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Turun lukiot



Turun lukiot  



Lukiokoulutus antaa 
hyvän yleissivistyksen ja 
kelpoisuuden jatko-
opintoihin 
korkeakouluissa. 



Opetus Turun lukioissa on 
monipuolista ja 
laadukasta. Turun lukioista 
ylioppilaaksi kirjoittaneet 
ovat päässeet perinteisesti 
hyvin jatko-opintoihin.
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Luokaton lukio

Lukio tarjoaa 

opiskelijalle paljon 

valinnaisuutta ja 

vapautta, mutta 

edellyttää samalla 

omaa vastuuta ja 

suunnitelmallisuutta.

Jatkossa suurin osa 
korkeakoulujen 
opiskelijoista tullaan 
valitsemaan 
ylioppilaskirjoitusten 
arvosanojen perusteella.

Lukiossa oppimateriaalit 
hankitaan itse. Jokaisella on 
oltava oma kannettava 
tietokone.



-Lukion kesto on 2-4 vuotta

-Aineet valitaan itse kurssitarjottimelta

-Oppitunnit ajoittuvat klo 8.15 – 15.50,

yhden oppitunnin kesto on 75min

-5 jaksoa

-75 kurssia, valtakunnalliset pakolliset,

syventävät + koulukohtaiset kursit

-Arviointiviikko jakson lopussa

Hyvä tietää luokattomasta 

lukiosta:



Turun lukiot
Katedralskolan i Åbo

Kerttulin lukio

Luostarivuoren Lyseon 
lukio

Puolalanmäen lukio

Turun klassillinen lukio

Turun Suomalaisen 
Yhteiskoulun Lukio 
(TSYK)

Turun iltalukio

Turun normaalikoulun 
lukio

Turku International 
school

Turun Steiner-koulun 
lukio



Katedralskolan i Åbo



-Katedralskolan i Åbo är stadens enda svenskspråkiga 
gymnasium

-Fördjupade kurser i bl.a. bildkonst samt en ämnesövergripande 
kurs i konststudier.

-Möjlighet att avlägga kurser vid andra gymnasier i Åbo eller vid 
Åbo yrkesinstitut. 

-Katedralskolan samarbetar med Åboregionens idrottsakademi 
och kan erbjuda svenskspråkiga elitidrottare möjlighet att 
kombinera idrott och studier. 

-Gymnasiediplomet i bildkonst. Övriga gymnasiediplom avläggs 
vid de finskspråkiga gymnasierna. 

Katedralskolan
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Kerttulin lukio



-Yleislinjan opiskelijat voivat 

osallistua myös erityislinjojen 

kursseille.

-Opiskelun arjessa korostuvat 

teknologian hyödyntäminen, 

kansainvälisyys ja kriittinen 

ajattelu. 

-Kerttulin lukiossa on kolme aivan 

uudenlaista laboratoriotilaa 

biologian, fysiikan ja kemian 

kokeelliseen opiskeluun.

Kerttulin lukion yleislinja



-Ohjelmoinnin, tietoliikennetekniikan ja digitaalinen median lisäksi 
kursseja mm. Linuxin, pelisuunnittelun, multimedian tai 3D-
tulostuksen parista.

-ICT-lukio tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja ICT-alan yritysten 
kanssa. Osalla ICT-lukiolaisista on mahdollisuus suorittaa lukion 
aikana IT-alan opintoja Turun yliopistossa ja jatkaa siellä lukion 
jälkeen ilman pääsykokeita. Lukio tarjoaa myös Ciscon Networking 
Academy -koulutusohjelman, jonka opinnot luetaan hyväksi useissa 
alan korkeakouluissa. 

-Opintojen vastapainoksi järjestetään mm. LAN-tapahtumia ja 
opintoretkiä. 

Kerttulin ICT-lukio



-Turun Seudun Urheiluakatemiaa 
koordinoiva oppilaitos. 

-mahdollistaa lukio-opinnot ja 
huippu-urheiluun tähtäävän 
harjoittelun.

-Opinto-ohjelmassa 
urheiluvalmennusta väh. 12 
kurssia. 

-Tavoitteellisesti harjoitteleville 
motivoituneille nuorille. Avoin 
kaikille lajeille.

Kerttulin urheilulukio



Vanhojen tanssit
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Luostarivuoren Lyseon lukio



-Turun ainoa yleislukio. 

-Yo-kirjoitusaineissa paljon 
lukiokohtaisia kursseja. Lisäksi eri 
oppiaineen integroivia kursseja. 
Kuvataiteen ja yrittäjyyden kurssit .

-Tarjoaa laajaa yleissivistystä ja hyvät 
valmiudet jatko-opintoihin.

-Kuvataiteen, liikunnan, tanssin ja 
musiikin lukiodiplomit sekä 
puheviestinnän valtakunnallinen 
päättökoe.

Luostarivuoren Lyseon lukio
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Puolalanmäen lukio



-Monipuolinen kielten opetus, kansainvälisyys, vireä musiikkitoiminta, 
matemaattis-luonnontieteellinen ja humanistinen yleissivistys sekä 
ympäristöstä ja lähimmäisestä huolehtiminen. 

-Turun laajin vieraiden kielten tarjonta: A-kielinä lukiossa englannin ja 
ruotsin lisäksi saksaa, ranskaa ja venäjää, ja lyhyinä kielinä espanjaa, 
venäjää, saksaa ja ranskaa. Monessa kielessä opetusta antaa 
natiiviopettaja.

-Tietyt musiikkilukion kurssit ovat mahdollisia myös lukion 
yleislinjalaiselle.

-Lukiodiplomit kuvataiteesta ja musiikista sekä puheviestintätaitojen 
päättökoe. Lisäksi saksan ja ranskan kielissä voi suorittaa 
kansainvälisen virallisen kielitutkinnon.

Puolalanmäen lukio



-Kuorotoiminta sekä suuret 
musiikkiprojektit, mm. Valon Aika. 

-Lukiossa toimii yli 50 soittajan 
sinfoniaorkesteri ja monia muita 
pienempiä musiikkiryhmiä.

-Kuorot ja orkesteri käyvät 
säännöllisesti ulkomailla ja 
lukiossa vierailee useita 
esiintyjäryhmiä. 

Puolalanmäen 
lukion musiikkilinja



Turun klassillinen lukio



-Laaja kielitarjonta. Perinteisten kielien lisäksi lyhyinä kielinä ranskaa, saksaa, 
espanjaa, venäjää, latinaa ja vanhaa kreikkaa. 

-Kansainvälisyys: mm. Roomakerhon tilaisuudet, kielten opintomatkat, fysiikan 
leirikoulu Cernissä, Svenska klubbenin toiminta sekä erillisen ranskan kielen 
DELF-tutkinto. 

-Tekniikan sekä yhteiskunnallisen ja eurooppalaisen kulttuurin opiskelun 
korostaminen. 

-Laajat hyvinvointiopinnot mm. yritysvierailuja, teematapahtumia, TET-päivän 
sekä Tapahtumatuotannon kurssi.

Lukiodiplomi teatteritaiteesta, mediasta, kuvataiteesta, tanssista, musiikista ja 
liikunnasta sekä äidinkielen puheviestinnän päättökoe.

Turun klassillinen lukio



-Opintotarjonta mm. teatterihistoriaa, 
näyttelijän- ja ohjaajantyötä, 
dramaturgiaa, skenografiaa ja tanssia, 
journalistiikkaa, valokuvausta, luovaa 
kirjoittamista ja lyhytelokuvaa sekä 
uutis- ja toimitustyötä ja markkinointia 
Turun AMK:ssa. 

-Vuosittain on tarjolla n. 40 teatteri- ja 
mediailmaisun kurssia.

-Monipuoliset kehitysmahdollisuudet 
opiskelijan omille ilmaisu- ja 
viestintätaidoille.

Turun klassillisen lukion ilmaisulinja



Turun Suomalaisen 

Yhteiskoulun Lukio (TSYK)

.



-Tarjolla esim. astrofysiikkaa, 

kaupunkimaantiedettä, ihmisen fysiologiaa ja 

anatomiaa, genetiikkaa, elintarvikekemiaa ja 

digiterveyttä.

-Oppiainerajat ylittävillä kursseilla mm. 

biokemiaa, geofysiikkaa ja luonnontieteiden 

matematiikkaa.

-Antaa pohjan jatko-opintoihin niille, joita 

kiinnostaa esim. ympäristökysymykset, 

robotiikka, bioinformatiikka, uusien 

elintarvikkeiden kehittäminen tai lääkärin 

ammatti.

Luonnontiedelinja



-Kurssitarjonnassa esim. matkailumaantiede, 

hydrogeografia, yrittäjyys, merihistoria, 

sukellus, ympäristötaidetta saaristossa ja 

ensiaputaidot

-Linjalla on käytössä oma koululaiva, jossa 

oppii vesillä liikkumisen taidot niin 

navigoinnissa kuin purjeiden säätämisessä.

-Merilinjalta saa hyvät eväät jatkoon jos on 

kiinnostunut esim. merenkulusta, laivojen 

rakentamisesta tai meriympäristön tutkimisesta.

-Merilinjalla pääsee näkemään merta pinnan 

alta ja päältä. 

Merilinja
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Turun iltalukio



-Lähes kaikki kurssit voi suorittaa 

verkossa. 

-Tutkinnon suorittaminen on maksutonta. 

Aineopiskelu on myös maksutonta Turun 

kaupungin ylläpitämien lukioiden ja Turun 

ammatti-instituutin kaksoistutkinnon 

opiskelijoille. Kesälukiokurssit ovat 

maksullisia.

-Kesä- ja elokuun kurssitarjonta on 

runsas. Elokuun kurssit ovat lähinnä 

abeille suunnattuja kertauskursseja.

-Iltalukioon on mahdollista tulla 

aineopiskelijana kuka tahansa. 

Turun iltalukio
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Turun normaalikoulun lukio



-Turun normaalikoulun lukio on yliopiston 

koulu, joka panostaa korkeatasoiseen 

opetukseen. 

-Digitaalisuus ja opiskelun yksilöllinen 

ohjaus. 

-Runsas opintomatkojen tarjonta 

ulkomaille.

-Luonnontieteissä kokeellisuus ja 

yhteistyökurssit korkeakoulujen kanssa. 

-Yrittäjyysopintoja Business Management 

-tarjonnassa. 

Turun normaalikoulun lukio



-Opetuskielenä englanti. Osa IB-

linjalaisista suorittaa sekä suomenkielisen 

että englanninkielisen tutkinnon. 

-Ensimmäisenä vuonna noin 30 kurssia, 

opitaan riittävä kielitaito ja tarvittavat 

työmuodot. Myöhemmin jokainen keskittyy 

itselle tärkeisiin oppiaineisiin.

-Oppiaineiden lisäksi tutkielma itseään 

kiinnostavasta aiheesta, tiedon teoriaa ja 

CAS-toimintaa. 

-Luonnontieteissä paljon kokeellisia töitä. 

Kieliaineissa suullisen kielitaidon 

korostuminen. 

IB-linja



Turku International school



-At upper secondary level TIS implements 

the IB Diploma Programme.

-The IB Diploma Programme offers an 

academically challenging, well-balanced 

curriculum consisting of six (or seven) 

subjects, the extended essay, a theory of 

knowledge course and a CAS 

programme.

-IB Diploma is recognized and highly 

respected by universities in all parts of the 

world. 

Turku International school



p

Turun Steiner-koulun lukio



-Steinerpedagogiikkaa toteuttava erityislukio

-Yleissivistyksen merkitys sekä teoreettisten 

tietojen ja käytännön taitojen 

yhteensovittaminen. 

-Erityiskurssien projekteja, esim. näytelmä, 

taiteellisesta, teoreettisesta tai 

käytännöllisestä aiheesta tehty 

päättötyöesitys ja kulttuurimatka Eurooppaan.

-Oppikirjojen ohella käytetään sähköisiä 

opiskeluympäristöjä ja opitaan hyödyntämään 

tieto- ja viestintätekniikkaa ja verkko-

opiskelua. 

Turun Steiner-koulun lukio





Hakuperusteet ja päivämäärät 
löytyvät hakuoppaasta 

https://www.turku.fi/yhteishak
u/hakeminen

Muistathan 
erityislinjojen 
pääsykokeet!





Kiitos!


