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Mitä peruskoulun jälkeen?

Lukio ja ammatillinen koulutus ovat peruskoulun jäl-
keisiä toisen asteen koulutusvaihtoehtoja. Molempien 
suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden 
ammattikorkeakouluihin sekä tiede- ja taidekorkea-
kouluihin siten kuin oppilaitokset ovat valintaperus-
teissaan määrittäneet.

Peruskoulupohjaisen ammatillisen perustutkinnon 
suorittaminen kestää kolme vuotta. Koulutus antaa 
laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ja erikois-
tuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän 
ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Am-
matillinen peruskoulutus johtaa ammatilliseen perus-
tutkintoon. Opiskelija voi myös opiskella lukio-opintoja 
ja suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella yliop-
pilastutkinnon.

Lukio-opintojen tavoitteena on laaja yleissivistys ja 
jatko-opintokelpoisuus korkeakouluissa, joten opetus 
painottuu lukuaineisiin. Lisäksi lukiossa voi opiskella 
peruskoulusta tuttuja taito- ja taideaineita. Opinnot voi 
suorittaa 2-4 vuodessa. Lukion oppimäärän suoritet-
tuaan opiskelija saa päättötodistuksen ja ylioppilas-
tutkinnon hyväksytysti suoritettuaan ylioppilastutkin-
totodistuksen. 

Opintojen kustannukset ja tuet

Toisen asteen opetus on maksutonta, mutta esimer-
kiksi oppikirjoista, työvaatteista ja -jalkineista sekä 
työvälineistä aiheutuu kustannuksia. Opiskelijalla on 
oikeus maksuttomaan ateriaan ja terveydenhuoltoon. 
Koulumatkatukea kodin ja oppilaitoksen välisiin mat-
kakustannuksiin voi hakea, jos koulumatkan pituus on 
lyhintä tietä yli 10 km ja kustannukset ylittävät 54 euroa 
kuukaudessa.

Opiskelija, joka ei saa lapsilisää, voi hakea opintorahaa. 
Valtion opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainan 
valtiontakauksesta sekä asumislisästä. Opintotuen 
saantiin vaikuttavat opiskelijan ikä, omat ja vanhempien 
tulot sekä opinnoissa menestyminen.

Lue lisää koulumatka -ja opintotuesta:
www.kela.fi » opiskelijat 
www.facebook.com/opintotuki

Ammatilliseen koulutukseen vai lukioon?
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Kevään yhteishaku  
24.2.–17.3.2015

Nettihakemus pitää tallentaa (www.opintopolku.fi) vii-
meistään 17.3.2015 klo 15.00. Myös paperihakemus-
ten on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 
17.3.2015 klo 15.00.

Haku tammikuussa 2016 alkavaan koulu-
tukseen 22.9.–1.10.2015

Nettihakemus pitää tallentaa (www.opintopolku.fi) vii-
meistään 1.10.2015 klo 15.00. Myös paperihakemus-
ten on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 
1.10.2015 klo 15.00.

GE ansökningstiden  
24.2.–17.3.2015

Webbansökan ska lagras i ansökningssystemet (www.
studieinfo.fi) senast 17.3.2015 kl. 15.00. Ansökningar i 
pappersform ska vara Utbildningsstyrelsen tillhanda 
senast 17.3.2015 kl. 15.00.

Du måste bekräfta att du tar emot din studieplats, da-
tum för det här finns utsatt i brevet du får från skolan 
där du meddelats om att du fått studieplats.

Yhteishaku l Gemensam ansökan

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku 
suoritetaan netissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa voi esittää viisi hakutoivetta, jotka voivat 
olla joko ammatillisia vaihtoehtoja tai lukio-opintoja.

Peruskoululainen voi hakea opiskelupaikkaa ensimmäisen kerran yhdeksännen luokan keväällä. Toisen asteen 
(lukio/ylioppilastutkinto/ammatillinen perustutkinto) tutkinnon suorittaneet eivät voi hakea ammatilliseen 
koulutukseen peruskoulun päättötodistuksella. Yhteishaun lisäksi lukioon hakeva täyttää lukion ainevalintakor-
tin, joka toimitetaan siihen lukioon, johon oppilas ensisijassa hakee. Opiskelijavalinta tehdään päättötodistuksen 
arvosanojen perusteella.

Till andra stadiets utbildning söker du via nätet, www.studieinfo.fi. Du kan ange till och med fem ansökning-
sönskemål i din ansökan. En grundskolelev kan ansöka om studieplats första gången när han/hon går ut nionde 
årskursen på våren.

En ungdom som redan har en examen från gymnasium eller grundläggande yrkesutbildning, en andra stadiets 
examen, har inte rätt att på nytt söka till grundläggande yrkesutbildning med sitt grundskolbetyg.

Yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi 
Gemensam ansökan www.studieinfo.fi
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Yhteishaussa huomioitavaa

1. Lue tarkasti nettihakulomakkeen täyttöohjeet.
2. Ole tarkkana täyttäessäsi henkilö- ja osoitetietosi,       

 HUOM! ilmoita äidinkielesi oikein.
3. Merkitse hakutoiveesi toiveidesi mukaisessa jär-    

 jestyksessä.
4. Jos haet harkintaan perustavassa valinnassa, nou- 

 data saamiasi ohjeita.
5. Toisen asteen (lukio/ylioppilastutkinto/ammatilli-
  nen perustutkinto) tutkinnon suorittaneet eivät voi   

 hakea ammatilliseen koulutukseen peruskoulun 
  päättötodistuksella.
6. Tarkista lopuksi huolellisesti täyttämäsi kohdat.
7. Lukioon hakevat täyttävät myös ainevalinta- ja 
  opintosuunnitelmakortin.
8. Tee hakemuksesi ajoissa.

Koulutuksen järjestäjän harkintaan  
perustuva valinta

Harkintaan perustuvalla valinnalla tarkoitetaan sitä, 
että hakija voidaan erityisistä syistä valita opiskelijaksi 
ammatilliseen koulutukseen, vaikka hänen pisteensä 
eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa.

Erityisiä syitä ovat esimerkiksi:

- sosiaaliset syyt
- alisuoriutuminen koulussa, jos taustalla on oppimis-

vaikeus (esimerkiksi lukihäiriö)
- koulutodistusten vertailuvaikeudet (usein ulkomainen 

todistus)

Harkintaan perustuvan valinnan muistilista

1. Varmista opinto-ohjaajan kanssa, että sinulla on pe-
ruste hakea tässä haussa.

2. Hanki todistus/todistuksia perusteestasi.
3. Lähetä hakuperusteesi liitteet ja tuloste hakulomak-

keestasi siihen oppilaitokseen johon haet harkintaan 
perustuvassa haussa.

4. Jos haet useampaan koulutukseen ja/tai eri oppi-
laitoksiin, muista lähettää liitteet jokaiseen haku-
toiveeseen.

 
Kaikki valintaperusteet täyttävät 1. hakutoiveena har-
kintaan perustuvassa haussa hakeneet hakijat kutsu-
taan valintahaastatteluun. Valintayksiköt voivat lisäksi 
kutsua haastatteluun hakutoivesijoilla 2.-5. hakeneet 
hakijat. Tarkempia ohjeita hausta saat osoitteesta  
www.opintopolku.fi.

Lukiokoulutuksen osalta ulkomaisella todistuksella 
hakevat ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet, joilla ei 
ole vertailukelpoista todistusta käsitellään koulutuk-
sen järjestäjän harkintaan perustuvan haun kautta. 
Koulutuksen järjestäjä arvioi tällöin hakijan tietoja ja 
taitoja sekä kykyä selviytyä opinnoista ja tekee valinnan 
tämän perusteella.

Valintakokeet

Joihinkin ammatillisiin perustutkintoihin ja erityisteh-
tävän saaneisiin lukioihin järjestetään valinta- tai sovel-
tuvuuskoe, mikäli säädökset eivät muutu. Tarkista asia 
ja maksullisuus oppilaitoksen verkkosivuilta.

Kokeisiin valituille lähetetään erillinen kutsu.

Kerttulin lukion urheilulinjalle, Turun klassillisen lukion 
ilmaisulinjalle, Turun Normaalikoulun lukion IB-linjalle 
ja Puolalanmäen lukion musiikkilinjalle järjestetään 
valintakoe. Tarkemmat tiedot lukioiden valintakokeista 
ja valintaperusteista löytyvät lukioiden esittelysivuilta. 
Lukioiden valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. 
Erityislinjojen pääsykoepäivät löytyvät sivulta 44.

Opiskelupaikka on varmistettava

Opiskelupaikan vastaanottaminen on varmistettava va-
lintakirjeessä mainittuun määräaikaan mennessä. Jos 
opiskelija ei varmista opiskelupaikkaansa määräaikaan 
mennessä, hän menettää sen.

Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 
11.6.2015. Sekä lukiot että ammatti-instituutti ilmoit-
tavat valinnasta kirjeitse. Syksyn yhteishaun tulokset 
julkaistaan aikaisintaan 13.11.2015.

Yhteishaku
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Valintaperusteet

Ammatillisen koulutuksen  
valintaperusteet

PK-pohjalta hakeva saa pisteitä:

- ei ammatillista tutkintoa tai koulutuspaikkaa am-
matilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai 
lukiokoulutuksessa, 8 pistettä

- perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeu-
tumisvuonna, 6 pistettä

- vähintään 1100 tunnin laajuisen lisäopetuksen tai 
vähintään 20 opintoviikon laajuisen ammatilliseen 
peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulu-
tuksen, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan 
opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien amma-
tilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, 
maahanmuuttajien lukioon valmistavan koulutuksen, 
muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjes-
tettävän kotitalousopetuksen tai kansanopiston luku-
vuoden mittaisen linjan suorittamisesta, 6 pistettä

- yleisestä koulumenestyksestä, 1-16 pistettä
- painotettavista arvosanoista, 1-8 pistettä

- työkokemuksesta ja siihen rinnastettavasta työpaja-
toimintaan tai työmarkkinatuella tapahtuvaan har-
joitteluun osallistumisesta , 1-3 pistettä

- ensimmäisestä hakutoiveesta, 2 pistettä
- sukupuolen perusteella, 2 pistettä (hakijoista on alle 

30 prosenttia samaa sukupuolta kuin hakija)
- mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta, 1-10 

pistettä
- urheilijan ammatilliseen peruskoulutukseen, 1-3 

pistettä
Katso pisteytystaulukot: www.turkuai.fi/hakijalle

Turun ammatti-instituutissa on myös muutamia yli-
oppilaspohjaisia perustutkintoja, joihin haetaan lukion 
arvosanoilla.

Opiskelija voidaan valita harkintaan perustuvan valinnan 
kautta riippumatta todistuksen arvosanoista ja yhteis-
haun pistemääristä.

Tärkeää huomioitavaa:

Kaikissa perustutkinnoissa voidaan opiskelija velvoittaa:
-  Esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumaus-

aineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai opiskelijalla 
on riippuvuus huumeista.

Logistiikan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa voidaan opiskelija velvoittaa:
-  Mikäli opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta 

koskevia vaatimuksia, voidaan opiskelijaksi hakeutuva velvoittaa antamaan koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi 
ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoi-
keuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

- Esittämään rikostaustaote, mikäli opintoihin tai työssäoppimiseen liittyy työskentelyä alaikäisten parissa
 (Laki 630/1998 ja asetus 811/1998)

Muuta huomioitavaa:
-  Lävistykset, rakenne-/geelikynnet yms. voivat olla kiellettyjä joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala, mat-

kailu-, ravitsemis- ja cateringala) työssäoppimisessa tai opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä hygienia- tai 
turvallisuussyistä.

- Turun ammatti-instituutti on savuton oppilaitos.
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Kielikoe

Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen järjestämällä val-
takunnallisesti yhtenäisellä kielikokeella, peruskoulun/
lukion päättötodistuksella, suomi toisena kielenä vä-
hintään arvosanalla 7, yleisellä kielikokeella (taso 3), 
Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla. Katso 
myös: www.turkuai.fi/kielikoe.

Hakijalle lähetetään erikseen kutsu kielikokeeseen.
Lisätietoja:
opinto-ohjaaja Emma Nylund, 
puh. 044 907 3716, emma.nylund@turku.fi

Språktest

Om den antagnas modersmål är något annat än svenska 
måste språkkunnandet påvisas. Språkkunnandet behö-
ver inte påvisas om den sökandes undervisningsspråk 
i grundskolan varit svenska eller om språkkunnandet 
kan påvisas på annat sätt.

Personlig kallelse skickas till alla som bör delta per 
post.
Mera information:
studiehandledare Ulrika Gullqvist,
tfn 044 9073 021, ulrika.gullqvist@turku.fi
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Lukiokoulutuksen valintaperusteet

Lukiot valitsevat opiskelijat keskiarvon osoittamassa 
järjestyksessä. Mikäli useammalla hakijalla on sama 
keskiarvo, valinnan ratkaisee

1. hakutoivejärjestys

2. keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvo-
sanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, 
musiikin ja kuvataiteen arvosanat.

Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat ote-
taan sattumanvaraisessa järjestyksessä eli arvotaan.

Eri lukioiden alimmat keskiarvorajat vaihtelevat vuo-
sittain lukioihin pyrkivien määrästä riippuen. Turussa 
lukioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keski-
arvon tulee olla vähintään 7,30.

Ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto
Kaksi tutkintoa 3 - 4 vuodessa

Kahden tutkinnon suorittaja opiskelee ammatillisten 
aineiden ohella lukio-opintoja vähintään neljässä ai-
neessa. Lukio-opintoja tarjotaan koulutusalakohtaisesti 
seuraavissa aineissa: äidinkieli, matematiikka, reaa-
liaine (fysiikka, psykologia), ruotsi ja englanti. Opetus 
tapahtuu päivisin pääsääntöisesti omassa koulutalossa, 
lääkealalla iltalukiossa. Lisää lukioaineita voi opiskella 
Turun iltalukiossa, joka myös vastaa ylioppilastutkinnon 
järjestämisestä. Lukioaineita haluavien valinta tehdään 
päättötodistuksen ja mahdollisten haastattelujen pe-
rusteella.

Etärengas

Etärenkaan kautta opiskelijoiden kurssitarjonta laaje-
nee. Etärengas on tarkoitettu toisen asteen oppilaitos-
ten opiskelijoille. Verkossa opiskelijat voivat valita minkä 
tahansa verkkokurssin, joka perustuu lähiopetukseen 
sekä verkkomateriaaliin. Verkkokurssin suorittaminen 
hyväksytään kaikissa oppilaitoksissa kurssisuorituk-
seksi.

Turun seudun etärengasta organisoi Turun iltalukio, ks. 
sivu 61. Mukana toiminnassa ovat myös Turun kaikki 
päivälukiot, Turun ammatti-instituutti sekä Elisenvaa-
ran, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Nousiaisten, Parais-
ten, Paimion ja Raision lukiot.

Yrkesgrundexamen + studentexamen

Två examina på 3-4 år

En kombistuderande läser vid sidan av sina yrkesstudier 
gymnasiekurser i minst fyra ämnen. Vi rekommenderar 
följande: modersmål (obligatoriskt), finska, engelska, 
kort matematik. Studierna sker i huvudsak i den egna 
skolan. Under det andra och tredje året är studierna i 
en period (period 3 eller 4, 8 skolveckor) förlagda till 
enbart ett gymnasium. Vi samarbetar i första hand med 
Katedralskolan i Åbo och Pargas svenska gymnasium.

Kahden tutkinnon infotilaisuus  
TAIstep-messujen yhteydessä

- tiistaina 20.1.2015 klo 17.00
- Turun ammatti-instituutin Kellonsoittajankadun kou-

lutalon ala-auditoriossa
- Kellonsoittajankatu 9-11, Turku

Kombi-info i samband med  
TAIStep-mässan

- tisdag 20.1.2015 kl. 17.00
- Åbo yrkesinstitut, nedre auditoriet
- Klockringaregatan 9-11, Åbo

Valintaperusteet
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Urheilijakoulutus

Kerttulin urheilulukio

Kerttulin urheilulukio on avoin kaikkien lajien urheili-
joille. Lajivalmennusta järjestetään 12 eri lajissa. La-
jeissa, joissa ei järjestetä lajivalmennusta, urheilija voi 
harjoitella yleisvalmennuksen harjoitusryhmässä tai 
seuran ja lajiliiton kanssa tehtävän erillisen valmen-
nussopimuksen turvin. Urheilulukiolainen voi suorittaa 
12–20 urheiluvalmennuksen kurssia.

Urheilulukioon hakevan tulee toimittaa lukion aineva-
lintakortin lisäksi urheilijatietolomake 17.3.2015 men-
nessä osoitteeseen: 
Kerttulin urheilulukio, Kaarinankatu 3, 20500 TURKU.

- infotilaisuus to 15.1.2015 klo 18.30 Kerttulin urhei-
lulukion tiloissa 

Urheilijoiden ammatillinen koulutus  
Turun ammatti instituutissa

Urheilija voi hakeutua mille tahansa Turun ammat-
ti-instituutin (TAI) tarjoamista koulutusaloista. Urhei-
lijakoulutus on avoinna kaikkien lajien urheilijoille. 
Valmentautumiseen voidaan osoittaa maksimissaan 
25 opintoviikkoa. Opiskeluaika on 3–3,5 vuotta. Val-
mennusajat sijoittuvat aamupäivän tunneille 2–4 kertaa 
viikossa.

Urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen haetaan yh-
teishaun yhteydessä haettavan alan lisäksi urheilijan 
koulutukseen

- Lähetä yhteishaun kopio ja urheilijatietolomake 
17.3.2015 mennessä osoitteeseen Turun Seudun Ur-
heiluakatemia, Kerttulin urheilulukio, Kaarinankatu 3, 
20500 TURKU.

- TAIn kaikki koulutusalat sekä urheilijakoulutus esit-
täytyvät tiistaina 20.1.2015 TAIstep-messuilla Turun 
ammatti-instituutissa. Tervetuloa!

Urheilijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja samalla jatkaa lajinsa täysipainoista harjoittelua Turun Seu-
dun Urheiluakatemian valmennusryhmissä. Urheiluakatemian toisella asteella muodostavat Kerttulin lukion 
urheilulukio, Turun ammatti-instituutti ja Katedralskolan i Åbo. Koulutukseen valitaan vuosittain ikäluokassaan 
kansallisesti lahjakkaita urheilijoita. Valintakriteereinä ovat lajiliittojen pisteytys, todistusarvosanat sekä erikseen 
pidettävät laji- ja ominaisuustestit.

Idrottsutbildning

Skolan erbjuder möjlighet till yrkesgrundexamen för idrottare. Idrottare kan samtidigt studera och idrotta i 
idrottsakademins träningsgrupper. På andra stadiet hör Katedralskolan i Åbo, Åbo yrkesinstitut och Kerttulin 
urheilulukio till Idrottsakademin. Till utbildningen väljs årligen nationellt sett begåvade ungdomar från olika 
idrottsgrenar. Urvalet sker på basen av poäng som grenförbunden/idrottstränaren ger, skolbetygen och eventuella 
urvalstestresultat.
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Laji- ja ominaisuustestit
- Torstaina 9.4.2015 klo 8–11
- Jokaisen hakijan on osallistuttava testiin. Testi voi olla 

joko laji- tai ominaisuustesti. Lisätietoa näet Kerttulin 
lukion, TAIn sekä urheiluakatemian verkkosivuilta. 
Sieltä ilmenee testauksen paikat ja kellonajat.

- Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua.

Yrkesutbildning för idrottare

En idrottare kan söka till alla utbildningar som sko-
lan erbjuder. Idrotten utgör maximalt 24 sv av hela 
utbildningen. Studietiden är från 3–3,5 år. Träningen 
är förlagd till morgonen/förmiddagen 2–4 ggr/vecka.

Till idrottsutbildningen söker man via Gemensam an-
sökan så att du söker både till en yrkesutbildningslinje 
SAMT till idrottsutbildning.

Skicka en kopia av din ansökningsblankett och din 
idrottsansökning senast den 17.3.2015 till adressen 
Idrottsakademin i Åbo, Kerttulin urheilulukio, Karinsga-
tan 3, 20500 Åbo.

Idrottsutbildningen och idrottsakademin presenterar 
sig på TAIStep-mässan tisdagen 20.1.2015. Välkommen!

Lisätietoja urheilijakoulutuksesta:
Turun Seudun Urheiluakatemia
Huippu-urheilukoordinaattori
Mika Korpela
puh./tfn 050 432 3592,
mika.korpela@turku.fi
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Voit opiskella kymmeniin eri ammatteihin 
Turun ammatti-instituutti on Suomen suurimpia toisen asteen oppilaitoksia, aloituspaikkoja on yli 1500 ja nuorisoas-
teen opiskelijoita 3900. Koulutus on pääosin peruskoulupohjaista, mutta tarjolla on myös muutamia ylioppilaspohjai-
sia tutkintoja. Valittavana on tekniikan, terveyden ja hyvinvoinnin sekä kaupan ja palvelun tutkintoja. Merkonomi- ja 
datanomikoulutusta annetaan myös ruotsin kielellä.

 
 
Keskiviikkona 5.11.2014 klo 9–15.30 
 
Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2 
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, rakentaminen ja talotekniikka, kone- ja metalliala, puuala

Uudenmaantien koulutalo, Uudenmaantie 43 
Farmasia ja muu lääkehuolto, sosiaali- ja terveysala

Torstaina 6.11.2014 klo 9–15.30 
 
Kellonsoittajankadun koulutalo, Kellonsoittajankatu 9–11 
Liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely, maanmittausala

Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18 
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala, matkailuala 
 

Tiistaina 11.11.2014 klo 9-15.30
 
Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala, elintarvikeala, hiusala, tekstiili- ja vaatetusala, 
kotityö- ja puhdistuspalvelut, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

 
Keskiviikkona 12.11.2014 klo 9–15.30
 
Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3 
Graafinen- ja viestintätekniikka, laboratorioala, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka
 
Aninkaisten koulutalo 
Esillä samat alat kuin ti 11.11.2014

Avoimet ovet Turun ammatti-instituutissa
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Taitaja9 -kilpailu on peruskoulun yhdeksäsluokkalai-
sille tarkoitettu leikkimielinen kädentaitojen kisailu, 
jossa testataan myös hoksnokkaa sekä hermoja. Tu-
run ammatti-instituutissa pidetään 4.11.2014 Turun 
alueen yläkoulujen yhdeksäsluokkalaisille Taitaja9-kil-
pailut, josta neljä parasta joukkuetta pääsevät 20.11. 
aluekilpailuihin Salon ammatti-opistoon kisaamaan 
Varsinais-Suomen alueen parhaimpien joukkueiden 
kanssa. Aluekilpailusta kuusi parasta joukkuetta taas 
osallistuvat valtakunnalliseen Taitaja9-finaalin, joka pi-
detään Taitaja2015-kilpailun yhteydessä 5.5.2015 Turun 
Kongressi- ja Messukeskuksessa.

Haasta itsesi ja kaverisi, ja lähtekää mukaan! Muo-
dosta kolmen hengen sekajoukkue (2 poikaa ja 1 tyt-
tö tai päinvastoin) ja ilmoita koulusi opinto-ohjaajan 
kautta joukkueesi mukaan kisailuun. Lisätietoa Turun 
paikalliskilpailusta www.turkuai.fi/taitaja9 ->Kilpailu 
syksyllä 2014.

Toukokuussa Turussa on nuorille actionia, nimittäin 
Taitaja2015-tapahtumassa, joka on valtakunnallinen 
ammattitaidon SM-kilpailu 5.–7.5.2015 Turun Messu- 
ja Kongressikeskuksessa sekä HK Areenalla.  Taitajan 
ytimenä on nuorten alle 20-vuotiaiden ammattitaidon 
SM-kilpailu ja Taitaja-finaalissa suomenmestaruuksista 
kilpailee vuosittain noin 400 nuorta 45 eri ammattialaa 

edustavissa lajeissa 50 000 
kävijän seuratessa kilpailu-
suorituksia. Taitajassa sinulla 
on mahdollisuus nähdä ”livenä” 
yli 40 ammattia, nuoria käden-
osaajia, tulevaisuudentekijöitä ja 
huippuammattilaisia. 

Jos mietit vielä, mikä sinusta tulee isona, 
niin Taitaja2015:ssa saat kerralla näköalapaikan 
ammatteihin, koulutukseen ja työelämään. Kahdeksan 
erilaista opastettua ammattipolkua tutustuttaa sinut eri 
ammattien saloihin ja pääset Osaaks tehdä hyvin-pis-
teissä kokeilemaan erilaisia juttuja itsekin. Ammattipol-
kuihin nimittäin sisältyy tehtäviä, jotka auttavat sinua 
perehtymään vielä paremmin juuri sinua kiinnostaviin 
ammatteihin.

Pidä itsesi ajan tasalla Taitaja9 sekä Taitaja2015-tapah-
tumasta ja käy tykkäämässä Taitaja-Facebook-sivulla. 
Voit myös osallistua Facebookissa ja Instagramissa 
(Taitaja2015) erilaisiin kilpailuihin, seurata Tour de Tai-
tajan kulkua sekä lukea mm. ammattitaitokilpailuun 
valmistautuvien nuorten kirjoittamia tunnelmia. Tar-
kempia tietoja mm. 45 kilpailulajista ja eri ammateista 
sekä niihin liittyvistä ammattipoluista löydät osoitteesta 
www.taitaja2015.fi.

Taitaja9 valtakunnallinen loppukilpailu ja

Taitaja2015 ensi keväänä Turussa!
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Tutkinnon rakenne  
180 osp   
(osp=osaamispiste)

- Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
   Työssäoppiminen ja opinnäytetyö sisältyvät 
    ammatillisiin opintoihin.
- Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 - viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
   (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat     

  kielet)
 - matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen           

   (matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja 
    viestintätekniikka)
 - yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava     

   osaaminen (yhteiskuntataidot, työelämätai-           
   dot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn yllä-       
   pitäminen, liikunta ja terveystieto)

 - sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (kult-      
   tuurien tuntemus, taide- ja kulttuuri, etiikka,       
   psykologia, ympäristöosaaminen)

- Vapaasti valittavat opinnot, 10 osp
      Vapaasti valittavia opintoja voit valita kiinnostuksesi                                
       ja ammatillisen suuntautumisesi mukaan.

Työssäoppiminen

Työssäoppimisen opintojaksolla sinulla on tilaisuus 
valmentautua työelämään aidossa työympäristössä. 
Käytännössä työssäoppimisjaksoja on useampia ja yh-
teen laskettuna niistä koostuu vähintään puolen vuoden 
mittainen kokonaisuus. Harjoittelun ja uuden oppimisen 
ohella saat käytännön tuntuman alasi nykyaikaiseen 
teknologiaan, työelämäkontakteja ja tilaisuuden näyttää 
oma osaamisesi ja markkinoida itseäsi työnantajalle. 
Saatat myös löytää tulevan työnantajasi.

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt ovat osa opiskelijan arvioin-
tia. Ne ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdes-
sä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtilanteita. 
Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee käytännön 
työtehtäviä mahdollisimman aidoissa työtilanteissa.

Näytöt antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa 
käytännön töissä, miten hyvin hän on saavuttanut ope-
tussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen 
tavoitteissa määritellyn keskeisen osaamisen. Amma-
tilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa am-
mattiosaamisen näytöt ovat osa koulutusta ja sijoittuvat 
koko koulutuksen ajalle.

Kansainvälisyys osana opiskelua

Kansainvälisyys on osa ammatillisen koulutuksen tu-
levaisuutta, ja monet ammatteihin valmistuvat tulevat 
jossain vaiheessa myös työskentelemään ulkomailla.

Meillä opiskelijat reissaavat Euroopan unionin yhtei-
sillä työmarkkinoilla: kysytään lähihoitajia Englantiin, 
ravintolahenkilökuntaa Ranskaan ja tietotekniikan alan 
taitajia Irlantiin.

Vaikka oppilaitoksen tehtävänä ei ole työllistää nuoria 
erityisesti Suomen ulkopuolisille markkinoille, työvoi-
man vapaa liikkuvuus on avainsana koko ammatillisella 
sektorilla. Työssäoppimisjakso on mahdollista suorittaa 
myös ulkomailla.

TAIstep-messut

- tiistaina 20.1.2015 klo 15.00–18.00
- TAI, Kellonsoittajankatu 9–11
- kaikki ammatti-instituutin alat esittäytyvät
- tule kyselemään ja tapaamaan opiskelijoita, opettajia 

ja opoja!

Nyt haussa!

Turun ammatti-instituutin (TAI) yhteishaussa mukana 
olevat ammatilliset perustutkinnot esitellään seuraa-
villa sivuilla koulutusaloittain jaoteltuina peruskoulu-
pohjaisiin (PK) ja ylioppilaspohjaisiin (YO) tutkintoihin.

Ammatillinen perustutkinto
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Kuva: Tarmo Valmela
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Liiketalouden perustutkinto (PK 114)

Kellonsoittajankadun koulutalo (0526)
- aloituspaikkoja 155
- asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi
- asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 
   ”palvelualojen monitaituri”
- talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelma, merkonomi
- ensisijaiset hakijat 223 (v. 2014)

Liiketalouden perustutkinto (YO 206)

Kellonsoittajankadun koulutalo (0526)
- aloituspaikkoja 64
- asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi
- talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelma, merkonomi
- opiskeluaika yo-pohjaisessa koulutuksessa noin 1,5 vuotta 
   riippuen aikaisemmista opinnoista
- ensisijaiset hakijat 111 (v. 2014)

Liiketalous & kauppa

Opinnot ja työtehtävät

Liiketalouden perustutkinnon voi suorittaa peruskou-
lu- tai ylioppilaspohjalta. Tutkintonimike on merkono-
mi. Kaikille yhteisiä perusopintoja ovat liiketoiminta, 
asiakaspalvelu, toimistopalvelu ja tiedonhallinta sekä 
taloushallinto.

Opinnoissa voi valita suuntautumiseksi asiakaspalvelun 
ja myynnin tai talous- ja toimistopalvelun koulutusoh-
jelman. Uutena opintopolkuna tarjotaan mahdollisuutta 
opiskella ”palvelualojen monitaituriksi”.

Tällöin opinnot sisältävät osin liiketalouden aineita, osin 
hotelli- ravintola- ja catering-alan aineita sekä osia 
tarjoilijan ammattitutkinnosta. Koulutuksen käytyäsi 
valmistut liiketalouden perustutkinnosta merkonomik-
si, jolla on myös ravintola-alalla tarvittavaa osaamista. 
Tämä ryhmä perustetaan vain jos on riittävästi hakijoita.

Merkonomit työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä, 
myyntitöissä, markkinoinnin ja mainonnan tehtävissä 
sekä julkisella sektorilla asiakaspalvelu- ja toimisto-
tehtävissä. Talous- ja toimistopalveluun suuntautuneet 
merkonomit työskentelevät mm. kirjanpitäjinä, res-
kontranhoitajina, palkanlaskijoina ja erilaisissa toimis-
totehtävissä. Palvelualojen monitaituri saa valmiudet 
toimia niin kaupassa, ravintolassa kuin toimistossakin.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015. Koulutusohjelmavalinnat tehdään en-
simmäisen kouluvuoden aikana. Suosituimpiin kou-
lutusohjelmiin valinta tapahtuu opiskelumenestyksen 
sekä/tai haastattelun perusteella.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateri-
aalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulu-
matkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto- 
ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Hanna Arola
puh. (02) 2633 3751, 040 710 4051
hanna.arola@turku.fi

Opintojen kesto: PK 3 vuotta, YO 2 vuotta
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Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto  
(PK 515)

Kellonsoittajankadun koulutalo (0526)

- ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, 
   datanomi
- aloituspaikkoja 24
- haastattelu 13.5.2015, haastatteluun kut-

sutaan kaikki hakijat
- ensisijaiset hakijat 68 (v. 2014)

Opinnot ja työtehtävät

Datanomin koulutuksessa on yhdistetty kaupallinen 
ja tietotekninen osaaminen. Tieto- ja viestintäteknii-
kan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset 
valmiudet toimia alan tehtävissä. Hänellä on vankka 
tietotekninen osaaminen ja valmiudet osallistua han-
kintaprosessiin. Hän osaa asentaa ja käyttää tieto- ja 
viestintäteknisiä työvälineitä ja tietojärjestelmiä sekä 
ylläpitää sisältöjä tietoverkossa. Hän kykenee toimi-
maan alan edustajana organisaation tietojärjestelmien 
kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman suorittanut 
toimii ohjelmistotuotantotehtävissä tietoturvan huo-
mioiden. Lisäksi hän hakee tietotarpeita vastaavaa tie-
toa tietokannasta kyselykieltä käyttäen. Hän osallistuu 
testaukseen ohjelmistotuotannon eri vaiheissa. Hän 
hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa. Hän 
tuottaa ja dokumentoi valitulle päätelaitteelle ohjelmis-
ton käyttäen ohjelmointiympäristöä. Hän toteuttaa oh-
jelmiston käyttöliittymälogiikan ja tietokantayhteydet. 
Ohjelmoidessaan hän tuottaa helposti ylläpidettäviä, 
tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja.

Datanomit työskentelevät mm. ohjelmoijina, www-si-
vujen tekijöinä, verkkotukihenkilöinä, atk-suunnitteli-
joina, tietokonemyyjinä ja atk-tukihenkilöinä.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa 
elokuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateri-
aalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulu-
matkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Hanna Arola
puh. (02) 2633 3751, 040 710 4051
hanna.arola@turku.fi

Avoimet ovet
Kellonsoittajankadulla

l torstaina 6.11.2014 klo 9–15.30

l Kellonsoittajankatu 9–11
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Studier och arbetsuppgifter

Vill du veta hur ett företag fungerar? Är marknads-
föring och affärsverksamhet något som intresserar 
dig? Känner du till hur man köper och säljer varor 
eller tjänster? Gillar du att jobba i team och att jobba 
tillsammans med andra?

Under hela studietiden har du kontakt med arbetslivet 
och samarbetar med lokala företagare. Undervisningen 
handlar även till stor del om samarbete och projekt 
tillsammans med dina medstuderande.

En merkonom kan jobba med väldigt varierande ar-
betsuppgifter, t.ex. inom kundbetjäning-, försäljnings-, 
marknadsförings- och reklambranschen. Väljer du 
utbildningsprogrammet ekonomi-och kontorsservice 
jobbar du sannolikt med bokföringsuppgifter, reskon-
tra, fakturering eller löneräkning i framtiden. Under 
inlärning i arbetet -perioderna skapar du dina första 
kontakter med arbetsmarknaden och möjliga framtida 
jobbplatser. 

Grundexamen inom företagsekonom kan du avlägga 
efter avslutad grundskola eller med en andra stadiets 
utbildning bakom dig. Under det första studieåret väljer 
du utbildningsprogram.

Merkonomutbildningen ger dig som vill fortsätta stu-
dera på yrkeshögskola eller universitet en bra grund 
för t.ex. tradenom- och ekonomstudier.

Kombinationsexamen

Merkonomstuderande kan vid sidan av yrkesstudierna 
avlägga en del gymnasiekurser. Det innebär att du får 
två examina - en yrkes- och studentexamen. Gymna-
siekurserna ordnas i första hand i samarbete med 
Katedralskolan i Åbo. Anmälan till kombistudier görs 
i början av studietiden.

Ansökan

Ansökan i samband med GEA, gemensam ansökan 
under våren, utbildningen börjar i augusti 2015.

Studiekostnader

Den studerande bekostar själv allt studiematerial, 
böcker samt skolresor (ifall den studerande inte är 
berättigad till skolresestöd).

Studiehandledare
Ulrika Gullqvist
tfn 044 9073 021
ulrika.gullqvist@turku.fi

Företagsekonomi

Grundexamen inom företagsekonomi (GR 114)

Klockringaregatans skolhus (0705)

- nybörjarplatser 25
- utbildningsprogram (=up) för ekonomi- och kontorsser-

vice, merkonom
- up för kundbetjäning och försäljning, merkonom

Grundexamen inom företagsekonomi (ST 
206)
Klockringaregatans skolhus (0705)

- nybörjarplatser 7
- up för ekonomi- och kontorsservice, merkonom
- up för kundbetjäning och försäljning, merkonom

Studiernas längd GR 3 år, ST 2 år

Vi deltar i

TAIstep-mässan
l 20.1.2015 kl. 15.00–18.00
l Klockringaregatan 9-11
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Grundexamen i informations- och kommuni-
kationsteknik (GR 515)

Klockringaregatans skolhus (0705)

- nybörjarplatser 15
- utbildningsprogram för programmering, da-

tanom
- utbildningsprogram för mikrostöd, utvidgad 

IIA, datanom

Grundexamen i informationsoch  
kommunikationsteknik (ST 516)

Klockringaregatans skolhus (0705)

- nybörjarplatser 5
- utbildningsprogram för programmering, da-

tanom

Informations- och kommunikationsteknik

Studier och arbetsuppgifter

Tycker du om att testa och utveckla nya datasystem och 
program? Är du en ”nörd”? Vill du kanske i framtiden 
jobba med datatekniska frågor? Kunde du tänka dig att 
kombinera dina datakunskaper med företagsekonomi 
och kundbetjäning?

Vi utbildar kunniga datanomer med goda baskunska-
per i IT. Grundexamen i databehandling kan du avlägga 
efter avslutad grundskola eller med en andra stadiets 
utbildning bakom dig. Datanomutbildningen ger dig 
en bra grund för fortsatta studier på yrkeshögskola 
eller universitet.

Datanomerna utbildas till att handleda, stöda och 
ge råd i IT-användning. Som datanom jobbar du med 
mångsidiga arbetsuppgifter inom bl.a. programmering, 
systemplanering och IT-administration. Exempel på 
framtida jobb inom databranschen är webmaster, kon-
sult, programmerare, försäljare eller som mikrostöd.

Datanomutbildningen är bred och innehåller förutom 
datarelaterade ämnen också företagsekonomi, mark-
nadsföring och kundbetjäning. Vi utbildar i första hand 
för arbetslivet men studierna ger även en god grund 
för fortsatta studier.

Kombinationsexamen

Datanomstuderande kan vid sidan av yrkesstudierna 
avlägga en del gymnasiekurser. Det innebär att du 
får två examina - en yrkes- och studentexamen. Gym-
nasiekurserna ordnas i första hand i samarbete med 
Katedralskolan i Åbo. Anmälan till kombistudier görs 
i början av studietiden.

Ansökan

Ansökan i samband med GEA, gemensam ansökan 
under våren, utbildningen börjar i augusti 2015.

Studiekostnader

Den studerande bekostar själv allt studiematerial, 
böcker samt skolresor (ifall den studerande inte är 
berättigad till skolresestöd).

Studiehandledare
Ulrika Gullqvist
tfn 044 9073 021
ulrika.gullqvist@turku.fi

Studiernas längd GR 3 år, ST 2 år

Vi deltar i

TAIstep-mässanl 20.1.2015 kl. 15.00–18.00l Klockringaregatan 9-11
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Matkailualan perustutkinto (YO 248)

Lemminkäisenkadun koulutalo (0512)

- aloituspaikkoja 18
- matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma, matkailuvirkailija
- valintakoe
- opintojen kesto 2 vuotta
- ensisijaiset hakijat  29 (v. 2014) 

Matkailuala

Opinnot ja työtehtävät

Matkailualan perustutkinnon voi suorittaa vain yo-poh-
jalta. Alalla edellytetään monipuolista kielitaitoa, hyviä 
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta 
ja organisointikykyä sekä eri kulttuurien tuntemusta.

Matkailuvirkailija työskentelee matkailun neuvonta 
ja myyntitehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja 
paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorga-
nisaatioissa. Matkailuvirkailijan työpaikkoja voivat olla 
esim. matkailu- tai matkatoimisto, hotellin vastaanotto 
ja myyntipalvelu, matkailukeskus, keskusvaraamo, lii-
kenneyhtiön myyntipalvelu ja terminaali tai muun mat-
kailuyrityksen tai -organisaation myynti- ja neuvonta-
piste, jossa asiakkaille tarjotaan matkailun neuvontaa 
ja/tai myydään matkailupalveluita oheispalveluineen.

Aito kiinnostus vieraita kulttuureja ja tapoja kohtaan on 
välttämätöntä alalla menestyäkseen. Samoin vieraiden 
kielten opiskelun ja puhumisen tulee olla matkailualan 
ammattilaiselle mieluisaa. Matkailupalvelun myynti- 
ja neuvontatyössä työskennellään erilaisten ihmisten 
kanssa, joskus kiperissäkin tilanteissa, joten hyvä so-
siaalinen silmä ja luonteva asiakaspalveluasenne ovat 
tärkeitä.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, jonka sairaus tai 
vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistu-
miselle. Henkilön terveydentilan tulee olla sellainen, 
että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta 
työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtä-
vissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten 
saavuttaminen edellyttävät. Henkilön sopivuutta erilai-
siin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden 
ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa 
sairauksissa: tasapaino on vaikuttavat sairaudet, näön 
tai kuulon heikkous, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet 
ja psyykkiset sairaudet.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015. Matkailuvirkailijan valintakokeeseen vali-
tut kutsutaan kirjeitse, valintakoe järjestetään 
huhti-toukokuun vaihteessa.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, työvaat-
teet, opintomateriaalit sekä koulumatkat 
(ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan 
kanssa.

Opinto-ohjaaja
Merja Heijari
puh. (02) 2633 3405,
044 907 3041
merja.heijari@turku.fi

Avoimet ovetLemminkäisenkadullal torstaina 6.11.2014 klo 9–15.30
l Lemminkäisenkatu 18
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Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (PK 473)

Aninkaisten ja Lemminkäisenkadun koulutalo (0512)

- aloituspaikkoja 152
- asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija
- hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija
- kokin koulutusohjelma, kokki
- ensisijaiset hakijat 204  (v. 2014)

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (YO 474)

Lemminkäisenkadun koulutalo (0512)

- aloituspaikkoja 36
- asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija
- hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija
- kokin koulutusohjelma, kokki
- ensisijaiset hakijat  40 (v. 2014)

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Opintojen kesto: PK 3 vuotta, YO 2 vuotta

Avoimet ovet
Lemminkäisenkadulla
l torstaina 6.11.2014 klo 9–15.30
l Lemminkäisenkatu 18
Aninkaistenkadulla
l ti–ke 11.–12.11.2014 klo 9–15.30
l Aninkaistenkatu 7
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Opinnot ja työtehtävät

Hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinnon 
tutkintonimikkeitä eri koulutusohjelmissa ovat kokki, 
tarjoilija ja vastaanottovirkailija. Koulutusohjelma va-
litaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Hotelli-, ravintola- ja catering -ala on palveluala, jolla 
ihmiset tekevät töitä ihmisille – kaikki lähtee asiakkaan 
tarpeista.

Alalla työskentelevä seuraa kansainvälisiä trendejä 
ja tuntee kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden 
tarpeet. Hän on myyntihenkinen, kohtelias ja omatoi-
minen. Hänen olemuksensa on siisti ja huoliteltu ja hän 
noudattaa alan hygieniaohjeita. Alan työpaikkoja voivat 
olla hotellit, ravintolat, kahvilat, päiväkotien ja koulu-
jen keittiöt, vanhainkotien ja sairaaloiden suurkeittiöt 
sekä juhla- ja pitopalveluyritykset. Ihottumat, vaikeat 
hengitystieallergiat, astma, tuki- ja liikuntaelimistön 
sairaudet sekä epilepsia saattavat vaikeuttaa opiskelua 
ja alalla työskentelyä. Lisäksi hygienialainsäädäntö kiel-
tää pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
käsittelevän henkilön rakennekynnet, lävistyskorut ja 
tulehtuneet haavat, jos niitä ei voi suojavaatetuksella 
peittää. Alan opintojen aikana suoritetaan hygieniapassi.

Kokki toimii ravintoloiden tai suurkeittiöiden tai cate-
ring-alan ruoanvalmistustehtävissä ja osallistuu annos-
ten suunnitteluun, valmistukseen ja esillepanoon. Hän 
hankkii ja varastoi raaka-aineita. Hän toimii tehtävissään 
taloudellisesti. Häneltä edellytetään ennakkoluulotonta 
makuaistia ja gastronomiantuntemusta. Hän tuntee 
yrityksen palvelukokonaisuuden ja selviytyy myös taval-
lisista asiakaspalvelutehtävistä toimien taloudellisesti ja 
asiakaslähtöisesti. Lisäksi kokki hallitsee tavallisimmat 
erityisruokavaliot ja kansallisen ruokakulttuurin sekä 
tuntee muiden maiden ruokakulttuureita.

Tarjoilija toimii tarjoilu-, myynti- ja kassatehtävissä 
sekä muissa asiakaspalvelutehtävissä. Hän pystyy 
osallistumaan myös majoitusliikkeen vastaanoton pe-
rustehtäviin ja pystyy hoitamaan itsepalvelulinjastoa ja 
noutopöytiä sekä osaa hoitaa kassa- ja laskutustehtäviä. 
Tarjoilijan työ vaatii tilanneherkkyyttä, organisointi- ja 
vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tarjoilijalta edellytetään 
kielitaitoa ja myyntihenkisyyttä. Hän tuntee tavallisim-
mat erityisruokavaliot sekä kansallista ja kansainvälistä 
ruoka- ja juomakulttuuria.

Vastaanottovirkailija toimii hotellin tai muun majoi-
tusliikkeen vastaanotossa, mutta pystyy tarvittaessa 
hoitamaan kokous- ja ravintolaosaston sekä myynti-
palvelun tehtäviä. Häneltä vaaditaan hyviä vuorovaiku-
tus-, yhteistyö- ja organisointitaitoja, myyntihenkisyyttä, 
aktiivista kiinnostusta ympäristön tapahtumia kohtaan 
sekä kielitaitoa.

Ammatti + yo-tutkinto

Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista hotel-
li-,ravintola- ja catering-alalla. Lukioaineita haluavien 
opiskelijoiden valinta suoritetaan peruskoulutodistuk-
sen perusteella kesällä ennen opintojen alkua.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan peruskoulupoh-
jaista koulutusta järjetetään Aninkaistenkadun ja Lem-
minkäisenkadun koulutaloissa. Aloittavat opiskelijat 
jaetaan ryhmiin koulutalojen välillä.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, työvaatteet, opis-
kelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu 
koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaajat:
Maarit Vahti / Aninkainen
puh. 044 907 3982
maarit.vahti@turku.fi

Merja Heijari / Lemminkäisenkatu
puh. (02) 2633 3405, 044 907 3041
merja.heijari@turku.fi
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Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto (PK 183)

Aninkaisten koulutalo (0513)
- aloituspaikkoja 16
- vaatetuksen koulutusohjelma: vaatetusompelija
- ensisijaiset hakijat 18 (v. 2014)

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 
(YO 187)

Aninkaisten koulutalo (0513)

- aloituspaikkoja 16
- vaatetuksen koulutusohjelma: vaatetusom-

pelija 

Tekstiili- ja vaatetusala

Opinnot ja työtehtävät

Vaatetusalan perustutkinto antaa valmiudet toimia alan 
teollisuuden, ateljeetyyppisen valmistuksen sekä myyn-
nin ja markkinoinnin parissa. Työpaikkoja on vaatetuste-
ollisuudessa, vaate- ja sisustusompelimoissa, kangas-, 
vaatetus- ja sisustusliikkeissä, pienissä muotiliikkeissä 
tai omassa yrityksessä.

Alan ammateissa tarvitaan innovatiivisuutta sekä palve-
lun, yrittäjyyden ja markkinoinnin osaamista. Hyödyksi 
ovat myös tarkkuus, huolellisuus, looginen ajattelukyky, 
hahmottamiskyky, kädentaidot, joutuisuus ja luovuus. 
Palvelualan ammattilaisen on pystyttävä opastamaan 
asiakasta muoto-, väri-, pukeutumis- ja sisustusky-
symyksissä.

Tekstiilipölyallergia saattaa haitata opiskelua ja alalla 
työskentelyä.

Vaatetusompelija hallitsee vaatteiden suunnittelu- ja 
valmistusprosessin sekä teollisessa että ateljeetyyp-
pisessä tuotannossa. Vaatetusompelija voi toimia yri-
tyksissä kaavoituksen, valmistuksen, viimeistyksen ja 
vaatehuollon tehtävissä. Vaatetusompelijan luovuutta 
ja kädentaitoja tarvitaan teattereiden ja esiintyvien tai-
teilijoiden puvustuksessa.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan 
syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin 
sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatu-
keen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Maarit Vahti
puh. 044 907 3982
maarit.vahti@turku.fi

Opintojen kesto: PK 3 vuotta, YO 2 vuotta
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Elintarvikealan perustutkinto (PK 866)

Aninkaisten koulutalo (0513)

- aloituspaikkoja 32
- elintarviketeknologian koulutusohjelma, elintarvikkei-

den valmistaja
- leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori
- ensisijaiset hakijat 44 (v. 2014)

Elintarvikeala

Opinnot ja työtehtävät

Elintarviketeollisuutemme valttikortit ovat laatu ja puh-
taus. Elintarvikeala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä 
teollisuudessa, kaupan palveluksessa tai itsenäisenä 
yrittäjänä.

Ensimmäisenä vuotena opiskellaan leipomo-, liha- ja 
elintarvikealan perusosaamista. Keväällä valitaan kou-
lutusohjelma. Valintaperusteena on opintomenestys 
perusopinnoissa. Opiskelun aikana suoritetaan hy-
gieniapassi, työturvallisuuskortti sekä ensiavun pe-
ruskurssi. 

Elintarvikkeiden valmistajan työtehtävät voivat olla 
käsityötä vaativia tai pitkälle automatisoitujen proses-
sien valvontaa, esimerkiksi elintarvikkeiden valmistus-, 
pakkaus, varastointi- ja myyntitehtävissä.

Elintarviketeknologia kattaa laajan alueen elintarvike-
teollisuudessa kuten ruoka- ja lihavalmiste-, säilyke-, 
makeis- ja juomateollisuudessa sekä kaupassa.

Leipuri-kondiittorin työpaikkoja ovat leipomot ja kon-
ditoriat, teollisuusleipomot, kaupan paistopisteet sekä 
kahvila-konditoriat. Pienissä leipomoissa työskentely 
on käsityövaltaista tai osittain automatisoitua.

Teollisuusleipomossa on hallittava valmistusprosessin 
eri vaiheet raaka-aineista valmiiseen pakkaukseen. On 
osattava valmistaa kahvi- ja ruokaleipiä ja konditori-
atuotteita; kakkuja, leivoksia ja wienerleipiä. Paisto-
pisteissä ja kahvila-konditoriassa tarvitaan erityisesti 
myös asiakaspalvelutaitoja.

Hankala astma sekä jauhopölyallergia saattavat haitata 
opiskelua ja alalla työskentelyä.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateri-
aalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulu-
matkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Maarit Vahti
puh. 044 907 3982
maarit.vahti@turku.fi

Avoimet ovetAninkaistenkadulla
l ti–ke 11.–12.11.2014 klo 9–15.30l Aninkaistenkatu 7
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Autoalan perustutkinto (PK 107)

Peltolan koulutalo (0513)

- aloituspaikkoja 72
- autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja
- autokorinkorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja
- moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma, 
   pienkonekorjaaja (parillisina vuosina)
- valintakoe 
- ensisijaiset hakijat 129 (v. 2014)

 
Logistiikan perustutkinto (PK 124)

Peltolan koulutalo (0513)
- aloituspaikkoja 54
- kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
- 2. ja 3. lk opetus Amiraalistonkadun toimipisteessä
- valintakoe
- ensisijaiset hakijat 85 (v. 2014)

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Opinnot ja työtehtävät

Nopeasti kehittyvä ja monipuolista osaamista vaati-
va autoala tarjoaa monta mahdollisuutta toimia au-
to-alan eri tehtävissä. Logistiikan perustutkinnossa 
terveydelliset vaatimukset ovat C-ajoneuvoluokan 
ajokorttivaatimusten mukaiset. Insuliinidiabetes sekä 
epilepsia saattavat haitata opiskelua ja alalla työsken-
telyä. Opiskelijat suorittavat lakisääteisen kuljetusalan 
perustason ammattipätevyyden, joka vaaditaan kaikilta 
alalle tulevilta autonkuljettajilta.

Ajoneuvoasentajan ammatti tarjoaa mielenkiintoisia 
tehtäviä nopeasti kehittyvän tekniikan ja digitaalitek-
niikan parissa. Puolet opiskelijoista erikoistuu ajoneu-
vojen elektronisten ajoneuvojärjestelmien opiskeluun 
ja korjauksiin ja puolet mekaanisiin korjauksiin sekä 
huoltotöihin.

Autokorinkorjaajaa työllistävät mm. kolarivaurioiden 
korjaukset, korinmuutokset, entisöinnit, erikoismaa-
laukset ja tuning-projektit. Perinteisten peltisepän 
taitojen ohella voit hankkia myös automaalarin am-
mattitaidot.

Pienkonekorjaaja osaa tehdä yleisimpien pienkoneiden 
ja työlaitteiden (moottoripyörät, perämoottorit, sahat 
ja ruohonleikkurit) huollot ja korjaukset sekä toimia 
asiakaspalvelu- ja korjaamotehtävissä.

Autonkuljettaja on tärkeä osa logistista ketjua. Am-

mattitaitovaatimuksia ovat myös vuorovaikutus- ja 
asiakaspalvelutaidot. BC-ajokortin lisäksi opiskelun 
edistymisen mukaisesti valituilla opiskelijoilla on mah-
dollisuus suorittaa ajoneuvoyhdistelmäkortti CE. Näin 
opintolinjalta valmistuu myös yhdistelmäajo-neuvon-
kuljettajia. Linja-autonkuljettajan opinnot valitsevat 
suorittavat siihen kuuluvan kortin D.

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa ammatillisesta kou-
lutuksesta annetun lain (630/98 )32 § perusteella.

Tutkinnon terveysvaatimukset on määritelty opetus-
hallituksen määräyksessä 38/011/2011 kohdassa 8.8. 
liite 2, joka on astunut voimaan 1.1.2012.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa. Logistiikka-alalla 
ko. tutkinnon voi suorittaa vain autonkuljettajakoulu-
tuksessa, jolloin opiskeluaika saattaa pidentyä 3,5- 4 
vuoteen.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.
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Kuva: Peppi Nykänen

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaa-
lin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatka-
tukeen). Logistiikan perustutkinnossa kustannuksia 
aiheutuu myös ajokorttiin liittyvistä viranomaiskus-
tannuksista.

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Erkki Mäkelä 
puh. 044 907 3112 
erkki.makela@turku.fi
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Puualan perustutkinto (PK 863, YO 891)

Peltolan koulutalo (0513)
- aloituspaikkoja PK/16, YO/2 
- teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä
- opintojen kesto: PK 3 vuotta, YO 2 vuotta
- ensisijaiset hakijat PK/12, YO/7 (v. 2014)

Puuala

Opinnot ja työtehtävät

Houkutteleeko käsityöammatti, entä tuntuuko puu ma-
teriaalina omalta? Puualalla pääset suunnittelemaan, 
piirtämään ja tekemään.

Työtehtävät ovat vaihtelevia, ja eri puulajit sekä pinta-
käsittelytekniikat tarjoavat lähes rajattomia mahdolli-
suuksia. Myös keittiöremontit ja muut sisustusratkaisut 
vaativat usein puusepän taitavia käsiä.

Puusepät valmistavat erilaisia huonekaluja, ovia ja 
ikkunoita, kalusteita eri tiloihin. Sisustuksiin liittyviä 
puusepäntuotteita ovat myös puulistat, -paneelit ja 
-lattiat. Työhön kuuluu sekä itsenäistä suunnittelua 
edellyttävää käsityötä että koneellista sarjavalmistusta. 
Tehtäviin kuuluvat myös korjaus- ja asennustyöt.

Puuseppiä työskentelee mm. puusepänverstailla, huo-
nekalutehtaissa ja rakennuspuusepänteollisuudessa 
sekä myyntityössä. Perinteinen käsityöammatti tarjoaa 
mahdollisuuden myös yrittäjänä toimimiseen.

Puusepän työssä tarvitaan paitsi kädentaitoa, myös 
huolellisuutta, tarkkuutta ja teknistä osaamista. Et 
pelkää tarttua työkaluihin, eivätkä koneiden melu ja 
pöllyävä puupöly hirvitä. Puusepän työ vaatii pitkälle 
automatisoitujen laitteiden hallintaa. Keskeisin osaa-
misalue on puuraaka-aineen ominaisuuksien tuntemi-
nen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessakin. 

Pölyallergia ja astma saattavat haitata opiskelua ja 
alalla työskentelyä.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateri-
aalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulu-
matkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Heli Kemi
puh. (02) 2633 4318, 044 907 3152
heli.kemi@turku.fi

Avoimet ovet
Peltolassa
l keskiviikkona 5.11.2014 klo 9–15.30

l  Hamppukatu 2
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Maanmittausalan perustutkinto (PK 862, YO 890)

Peltolan koulutalo (0513), HUOM! Opetus Kellonsoittajankadun koulutalossa
- aloituspaikkoja PK/14, YO/2
- maanmittaustekniikan koulutusohjelma, kartoittaja
- opintojen kesto: PK 3 vuotta, YO 2 vuotta
- ensisijaiset hakijat 6/PK (v. 2014) 
 

Rakennusalan perustutkinto  
(PK 861, YO 889)
 
Peltolan koulutalo (0513)

- aloituspaikkoja PK/86, YO/4 
- talonrakennuksen koulutusohjelma, talonra- 
   kentaja (72) ja  maarakentaja (18) 
- opintojen kesto: PK 3 vuotta, YO 2 vuot- ta 
- ensisijaiset hakijat 40 (v. 2014)

 
Talotekniikan perustutkinto (PK 858)
 
Peltolan koulutalo (0513)
- aloituspaikkoja 54
- ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja
- putkiasennuksen koulutusohjelma: putkiasentaja 
- kylmäasennuksen koulutusohjelma, kylmälaiteasentaja (lämmityslaiteasentaja koulutus alkaa seur. kerran 2016)
- ensisijaiset hakijat 61 (v. 2014)

Rakentaminen, maanmittaus & talotekniikka

Maanmittausala

Maanmittausalan perustutkinnon suorittaneet kartoit-
tajat mittaavat maastossa rajapisteitä, rajojen pituuksia 
ja maa-alueiden pinta-aloja. He merkitsevät maastoon 
kaikki rakennettavat talot, tiet ja sillat.

Maanmittausalalla käytetään kartta- ja cad-ohjelmia 
ja tietokoneilla varustettuja mittausvälineitä. Kartoit-
tajat keräävät maastotietoa myös digitaalisilta ilma- ja 
satelliittikuvilta. Perinteisen maanmittauksen lisäksi 
kohteena voi olla esimerkiksi rakenteilla oleva raken-
nus, laiva, auto tai paperitehtaan linjasto.

Kartoittaja työskentelee joko maastossa tai toimisto-
tehtävissä. Kartoittajia työllistävät kaupunkien ja kun-
tien mittaus-, rakennus- ja suunnitteluyksiköt, valtion 
maanmittauslaitos ja ympäristökeskukset sekä raken-
nus- ja mittausalan yksityiset yritykset.

Rakennusala

Rakentaminen on käytännönläheistä toimintaa, missä 
osaaminen karttuu monipuolisten tehtävien myötä. 
Työskentely rakennustyömaalla edellyttää oma-aloit-
teisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisen halua.

Talonrakentaja hallitsee työmenetelmänsä, osaa käyt-
tää työvälineitä turvallisesti ja tehokkaasti sekä tuntee 
käyttämänsä rakennusmateriaalit. Rakennusalan pe-
rustutkinnon suoritettuaan opiskelija selviää itsenäi-
sesti rakennusalan perustöistä ja pystyy toimimaan 
työryhmän jäsenenä. Rakennusalan ammattilaisia 
tarvitaan aina, sillä uuden rakentaminen ja vanhan 
korjaaminen ei lopu koskaan!

Pölyallergia tai vaikea ihottuma saattavat haitata opis-
kelua ja alalla työskentelyä. Epilepsia ja insuliini-diabe-
tes voivat olla joissakin tapauksissa työssä iso riski.

Maarakennusalan perustutkinnon suorittaneet hallitse-
vat perustiedot ja -taidot maarakenteista, käytettävistä 
materiaaleista, erilaisista rakentamismenetelmistä, 
kunnossapidosta sekä alalla käytettävistä työkoneista. 
Maarakennusalan koulutus antaa valmiudet työsken-
nellä maa- ja vesirakennustyömailla,  kunnallisteknisen 
rakentamisen työmailla sekä kiinteistönhoitotehtävissä. 
Voit toimia työmailla asennus-, mittaus- ja rakentamis-
tehtävissä sekä työmaakoneiden kuljettajana. Osalla 
tutkinnon suorittajista on mahdollisuus suorittaa logis-
tiikka-alan tavaraliikenteen perustason ammattipäte-
vyys (280 tuntia) sekä korottaa B-luokan (henkilöauto) 
ajokortti C-luokan (kuorma-auto) ajokortiksi.
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Maarakennusalalla opiskeluoikeus voidaan peruuttaa 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/98 ) 32 
§ perusteella. Tutkinnon terveysvaatimukset on mää-
ritelty opetushallituksen määräyksessä 38/011/2011 
kohdassa 8.8. liite 2, joka on astunut voimaan 1.1.2012.

Talotekniikka
Lämpö-, vesi- ja viemäröinti- sekä ilmanvaihtotöillä on 
tarkoitus parantaa rakennusten toimivuutta ja piden-
tää kiinteistön elinkaarta. Talotekniikan ammattilaiset 
työskentelevät rakennustuotannossa sekä saneeraus-, 
korjaus- ja huoltotöissä.

Energiamääräyksien tiukentuminen tuo jatkuvasti uu-
sia vaatimuksia alan ammattilaisille. Valinta eri koulu-
tusohjelmiin tehdään 1. vuoden keväällä.

Putkiasentaja huolehtii rakennusten vesijohtojen, 
viemäreiden ja lämmönjakojärjestelmien asennus-, 
mittaus- ja säätötöistä. Hän suoriutuu vaativistakin 
metallitöistä ja hitsauksista.

Ilmanvaihtoasentajan työhön kuuluu kiinteistöjen il-
manvaihtokanavien asennukset, ilmanvaihdon mitta-
us- ja säätötyöt sekä ohutlevytyöt. Lisäksi perehdytään 
erilaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin ja niiden toimintaan.

Kylmälaiteasentaja tekee LVI-järjestelmien asennus- 
ja huoltotöitä ja kylmälaiteasennuksia, esimerkiksi 
kauppojen kylmälaitteet. Hän perehtyy myös raken-
nusten jäähdytysjärjestelmiin.

Työssäoppimisen lisäksi opiskelijat tekevät asiakastöitä 
ja osallistuvat oppilaitoksen omiin rakennushankkei-
siin.

Pölyallergia tai vaikea ihottuma saattavat haitata opis-
kelua ja alalla työskentelyä.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateri-
aalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulu-
matkatukeen). 

Maarakennuksen perustutkinnossa kustannuksia 
aiheutuu myös ajokorttiin liittyvistä viranomaiskus-
tannuksista.

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Heli Kemi
puh. (02) 2633 4318, 044 907 3152
heli.kemi@turku.fi

Avoimet ovet
Peltolassa
l keskiviikkona 5.11.2014 klo 9–15.30

l Hamppukatu 2
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Kone- ja metallialan perustutkinto (PK 857, 
YO 885)

Peltolan koulutalo (0513)

- aloituspaikkoja PK/85, YO/5 
- automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusoh-

jelma, automaatioasentaja
- valmistustekniikan koulutusohjelma: koneenasen-

taja, koneistaja, levyseppähitsaaja
- opintojen kesto: PK 3 vuotta, YO 2 vuotta
- ensisijaiset hakijat 24 (v. 2014)

Kone- ja metalliala

Opinnot ja työtehtävät

Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen opis-
keluvuoden jälkeen. Matemaattiset taidot ja kiinnostus 
tietotekniikkaan ovat eduksi opiskelussa kädentaitoja 
unohtamatta.

Automaatioasentaja kokoaa ja asentaa, käyttöönottaa 
sekä huoltaa automaatiojärjestelmiä ja -koneita. Tyy-
pillinen automaatiojärjestelmä on esimerkiksi juoma-
pullojen käsittelylinjasto. Kappaletavara-automaation 
koulutuksessa opitaan mm. mekaanisten ja sähköisten 
ohjaustekniikoiden perusteita ja robotiikkaa.

Koneenasentaja kokoaa koneita ja laitteita piirustus-
ten ja osaluetteloiden avulla, asentaa ne paikoilleen 
sekä huolehtii koekäytöstä, tarkastuksista ja huol-
losta. Tyypillisiä työympäristöjä ovat konepajat, ko-
koonpanoyritykset ja yritysten kunnossapito-osastot. 
Koneenasentajan on hallittava korjaustöissä tarvittavat 
manuaalityöstöt, tavanomaiset hitsaustekniikat ja kun-
nossapidon ohjelmistoja. 

Koneistaja valmistaa koneiden ja laitteiden osia käyt-
täen manuaalisia ja CNC-ohjattuja työstökoneita. Tuot-
teiden piirtämisessä ja CNC-koneiden ohjelmoinnissa 
käytetään apuna CAD/CAM-ohjelmia. Koneistaja voi 
halutessaan myös erikoistua työvälinevalmistuksessa 
käytettäviin työmenetelmiin. Jokainen opiskelija saa 
perustaidot myös robottien ohjelmoinnista.

Levyseppähitsaaja valmistaa levyntyöstökoneilla me-
tallirakenteita ja liittää ne toimiviksi kokonaisuuksiksi 
eri hitsausmenetelmillä. Koulutuksessa käytetään 
CAD-ohjelmia ja tutustutaan CNC-koneisiin ja robotti-

hitsaukseen. Opiskelun aikana on mahdollista suorittaa 
hitsaajan pätevyyskoe. Osa opiskelijoista suuntautuu 
laivanrakennuksen erityispiirteisiin.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateri-
aalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulu-
matkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Pekka Rannikko
puh. 044 907 3981
pekka.rannikko@turku.fi

Avoimet ovet Peltolassa
l keskiviikkona 5.11.2014 klo 9–15.30l  Hamppukatu 2
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Laboratorioalan perustutkinto (PK 583)

Juhannuskukkulan koulutalo (0513)
- aloituspaikkoja 16
- laboratorioalan koulutusohjelma, laborantti
- ensisijaiset hakijat 33 (v. 2014)

Laboratorioala

Laborantti ottaa näytteitä, valmistaa liuoksia ja osaa 
tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikro-
biologisia ja geeniteknisiä analyysejä. Työssä käytetään 
erilaisia mittalaitteita ja paljon tietotekniikkaa.

Laboratoriotyössä oikeat testaus- ja tutkimustulokset 
edellyttävät työntekijältä pitkäjänteisyyttä, tunnolli-
suutta ja luotettavuutta. Työssä käytettävät kemikaalit 
ja laitteet sekä mikrobiologiset työt vaativat vastuun 
ottamista omasta ja toisten työturvallisuudesta, ter-
veydestä ja ympäristöstä. Lisääntynyt tiimityö edellyt-
tää muiden työn arvostamista ja hyviä yhteistyötaitoja. 
Varma värinäkö sekä hyvä hajuaisti ovat suositeltavia.

Laborantti työskentelee teollisuuden laadunvalvon-
nassa ja tuotekehityksessä, kuntien elintarvike- ja ta-
lousvesivalvonnassa, ympäristönsuojelun ja energian 
tuottamisen aloilla sekä tutkimustyössä yliopistoissa 
ja korkeakouluissa.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse työvaatteet, oppikirjat, opis-
kelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu 
koulumatkatukeen). Opiskelijalle kustannetaan suo-
jalasit.

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Sari Hyvärinen
puh. 044 907 3040
sari.hyvarinen@turku.fi

Juhannuskukkulan 
koulukokeilu 

 
laboratorioala/ 
painoviestinnän        
perustutkinto 

 
ti 27.1.2015
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Painoviestinnän perustutkinto (PK 953)

Juhannuskukkulan koulutalo (0513)

- aloituspaikkoja 36
- painoviestintäalan perustutkinnossa on kaksi koulutusohjelmaa: painotekniikka 

ja ulkoasuntoteutus. Koulutusohjelmiin suuntaudutaan ensimmäisen lukuvuo-
den helmikuussa.

- ulkoasuntoteutuksen ensisijaiset hakijat 29 (v. 2014)

Graafinen ja viestintätekniikka

Opinnot ja työtehtävät

Painaja on painotekniikan ammattilainen. Hän 
ymmärtää eri painomenetelmien soveltuvuuden 
erilaisiin graafisen alan tuotteisiin, tietää pai- 
nomenetelmien toimintaperiaatteen ja osaa työsken-
nellä painokoneilla, jälkikäsittelylaitteilla ja erilaisilla 
konelinjoilla.

Painajan työnkuvaan kuuluu mm. painokoneen tekniset 
huolto- ja säätötehtävät, värinsäätöjen hallinta paino-
koneella, painokoneen ohjausjärjestelmien hallinta 
sekä erilaiset jälkikäsittelyn tehtävät. Painamisen työt 
vaativat taipumusta järjestelmälliseen työskentelyyn, 
tarkkaavaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen, sekä mielel-
lään vielä teknistä osaamista.

Alan työpaikat ovat pääasiassa yrityksissä, jotka tuot-
tavat painettua viestintää, joita ovat esim. lehdet, kirjat, 
mainospainotuotteet, lomakkeet, kartat, kalenterit, 
kortit, arvopaperit ja pakkaukset sekä etiketit.

Allergiat, astma, diabetes ja epilepsia saattavat haitata 
opiskelua ja alalla työskentelyä.

Ulkoasuntoteuttaja suunnittelee ja toteuttaa painet-
tavaksi tai verkossa julkaistavaksi tarkoitetun tuotteen 
ulkoasun ja ottaa huomioon prosessien tekniset vaati-
mukset sekä graafisen suunnittelun perusteet.

Tyypillisiä töitä ovat mm. käyntikortit, kutsukortit, leh-
det, mainokset, ilmoitukset ja pakkaukset. Työt pitää 
suunnitella niin, että ne ovat käytännöllisiä ja ne voi-
daan toteuttaa painamalla. Tämän vuoksi ulko-asunto-
teuttajan tulee ymmärtää myös painotekniikkaa.

Ulkoasuntoteuttaja kykenee tekemään yhteistyötä asi-
akkaiden kanssa ja osaa toteuttaa ja suunnitella työn 
asiakkaan toiveiden mukaisesti. Ulkoasuntoteuttaja 
hallitsee skannauksen, kuvankäsittelyn, tekstin oiko-
luvun, painolevyn valmistuksen, taittamisen ja tieto-
koneella työskentelyn graafisilla ohjelmilla. Työpai-

kat ovat kirjapainoissa, 
lehtitaloissa, mainostoi-
mistoissa ja yritysten main-
ososastoilla. Jatko-opiskeluvaih-
toehtoja on monia.

Ulkoasuntoteuttajalta vaaditaan paineensietokykyä. 
Eduksi katsotaan luovuus, idearikkaus ja varma värinä-
kö. Luki- tai hahmotushäiriö saattaa haitata opiskelua 
ja alalla työskentelyä.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse työvaatteet, oppikirjat, opis-
kelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu 
koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Sari Hyvärinen
puh. 044 907 3040
sari.hyvarinen@turku.fi

Avoimet ovet
Juhannuskukkulalla
l keskiviikkona 12.11.2014 klo 9–15.30l Kukkulakuja 3

Juhannuskukkulan 
koulukokeilu 

 
laboratorioala/ 
painoviestinnän        
perustutkinto 

 
ti 27.1.2015
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Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (PK 191)

Juhannuskukkulan koulutalo (0513)
- aloituspaikkoja 90
- sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja, sähköasentaja
- ensisijaiset hakijat 89 (v. 2014)

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Opinnot ja työtehtävät

Sähköalan koulutus antaa valmiudet toimia monipuo-
lisissa työtehtävissä. Alan kehityksen myötä tarvitaan 
yhä enemmän energiatuotannon (uusina mm. tuuli- ja 
aurinkoenergia) tuntevia ja asennuksen osaavia am-
mattilaisia. Lisäksi koulutus tuottaa sähkö-, atk- ja 
telejärjestelmien toimintaperiaatteen tuntevia ja kaa-
pelointi sekä ylläpitotehtäviin pystyviä osaajia.

Alan ammattilaiset työskentelevät yksin tai pienryh-
missä asiakkaan luona yhdessä muiden ammattialojen 
työntekijöiden kanssa ja ymmärtävät asiakaspalvelun 
merkityksen työssään.

Sähköalan koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat sähkö-
tekniikan, elektroniikan, sähköasennusten, moottori-
käyttöjen, ohjaus- ja säätöjärjestelmien, televerkkojen 
toimintaperiaatteet, asennukset ja niiden huolto. Osa 
opinnoista tehdään koulun rakennustyömailla säh-
köasennustehtävissä. Opintolinjalla opiskellaan myös 
kiinteistöautomaation KNX-järjestelmiä oppilaitoksen 
omassa KNX-luokassa.

Sähköasentajan työtehtäviin kuuluvat uudis- ja sa-
neerausrakentamisen sähkötyöt eri sähköasennus-
yrityksissä, asennus- ja kunnossapitotyöt teollisuus-
laitoksissa sekä sähköverkon rakennus ja ylläpito 
sekä asiakastoiminnat sähkölaitoksissa. Kolmantena 
opiskeluvuotena voi suunnata opintoja kiinteistöauto-
maatioon, saneeraukseen- ja ylläpitoon, sekä energia-
tuotantoon ja jakeluun.

Automaatioasentajan tehtävänä on mm. teollisuus-
laitosten ja kuluttajien käyttöön tulevien automaati-
olaitteiden tai kokonaisten laitteistojen rakentaminen 
sekä niiden toimivuuden varmistaminen. Keskeistä on 
säätö-, ohjaus-, kappaletavara ja valvontajärjestelmien 
tuntemus. Työpaikkoja on esimerkiksi automaatiota 
käyttävässä ja automaattisia koneita ja laitteita val-
mistavassa teollisuudessa ja automatiikkalaitteiden 
myyntityössä ja niitä asentavissa liikkeissä.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

 
Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin 
sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatu-
keen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Liisa Saarelainen
puh. 044 907 3157
liisa.saarelainen@turku.fi

Juhannuskukkulan 
koulukokeilu 

 
automaatioasentaja/ 

ICT-asentaja 

 
ti 9.12.2014
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Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (PK 139)

Juhannuskukkulan koulutalo (0513)

- aloituspaikkoja 54
- tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, 
   elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja
- ensisijaiset hakijat 66 (v. 2014)

Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Opinnot ja työtehtävät

Tieto- ja tietoliikennealan kehityksen myötä 
tarvitaan yhä enemmän palveluhenkisiä ATK-, 
ICT, TV- ja valvontajärjestelmien asiantuntijoi-
ta.  Alan ammattilaiset työskentelevät yksin tai 
pienryhmissä asiakkaan luona yhdessä muiden 
ammattialojen työntekijöiden kanssa.

Tieto- ja tietoliikennealan perusopetussisältöjä ovat 
sähkötekniikka, elektroniikka, tietoliikennetekniikka, 
kaapelointi sekä ohjelmoinnin perusteet. Perusope-
tuksen jälkeen osaamista kartutetaan ko. suuntautu-
misvaihtoehdon mukaisissa työtehtävissä.

ICT-asentajat työskentelevät mobiili-, tietokone- ja 
tietoliikennelaitteita asentavien ja ylläpitävien yritys-
ten palveluksessa. Alan ammattilainen työskentelee 
mobiililiikenteen, tietokoneiden, palvelimien ja tieto-
liikennelaitteiden käytönopastus- huolto-, asennus- ja 
ylläpitotehtävissä.  

Elektroniikka-asentajat työskentelevät asennus- ja 
huoltoliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä. Työtehtäviin 
kuuluu kodin elektroniikkalaitteiden sekä yritysten mit-
taus- ja testauslaitteiden käytönopastus-, asennus-, 
huolto- ja valmistustehtävissä. Elektroniikka-asentaja 
asentaa ja huoltaa kodin ja yritysten valvonta-, TV-, 
antenni-, äänentoisto- sekä kuulutusjärjestelmiä.

Alan koulutus antaa myös hyvät valmiudet jatkaa 
suuntautumista robottien ja pelien ohjelmointiin sekä 
henkilökohtaisten (tai hoiva-alan yritysten) hälytys- ja 
seurantalaitteiden asennustehtäviin.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan 
syksyllä opintojen alkaessa.

 
 
Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, opiskelumateriaalin 
sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatu-
keen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Liisa Saarelainen
puh. 044 907 3157 
liisa.saarelainen@turku.fi

Avoimet ovetJuhannuskukkulalla
l keskiviikkona 12.11.2014 klo 9–15.30l Kukkulakuja 3

Juhannuskukkulan 
koulukokeilu 

 
automaatioasentaja/ 

ICT-asentaja 

 
ti 9.12.2014
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Hiusalan perustutkinto (PK 163)

Aninkaisten koulutalo (0530)
- aloituspaikkoja 32
- parturi-kampaajan koulutusohjelma, 

parturi-kampaaja
- saattaa olla maksullinen soveltuvuus-

koe
- ensisijaiset hakijat 69 (v. 2014)

Hiusala

Opinnot ja työtehtävät

Parturi-kampaajan tehtäviin kuuluu asiakkaan hius-
ten ja hiuspohjan hoitamista, hiusten leikkaamista ja 
partakäsittelyjä, kampauksia ja ehostusta, hiusten vär-
jäämistä ja permanenttikäsittelyjä. Lisäksi hänellä on 
hiusalan yrittäjyydessä ja yritystoiminnassa vaadittavaa 
osaamista ja hän kykenee huomiomaan asiakkaan yk-
silölliset tarpeet ja tyylin.

Parturi-kampaajan työ on asiakaslähtöistä ja monipuo-
lista. Sujuvien saksikäsien lisäksi tarvitaan herkkyyttä 
tulkita asiakkaiden toiveita ja odotuksia. Nopean ja 
loogisen hahmottamiskyvyn avulla hän pystyy valitse-
maan asiakkaalle sopivat hiustenleikkaus- ja hoitovaih-
toehdot. Ammattilainen on työssään hienotunteinen 
ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa, kuten 
asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta.

Parturi-kampaaja on kädentaitojen moniosaaja, joka 
edellyttää omaehtoisuutta, innostunutta ja yrittäjä-
mäistä asennetta, alan säädösten tuntemista, mark-
kinoinnin perusteiden hallintaa sekä hyviä vuorovaiku-
tustaitoja. Hyvä käytös on asiakaspalvelussa tärkeää. 
Hänellä on valmiudet kehittyvän tieto- ja viestintätek-
niikan käyttämiseen ja tiedon hankkimiseen.

Tutkinto sisältää työssäoppimista vähintään 20 opinto-
viikkoa. Yrittäjyysopintoja on sisällytetty ammatillisiin 
tutkinnon osiin kymmenen opintoviikkoa. Hiusalan 
opinnoissa on mahdollisuus osallistua erilaisiin yrit-
täjyyden opinto-ohjelmiin, mm. Nuori Yrittäjyys ry:n 
leiri ja Vuosi yrittäjänä ohjelma.

Alan erikoisvaatimuksia ovat sosiaalisuus, halu tehdä 
töitä erilaisten ihmisten kanssa sekä hyvä terveys. Pa-
hat käsi-ihottumat, hankala astma, hankala migreeni, 
paha selkävika sekä värinäön puutteellisuus saattavat 
vaikeuttaa opiskelua ja alalla työskentelyä.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan syksyllä opintojen alkaessa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015. Hakijoille saattaa olla maksullinen so-
veltuvuuskoe, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset 
hakijat.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse oppikirjat, työvaatteet, opis-
kelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei hän ole oikeu-
tettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Maarit Vahti
puh. 044 907 3982
maarit.vahti@turku.fi

Avoimet ovet
Aninkaistenkadulla

l ti–ke 11.–12.11.2014 klo 9–15.30

l  Aninkaistenkatu 7
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Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (PK 475)

Aninkaisten koulutalo (0530) tai Tommilankadun koulutalo (0530)
- aloituspaikkoja 36
- kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja
- puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja
- ensisijaiset hakijat 19 (v. 2014)

Kotityö- ja puhdistuspalvelut

Opinnot ja työtehtävät

Jos haluat opiskella käytännönläheisesti tekemällä, 
kotityö- ja puhdistuspalveluala tarjoaa siihen loista-
van mahdollisuuden. Valmistumisen jälkeen voit valita 
työpaikkasi, sillä alalla on pulaa koulutetuista ammat-
tilaisista. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi.

Toimitilahuoltaja on puhtauden ammattilainen. Työssä 
heiluvat mopit ja mikrokuitupyyhkeet, ja ilmassa leijuu 
raikas puhdistusaineen tuoksu. Työntekijöiltä vaaditaan 
yhteistyökykyä, ryhmätyötaitoja, joustavuutta ja kykyä 
huomioida erilaisten asiakkaiden tarpeet. Työssä pär-
jäävät ahkerat, tunnolliset ja tarkat tekijät.

Toimitilahuoltajan työtehtäviin voi kuulua ylläpito- ja 
perussiivousten lisäksi erilaisia palvelutehtäviä, mm. 
tekstiilien huoltotehtävät, toimisto- ja kokouspalvelut, 
ateriapalvelut ja pienimuotoiset kiinteistönhuoltopal-
velut.

Toimitilahuoltajan työpaikkoja voivat olla mm. siivous-
palveluyritykset, sairaalat, terveyskeskukset, hotellit 
sekä teolliset tuotantolaitokset.

Kodinhuoltaja työskentelee kodeissa, kodinomaisissa 
laitoksissa, palvelukodeissa tai pitopalveluyrityksis-
sä. Hän valmistaa aterioita, pesee pyykkiä ja huoltaa 
vaatteita sekä huolehtii asiakkaan kodin siisteydestä, 
viihtyvyydestä sekä kiinteistön hoidosta. Kodinhuoltajan 
työhön kuuluu usein myös asiakkaiden avustamista 
peseytymisessä ja ruokailussa.

Ruoka-aineiden kontaktiallergia, jauhopölyallergia ja 
tuki sekä liikuntaelinsairaudet saattavat haitata opis-
kelua ja alalla työskentelyä.

Mahdollisuus pienryhmäopetukseen.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse työvaatteet, oppikirjat, opis-
kelumateriaalin sekä koulumatkat (ellei ole oikeutettu 
koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Emma Nylund
puh. 044 907 3716
emma.nylund@turku.fi

Avoimet ovetAninkaistenkadullal ti–ke 11.–12.11.2014 klo 9–15.30

l  Aninkaistenkatu 7
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Lääkealan perustutkinto (PK 153, YO 209)

Uudenmaantien koulutalo (0530)

- aloituspaikkoja PK/16, YO/4
- apteekkialan koulutusohjelma, lääketeknikko
- saattaa olla maksullinen soveltuvuuskoe
- opintojen kesto: PK 3 vuotta, YO 2 vuotta
- ensisijaiset hakijat PK 37/YO 37 (v. 2014)

Farmasia ja muu lääkehuolto

Opinnot ja työtehtävät

Lääketeknikko hallitsee lääkehuollon toimintapalvelu-
ja toimistotyössä, taloustoiminnoissa, materiaalihal-
linnassa ja lääkelogistiikassa sekä tietotekniikassa. 
Hän avustaa myös asiakaspalvelussa. Lääkkeiden 
valmistuksessa ammatillinen osaaminen on tuotteen 
valmistusta sekä koneiden, laitteiden ja tilojen asian-
mukaista, ympäristöystävällistä ja turvallista hallintaa. 
Työnantajia ovat yksityinen yritys tai julkinen sektori, 
esimerkiksi apteekki, lääketeollisuus, sairaala-apteek-
ki tai lääkekeskus.

Lääkealalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasa-
painoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa.

SORA -lainsäädännön (ratkaisuja opiskeluun soveltu-
mattomuuteen 951/2011,1032/2011) mukaan opiskeli-
jaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoi-
hin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. 
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla seuraavat 
terveydentilavaatimukset:

- sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata     
apuvälineillä

- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 

Opiskelijaksi valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus 
terveydentilasta.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan todistusten ja haastattelujen perusteella.Lääkea-
lalla lukio-opinnot suoritetaan iltalukiossa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015. Hakijoille saattaa olla maksullinen so-
veltuvuuskoe, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset 
hakijat.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse työjalkineet, oppikirjat, opis-
kelumateriaalin, koulumatkat ja työssäoppimisjaksoi-
hin liittyvät matkat (ellei ole oikeutettu koulumatka-
tukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Marjo Kiuru 
puh. 044 907 3770
marjo.kiuru@turku.fi

Avoimet ovet
Uudenmaantiellä 

l keskiviikkona 5.11.2014 klo 9–15.30

l Uudenmaantie 43
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (PK 873)

Uudenmaantien koulutalo (0530)
- aloituspaikkoja 120
- lähihoitaja
- saattaa olla maksullinen soveltuvuuskoe
- ensisijaiset hakijat 310 (v. 2014)

Koulutusohjelmat:
- ensihoito
- kuntoutus
- lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
- mielenterveys- ja päihdetyö
- sairaanhoito ja huolenpito
- suun terveydenhoito

Sosiaali- ja terveysala

Opinnot ja työtehtävät

Lähihoitaja työskentelee ihmisten parissa sosiaali- 
ja terveysalalla, jossa myös tulevaisuuden työpaikat 
ovat. Lähihoitotyö on eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ylläpitoa, elä-
mänhallinnan lisäämistä, sairaanhoitoa ja huolenpitoa, 
kasvatusta ja kuntoutusta. Lähihoitotyö edellyttää ky-
kyä kohdata, kuunnella ja kunnioittaa asiakasta. Työssä 
tarvitaan myös kädentaitoja ja ongelmanratkaisutai-
toja. Työnantajia ovat julkinen, yksityinen ja kolmas 
sektori. Työtehtäviä on esimerkiksi lasten päivähoidon, 
vanhustenhoidon ja kuntoutuksen yksiköissä.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää hen-
kistä tasapainoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa. SORA-lainsäädännön (ratkaisuja 
opiskeluun soveltumattomuuteen 951/2011,1032/2011) 
mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei 
ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin 
tai työssäoppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä 
voivat olla seuraavat sairaudet:

- psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen     
hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä     
laskeva masennus

- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaeli-    
mistön sairaudet ja vammat sekä krooniset      
ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä

- veriteitse tarttuva sairaus
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

 
Opiskelijaksi valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus 
terveydentilasta. Koulutuksen järjestäjällä on mää-
rätyissä tilanteissa oikeus pyytää nähtäväksi rikosre-
kisteriote, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa 
työskentelyä.

Ammatti + yo-tutkinto

Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suorite-
taan todistusten ja haastattelujen perusteella. Sosiaali- 
ja terveysalalla lukioaineiden opetus tapahtuu päivisin 
omassa koulutalossa.

Hakeminen

Haku kevään 2015 yhteishaussa, koulutus alkaa elo-
kuussa 2015. Hakijoille saattaa olla maksullinen so-
veltuvuuskoe, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset 
hakijat. Koulutusohjelmiin siirrytään kahden vuoden 
perusopintojen jälkeen. Suosituimpiin koulutusoh-
jelmiin valitaan opiskelijat koulutuksen aikana opin-
tomenestyksen ja haastattelujen perusteella. Sosi-
aali- ja terveysalan perustutkintoon (lähihoitaja) on 
mahdollista hakea myös syksyn yhteishaussa. PK- ja 
YO-pohjainen koulutus alkavat tammikuussa 2016. Lue 
lisää sivulta 41.
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Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse tarvittavat työvaatteet ja jalkineet, oppikirjat, opiskelumateriaalin, koulumatkat ja 
työssäoppimisjaksoihin liittyvät matkat (ellei ole oikeutettu koulumatkatukeen).

Tutustumiset ja vierailut

Vierailuajoista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Merja Manner, puh. 044 907 3101
merja.manner@turku.fi
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Syksyn 2015 yhteishaku / ennakkotiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia am-
matilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen 
perustutkinto. 

Koulutus on  tarkoitettu jokaiselle nuorelle, joka on ilman koulutuspaikkaa ja toisen asteen tutkintoa. Kielitaitovaa-
timus maahanmuuttajille on A2.2. Koulutukseen kuuluu opinto-ohjausta, runsaasti tutustumista eri ammatteihin, 
elämänhallinta- ja opiskelutaitoja, tarvittaessa perustaitojen kertausta sekä suomen kielen opetusta. Lisäksi ope-
tusta on mahdollisuus saada osittain pienryhmässä. Jokaisen opiskelijan opinnot räätälöidään mahdollisimman 
hyvin hänen tarpeitaan vastaaviksi.

Koulutuksen sisällä on mahdollisuus valita myös oppisopimukseen valmentava koulutus, jonka tavoitteena on 
tutustua työelämään, työelämän pelisääntöihin sekä työn ja koulunkäynnin yhdistämiseen.

Koulutuksesta saa tarvittavat 6 lisäpistettä seuraavaan yhteishakuun, ja hyvällä opiskelumenestyksellä saattaa 
siirtyminen Turun ammatti-instituutin perustutkintoon olla mahdollista myös kesken vuotta. Toisaalta jos am-
matinvalinta on mennyt pieleen ja opinnot keskeytyvät tästä tai jostain muusta syystä, voi mukaan tulla kesken 
lukuvuottakin!

Haku: 19.5.-21.7.2015 osoitteessa www.opintopolku.fi 

Lisätiedot: www.turkuai.fi 

Tiedustelut: opinto-ohjaaja Emma Nylund, puh. 044 907 3716

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (PK 873, 
YO 900)

- Uudenmaantien koulutalo (0530)

- aloituspaikkoja PK/60, YO/20

- opintojen kesto PK 3 vuotta, YO 2 vuotta

- lähihoitaja

- soveltuvuuskoe saattaa olla maksullinen

Lähihoitajan koulutusohjelmat

- ensihoito

- kuntoutus

- lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

- mielenterveys- ja päihdetyö

- sairaanhoito ja huolenpito

- suun terveydenhoito

 
 

 
Opinnot ja työtehtävät

- lähihoitaja, ks. 39

Opinto-ohjaaja, 

Merja Manner

puh. 044 907 3101

merja.manner@turku.fi

Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 22.9.-1.10.2015. Nettihakemus pitää 
tallentaa (www.opintopolku.fi) viimeistään 1.10.2015 klo 15.00. Myös paperihakemusten on oltava perillä Ope-
tushallituksessa viimeistään 1.10.2015 klo 15.00.
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Toimipaikat kartalla

Turun ammatti-instituutin koulutalot

1 Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

2 Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

3 Kellonsoittajankadun koulutalo, 
Kellonsoittajankatu 9–11/Klockringaregatan 9–11

4 Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18

5 Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

6 Uudenmaantien koulutalo, Uudenmaantie 43

Turun lukiot

7 Katedralskolan i Åbo, Hansagatan 2

8 Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3

9 Luostarivuoren lukio, Luostarinkatu 13

10 Puolalanmäen lukio, Aurakatu 11

11 Turku International School, Annikanpolku 9

12 Turun iltalukio, Eskelinkatu 4

13 Turun klassillinen lukio, Eskelinkatu 4

14 Turun Lyseon lukio, Varusmestarintie 19

15 Turun Normaalikoulun lukio, Annikanpolku 9

16 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Kauppiaskatu 17

17 Turun Steiner-koulu, Mestarinkatu 2
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Turun lukiot

Lukio-opinnot antavat vankan yleissivistyksen, joka luo 
hyvän pohjan korkeakouluopintoihin. Lukiossa on mah-
dollista opiskella useita vieraita kieliä. Uusina lukuainei-
na alkavat psykologia ja filosofia. Lukiossa opiskeltavan 
äidinkielen, vieraiden kielten, matematiikan, fysiikan, 
kemian, biologian tai muiden reaaliaineiden oppimää-
rän hallinta on edellytyksenä monien korkea-asteen 
opintojen aloittamiseen ja opinnoista suoriutumiseen. 
Lukiossa voi suorittaa ylioppilastutkinnon lisäksi lu-
kiodiplomin taito- ja taideaineissa. Näyttö valmentaa 
mm. taitoa mittaaviin korkea-asteen pääsykokeisiin. 
Tarkempaa tietoa kurssien sisällöistä saat lukioiden 
omista kurssiselosteista.

Erityislinjat

Valtakunnallisia lukioiden erityislinjoja Turussa ovat 
Kerttulin lukion urheilulinja ja ICT-linja, Turun klassilli-
sen lukion ilmaisulinja, Puolalanmäen lukion musiikki-
linja, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun luonnontiedelin-
ja, Turun Normaalikoulun IB-linja ja Turun Steinerkou-
lun lukio. Edellä mainituissa lukioissa opiskelijat voivat 
poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Lisäksi Turussa 
toimii Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinja. 

Lukioiden esittelyillat keväällä 2015

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 
ma 12.1.2015 klo 18.30
Kerttulin lukion yleislinja ja ICT-linja 
ti 13.1.2015 klo 18.30
Turun klassillinen lukio 
ke 14.1.2015 klo 18.30
Kerttulin lukion urheilulinja 
to 15.1.2015 klo 18.30
Turun klassillinen lukion ilmaisulinja 
to 15.1.2015 klo 18.30
Luostarivuoren lukio 
ma 19.1.2015 klo 18.30
Turun Lyseon lukio 
ti 20.1.2015 klo 18.30
Turun Normaalikoulun lukio 
ti 20.1.2015 klo 18.30
Katedralskolan i Åbo 
ke 21.1.2014 klo 18.30
Puolalanmäen lukio 
to 22.1.2014 klo 18.30
Turun Steiner-koulun lukio 
ti 27.1.2015 klo 18.30

Lukioiden pääsykokeet tai lisänäytöt 
(kokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua)

Kerttulin lukion urheilulinjan laji- ja ominaisuustestit

- torstaina 9.4.2015 klo 8–11
- Jokaisen hakijan on osallistuttava testiin. Testi voi 

olla joko laji- tai ominaisuustesti. Oman lajisi testin 
näet Kerttulin lukion, TAIn sekä urheiluakatemian 
verkkosivuilta. Sieltä ilmenee, onko lajisi käytössä 
lajitesti vai ominaisuustesti sekä testauksen paikat 
ja kellonajat.

- Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua.

Turun klassillisen lukion ilmaisulinja
- ke 22.4.2015 klo 13.15–16.15.
- ilmoittautuminen alkaa klo 12.30

Puolalanmäen lukion musiikkilinja
- ma-ti 11.-12.5. ja ma 18.5.2015
- ilmoittautuminen haastatteluun puh. (02) 2629 317 

Turun Normaalikoulun lukion IB-linja
- ajankohta ilmoitetaan koulun sivuilla www.tnk.utu.fi

Tulosten julkistaminen

Lukioon valitut saavat tiedon valinnasta kirjeitse. Valit-
tujen nimet ovat nähtävillä myös kouluilla. Ilmoittaudu 
henkilökohtaisesti kirjeessä mainittuna päivänä lukioon, 
koska samassa yhteydessä valitaan ensimmäisenä lu-
kiovuotena opiskeltavat kurssit. Jos et pääse perus-
tellusta syystä ilmoittautumaan kyseisenä päivänä, ota 
hyvissä ajoin yhteyttä lukion kansliaan.
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Opiskelu lukiossa

Opiskelu lukiossa kestää 2–4 vuotta. Lukuvuosi on jaettu 
viiteen jaksoon. Yhden jakson aikana opiskellaan yleen-
sä 5–7 kurssia. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. 
Lukiot laativat jokaista lukuvuotta varten kurssitar-
jottimen, josta opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa 
kuuluvat kurssit. Uusi lukiolainen tekee ensimmäi-
sen lukiovuotensa lukujärjestyksen samalla, kun hän 
kesäkuussa ilmoittautuu lukion opiskelijaksi. Lukion 
opinto-ohjaaja auttaa kurssivalintojen tekemisessä ja 
uravalinnan suunnittelussa. Lukiokursseja voi valita 
myös muista kuin omasta lukiosta ja etärenkaasta. 
Eri lukioiden opetussuunnitelmissa on painotettu eri 
oppiaineita, jolloin näissä aineissa tarjottavien syven-
tävien tai soveltavien kurssien määrä on tavanomaista 
suurempi. Suomi toisena kielenä, muiden uskontojen ja 
joidenkin kielien opetus on keskitetty tiettyihin lukioihin.

Ainevalintakortin täyttäminen

1. Täytä ensin lukion kurssivalintasuunnitelma ensim-
mäiselle lukuvuodelle.

2. Pohdi ainevalintoja ylioppilastutkinnon ja uravalinnan 
kannalta. Muista, että ainevalintoja voidaan muuttaa 
opintojen aikana.

3. Täytä tämän jälkeen ainevalintakortti ja toimita se 
yhteishakuaikataulussa ensisijaisesti hakemaasi lu-
kioon. Lukiossa jatkuvan opinto-ohjauksen kannalta 
on tärkeää, että toimitat samalla lukioon kurssivalin-
tasuunnitelman ensimmäiselle lukuvuodelle.

Lukion ainevalintakortin ja lukion kurssivalintasuunni-
telma -lomakkeen löydät osoitteista:

www.turku.fi/oppilaanohjaus
www.turku.fi/lukiot/opinto-ohjaus

Opetuksen tuntijako

Lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. 
Lukio-opinnot jakaantuvat valtakunnallisiin pakollisiin 
ja syventäviin kursseihin. Lisäksi lukioissa on tarjolla 
koulukohtaisia kursseja. Opiskelija suorittaa vähintään 
47–52 pakollista kurssia ja 10 valtakunnallista syventä-
vää kurssia. Oppitunnit kestävät 75 minuuttia.

Lukiodiplomit

Opiskelija voi suorittaa lukiodiplomin taito- ja taideai-
neissa. Lukiodiplomin voi suorittaa:

- Kuvataide: Luostarivuoren lukio, Lyseon lukio, Puola-
lanmäen lukio, Turun klassillinen lukio, Turun Suo-
malaisen Yhteiskoulun lukio, Katerdralskolan i Åbo

- Käsityö: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (tn)
- Liikunta: Kerttulin lukio, Luostarivuoren lukio, Lyseon 

lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
- Media: Kerttulin lukio, Turun klassillinen lukio
- Musiikki: Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun 

klassillinen lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukio

- Tanssi: Turun klassillinen lukio
- Teatteri: Turun klassillinen lukio
- Valtakunnallinen puheviestinnän päättökoe: Kerttu-

lin lukio, Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun 
klassillinen lukio, Turun Normaalikoulun lukio, Turun 
Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Lukiodiplomista enemmän tietoa osoitteessa:  
www.edu.fi/lukio/lukiodiplomit

Verkkolukio

Opiskelija voi suorittaa lukiokursseja myös verk-
ko-opetuksessa, jota on Turussa tarjolla etärenkaan 
(maksuton) ja iltalukion (maksullinen) kurssitarjon-
nassa. Lue lisää s. 61.
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Kielitarjonta

Kurssiselosteessa käytetyt lyhenteet
A äidinkieli
A-kieli alakoulussa alkanut oppimäärä
B1-kieli yläkoulussa alkanut pakollinen kieli
B2-kieli yläkoulussa alkanut valinnainen kieli
B3-kieli lukiossa alkava valinnainen kieli
M pitkä matematiikka
N lyhyt matematiikka
BI biologia
GE maantiede
FY fysiikka
KE kemia
UE uskonto
ET elämänkatsomus
FF filosofia
PS psykologia
HI historia
YH yhteiskuntaoppi
TE terveystieto
MU musiikki
KU kuvataide
LI liikunta
OP opinto-ohjaus
EN englanti (kurssiselosteissa EA tai EC)
RU ruotsi (kurssiselosteissa BA ja BB)
RA ranska (kurssiselosteissa FA, FC ja FD)
SA saksa (kurssiselosteissa SA, SC, SD)
VE venäjä (kurssiselosteissa VA tai VD)
IT italia (kurssiselosteissa TD)
EA espanja (kurssiselosteissa PD)
LA latina (kurssiselosteissa L7 tai L1)
S2 suomi toisena kielenä (kurssiselosteissa A5)
KII kiina
JAP japani
KR vanha kreikka

Lukio A1 B1 B2 B3

Katedralskolan i Åbo EN SA, RA, VE SA, RA, VE

Kerttulin lukio EN, RU RU SA SA

Luostarivuoren lukio EN, RU, SA RU SA, RA SA, RA, EA

Puolalanmäen lukio EN, RU, SA, RA, VE RU SA, RA SA, EA, VE, RA

Turun iltalukio EN RU SA, RA, IT, ES, VE, KII, JAP

Turun klassillinen lukio EN, RU RU SA, RA, LA LA, RA, SA, EA, KR, VE 

Turun Lyseon lukio EN, RU RU SA, RA SA, RA, EA

Turun normaalikoulun lukio EN, RU, SA, RA RU SA, RA, VE SA, RA, VE, EA

Turun Steiner-koulun lukio EN, SA RU EA, RA

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio EN, RU RU SA, RA SA, RA, EA, IT
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Lukio A1 B1 B2 B3

Katedralskolan i Åbo EN SA, RA, VE SA, RA, VE

Kerttulin lukio EN, RU RU SA SA

Luostarivuoren lukio EN, RU, SA RU SA, RA SA, RA, EA

Puolalanmäen lukio EN, RU, SA, RA, VE RU SA, RA SA, EA, VE, RA

Turun iltalukio EN RU SA, RA, IT, ES, VE, KII, JAP

Turun klassillinen lukio EN, RU RU SA, RA, LA LA, RA, SA, EA, KR, VE 

Turun Lyseon lukio EN, RU RU SA, RA SA, RA, EA

Turun normaalikoulun lukio EN, RU, SA, RA RU SA, RA, VE SA, RA, VE, EA

Turun Steiner-koulun lukio EN, SA RU EA, RA

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio EN, RU RU SA, RA SA, RA, EA, IT

Ylioppilastutkinto

Lukio tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Yliop-
pilastutkinnossa on osallistuttava vähintään neljään ko-
keeseen, joista kaikille yhteinen pakollinen on äidinkieli 
tai suomi toisena kielenä. Sen lisäksi on valittava kolme 
koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, 
matematiikka tai reaali. Yhden kokeista on oltava pitkän 
oppimäärän koe. Pakollisten aineiden lisäksi tutkintoon 
voi sisällyttää ylimääräisiä kokeita. Tarkempia tietoja 
saat www.ylioppilastutkinto.fi.

Suomenkielisten päivälukioiden opiskelu-
huolto

Lukion opetustyön tukena toimii opiskeluhuolto. Opiske-
luhuolto on hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykki-
sen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 
oppilaitosyhteisöissä. Opiskelijalle tarjotaan tukea ja 
ohjausta opiskeluun yhteistyössä lukion henkilöstön ja 
huoltajien kanssa.

Lukion erityisopettaja

Lukion erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä 
oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia 
tukitoimia. Oppimisen ongelmia voivat olla tehoton opis-
kelutekniikka ja -tyyli, lukemiseen, luetun ymmärtämi-
seen ja kirjoittamiseen liittyvät ongelmat (lukivaikeus) 
tai vaikeudet vieraissa kielissä. Opiskelija voi saada 
tukea yksilöllisenä ohjauksena tai erityisopettajan pi-
tämällä Taitava oppija kurssilla. Kyseinen kurssi on so-
veltava ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssille 
osallistuneille opiskelijoille erityisopettaja suorittaa 
tarvittaessa lukitestauksen ja opastaa erityisjärjeste-
lyjen anomisessa ylioppilastutkintoa varten. Tutustu 
tarkempiin ohjeisiin osoitteessa www.ylioppilastutkinto.
fi. Opiskelija hakeutuu erityisopettajalle joko itse tai 
opinto-ohjaaja, aineen opettaja ja/ tai ryhmänohjaaja 
voi ohjata hänet.

Lukion erityisopettaja
puh. 044 907 4675
www.turku.fi/lukio-opetus

Lukiopsykologi

Lukiopsykologiin voi ottaa yhteyttä henkiseen hyvin-
vointiin liittyvissä kysymyksissä, mm. mielialan lasku 
ja henkinen uupumus, jännittäminen ja ahdistus tai 
ihmissuhdepulmat ja elämän kriisitilanteet. Lisäksi 
psykologi ohjaa henkisen hyvinvoinnin kursseja Stres-
sinkäsittelytaidot, Mielialataidot sekä Jännittäjien ryh-
mä. Aktiivisesta osallistumisesta opiskelija saa yhden 
kurssisuorituksen. Kursseista kiinnostuneen tulee ottaa 
ajoissa yhteyttä lukiopsykologiin. Opiskelija hakeutuu 
lukiopsykologin vastaanotolle itse tai vaihtoehtoisesti 
vanhempien tai koulun henkilökunnan ohjaamana. 

Lukiopsykologit
puh. 044 907 2356 ja
puh. 040 127 3138
www.turku.fi/lukiopsykologi
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- ensisijaiset hakijat 103 / vuonna 2014
- opiskelupaikat 164 / vuonna 2015

Erityispiirteet

Turun klassillisen lukion tehtävänä on kouluttaa 
monipuolisesti sivistyneitä ylioppilaita, jotka saavat 
hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja tulevaisuuteen. 
Laaja koulukohtainen kurssitarjonta ulottuu kielistä 
reaaliaineisiin ja matematiikkaan taito- ja taideai-
neita unohtamatta.

Vaalimme hyvinvointia ja klassista kulttuuriperinnet-
tä, joka toteutuu antiikin kulttuurin, latinan kielen 
sekä vanhan kreikan opetuksena. Roomakerhon 
tilaisuudet, opintomatkat Roomaan ja Ranskaan, 
fysiikan leirikoulu Cernissä sekä Svenska klubben 
ovat myös osa monipuolista kansainvälistä toimintaa 
ja eurooppalaisen kulttuurin opiskelua.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita laaja-alainen ja 
erilaisia mahdollisuuksia sisältävä hyvinvointiopin-
tokokonaisuus. Opiskelija voi suorittaa ranskan 
kielessä virallisen kansainvälisen Delf-tutkinnon, 
äidinkielessä puheviestinnän päättökokeen ja teatte-
ritaiteen, median, kuvataiteen, tanssin sekä musiikin 
lukiodiplomin.

Turun klassillinen lukio

valtakunnallinen koulukohtainen
pak. syv. syv. sov.

A 6 3 3 1
A-kieli EN 6 2 2 1
A-kieli RU 6 2 1 1
B1-kieli RU 5 2 1 1
B2-kieli SA, RA 8
B2-kieli LA 7
B3-kieli LA, RA, SA ,EA 8 2
B3-kieli VE 3
B3-kieli vanha kreikka 1
M 10 3 4
N 6 2 2 1
BI 2 3 1 1
GE 2 2 1 1
FY 1 7 1 1
KE 1 4 1 1
UE/ET 3 2 2
FF 1 3
PS 1 4 1 2
HI 4 2 5
YH 2 2 2
TE 1 2 1
MU 1-2 3
KU 1-2 3 3
LI 2 2 2
OP 1 1 1
Ilmaisu 29
Liikennekasvatus 1
Aktiivinen kansalainen 2
Kansainvälisyyskasvatus 1
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Turun klassillisen lukion ilmaisulinja

- ensisijaiset hakijat 87 / vuonna 2014
- opiskelupaikat 60 / vuonna 2015

Erityistehtävän mukaiset kurssit 
(soveltavia)

Teatteri-ilmaisun peruskurssit

- Teatterihistoria
- Näyttelijäntyö 1
- Ohjaajantyö 1
- Dramaturgia 1
- Improvisaatio 1
- Produktiokurssi
- Tanssi 1
 

Mediailmaisun peruskurssit

- Valokuvaus 1
- Median maailma 1
- Journalistiikka
- Luova kirjoittaminen
 

Ilmaisun jatkokurssit:

Tarjolla on vuosittain noin 20 teatteri-ilmaisun, tans-
sin ja median jatkokurssia. Ilmaisun oppimäärä on 12 
kurssia.

Erityispiirteet

Turun klassillinen lukio sai ilmaisun erityislukion sta-
tuksen lukioiden yhdistymisen myötä. Erityislinja on 
toiminut vuodesta 1995 lähtien.

Koko ilmaisun oppimäärän (12 kurssia) suorittaneet 
opiskelijat voivat jättää erityislukiosäännön mukaisesti 
opiskeluohjelmastaan pois kahdeksan (8) pakollista 
kurssia niissä oppiaineissa, joita he eivät aio kirjoittaa 
yo-kirjoituksissa. Tätä ei kuitenkaan suositella laajan 
yleissivistyksen ja yo-tutkinnossa onnistumisen saa-
vuttamiseksi.

Ilmaisun kursseilla korostuvat yhdessä tekeminen ja 
ryhmässä toimiminen, mikä lisää ryhmähenkeä ja yh-
teisöllisyyttä sekä antaa itsevarmuutta olemiseen ja 
inspiraatiota opiskeluun.

Hakeminen ja valintaperusteet

Pääsykoe pidetään kaikille ilmaisulinjalle hakeville 
(myös muille kuin 1. sijalla hakeville) osoitteessa Tu-
run klassillinen lukio Eskelinkatu 4, ke 22.4.2015 klo 
13.15–16.15. Ilmoittautuminen alkaa klo 12.30. Pääsyko-
keeseen tullaan ilman erillistä kutsua. Pääsykoe mittaa 
hakijan soveltuvuutta lukio-opiskeluun ja

hänen ajattelunsa kypsyyttä, jota vaaditaan ilmaisun  
ja opintojen yhdistämisessä. Koe arvioidaan pisteillä 
0 – 10. Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo lisä-
tään tähän sellaisenaan. Maksimipistemäärä linjalle 
on siis 20. Jos et pääse esimerkiksi leirikoulun takia 
osallistumaan pääsykokeeseen, ota yhteys rehtoriimme 
ennen koepäivää.

Yhteystiedot

Eskelinkatu 20100 Turku
Rehtori Kai Heino, puh. (02) 262 9851, 050 432 3612
Ilmaisulinjan koordinaattori Jukka Koivunen, 
puh. 050 432 3598
Opinto-ohjaaja Marianne Laulumaa, puh. 044 907 2345
Opinto-ohjaaja Nina Östdahl, puh. 044 907 4405
Koulusihteerit:
Jaana Paavilainen, Katriina Kauhaniemi, 
puh. (02) 262 9629

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

http://blog.edu.turku.fi/turunklassillinenlukio/  
https://www.facebook.com/turunklassillinenlukio 
https://twitter.com/tukllu 
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Kerttulin lukio

- yleislinjan ensisijaiset hakijat 125 / vuonna 2014
- opiskelupaikat 77 / vuonna 2015

Kerttulin lukion täydellisesti peruskorjattu rakennus 
saatiin käyttöön heinäkuussa 2013.

Erityispiirteet

Kerttulin lukiossa on laaja ja moderni kurssitarjonta, 
joka mahdollistaa aidosti yksilölliset opiskeluratkaisut. 
Kurssitarjonnassa kiinnitetään huomiota jatko-opin-
toihin sijoittumiseen tarjoamalla yliopistoon valmista-
via kursseja mm. kauppa-, lääke- ja oikeustieteessä. 
Kerttulin lukiossa on kolme aivan uudenlaista labo-
ratoriotilaa biologian, fysiikan ja kemian kokeelliseen 
opiskeluun. Kerttulin lukiossa opiskellaan tiedon lisäksi 
taitoja, jolloin opiskelun arjessa korostuvat teknologian 
hyödyntäminen ja kansainvälisyys. Osa oppitunneista 
voidaan tarvittaessa tallentaa myös verkkoon, jolloin 
opiskelija voi kerrata oppituntien opetusta verkkotal-
lenteiden avulla ja näin saavuttaa parempia oppimis-
tuloksia. Lukiorakennus on täysin remontoitu vuonna 
2013 ja se sijaitsee ihanteellisella paikalla Turun Tuo-
miokirkon ja Kupittaan urheilupuiston välisellä alueella. 
Koulurakennuksella on merkittävä historia, sillä siinä on 
opiskellut presidentti Mauno Koivisto ja se on toiminut 
myös sotasairaalana.

Lukiossamme voi suorittaa kolme lukiodiplomia:

- media
- liikunta
- puheviestintä

valtakunnall. koulukohtaiset
pak. syv. syv. sov.

A 6 3 2
A-kieli EN 6 2 3
A-kieli RU 6 2 2
B1-kieli RU 5 2 2
B2-kieli SA 6 2
B3-kieli SA 8
M 10 3 3
N 6 2 2
BI 2 3 4
GE 2 2 2
FY 1 7 2
KE 1 4 2
UE/ET 3 2 1
FF 1 3
PS 1 4 2
HI 4 2 2
YH 2 2 4
TE 1 2 2
MU 1-2 3
KU 1-2 3
LI 2 3
OP 1 1 2
Informaatioteknologia (IT) 21
Digitaalinen viestintä (CT) 9
Valmennusoppi 1
Urheiluvalmennus 11-20 
Liikennekasvatus 1
Aktiivinen kansalainen 1
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Kerttulin lukion ICT-linja

- ensisijaiset hakijat 48 / vuonna 2014
- opiskelupaikat 28 / vuonna 2015

Kerttulin ICT-lukio on opetusministeriön hyväksymä 
valtakunnallinen erityislukio. ICT-lukio mahdollistaa 
lukio-opiskelijan keskittymisen, erityisesti häntä kiin-
nostaviin, informaatioteknologian ja digitaalisen vies-
tinnän opintoihin. Linjalta valmistuvilla ylioppilailla on 
hyvät valmiudet käyttää nykypäivän teknologiaa niin 
sähköistyvissä lukio-opinnoissa, jatko-opinnoissa kuin 
työelämässäkin.

Erityistehtävän mukaiset kurssit

ICT-lukiossa tarjotaan noin 40 erilaista erityiskurssia. 
Osa lukion kursseista opiskellaan lähellä sijaitsevan 
ICT-talon mikroluokissa tai tietoliikenne-laboratoriois-
sa. Laajempien kokonaisuuksien (ohjelmointi, tietolii-
kennetekniikka ja digitaalinen media) lisäksi kursseilla 
käsitellään kiinnostavia ICT-alan ajankohtaisia asioita 
laidasta laitaan. ICT-alasta kiinnostunut löytää itselleen 
haasteita mm. Linuxin, pelisuunnittelun, multimedi-
an, 3D-tulostuksen tai työelämän erityisohjelmistojen 
parista.

Erityispiirteet

Opiskelijamme saavat alan erikoistiedot- ja taidot yh-
teistyössä alueen ICT-alan yritysten ja korkeakoulujen 
kanssa. Kurssien lisäksi vakiintuneita käytäntöjä ovat 
mm. asiantuntijaluennot, yritysvierailut, sekä erilaiset 
testiprojektit. Osalla ICT-lukiolaisista on mahdollisuus 
opiskella jo lukio-aikanaan IT-alan opintoja mm. Turun 
yliopistossa ja jatkaa opintoja siellä yo-tutkinnon jälkeen 
ilman pääsykokeita avoimen väylän kautta.

Kerttulin lukiossa toimii myös Ciscon Networking Aca-
demy –koulutusohjelma, jonka opinnot hyväksiluetaan 
useissa alan korkeakouluissa.

Yliopisto-opintojen ja Cisco-akatemian vastapainoksi 
linjalaiset viettävät aikaansa yhdessä usein vähän va-
paammin esimerkiksi LAN-tapahtumien, opintomatko-
jen ja illanviettojen muodossa.

Hakeminen ja valintaperusteet

ICT-lukioon haetaan yhteishaussa omalla koodilla. Va-
linnassa käytetään perusopetuksen lukuaineiden päät-
töarvosanojen keskiarvoa, jossa englannin, äidinkielen 
ja matematiikan arvosanoja painotetaan kahdella.
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Kerttulin lukion urheilulinja

- ensisijaiset hakijat 130 / vuonna 2014
- opiskelupaikat 70 / vuonna 2015

Kerttulin urheilulukio, entiseltä nimeltään Aurajoen 
urheilulukio, on opetusministeriön hyväksymä valtakun-
nallinen erityislukio. Lukio on Suomen Olympiakomitean 
palkitsema vuoden urheiluoppilaitos 2009.

Erityistehtävän mukaiset kurssit

Urheilulukioon hyväksytyn opiskelijan opinto-ohjelmaan 
kuuluu lähinnä arkiaamuisin urheiluvalmennusta väh. 
12 kurssia (12–20). Urheiluvalmennuskurssit mahdol-
listavat urheilijan henkilökohtaisten ominaisuuksien 
kehittämisen ja määrällisesti riittävän harjoittelun hä-
nen tavoitellessa lajissaan menestystä.

Valmennuskurssien sisältö on laadittu yhteistyössä 
huippuvalmentajien ja lajiliittojen kanssa. Urheilijan 
kokonaisvaltaisen kehittymisen tueksi koulu tarjoaa 
myös urheilijan opintojen ohjausta, valmennusopin ja 
urheilupsykologian kurssit. Urheilulukio on avoin kaik-
kien urheilulajien urheilijoille. Kaikissa lajeissa on mah-
dollisuus valmennukseen yksilöllisen valmennussopi-
muksen kautta. Katso lisäksi www.urheiluakatemia.fi.

Erityispiirteet

Urheilulukiojärjestelmä on kansallinen ja se on kehi-
tetty mahdollistamaan yhtäaikaisesti menestykselliset 
lukio-opinnot ja huippu-urheiluun tähtäävä harjoittelu. 
Urheilijat ovat menestyneet myös tavoitteidensa mukai-
sesti opinnoissaan ja useat heistä jatkavatkin urheilun 
ja opiskelun yhdistämistä yliopistossa tai ammattikor-
keakoulussa, toisin sanoen Turun Seudun Urheilua-
katemiassa. Kerttulin urheilulukio toimii Turun Seu-

 
dun Urheiluakatemiaa koordinoivana oppilaitoksena. 
Kerttulin urheilulukion yhteistyökumppaneina toimivat 
alueen oppilaitokset ja urheiluseurat, kansalliset laji-
liitot, Suomen Olympiakomitea, European Athlete as a 
Student–verkosto ja suomalaiset urheiluoppilaitokset.

Hakeminen ja valintaperusteet

Urheilulukioon haetaan yhteishaussa. Valintapisteet 
muodostuvat peruskoulun päättötodistuksen lukuainei-
den keskiarvosta painotettuna liikunnan päättönume-
rolla (enintään 10) ja lajiliiton pisteistä (enintään 6) sekä 
soveltuvuuspisteistä (enintään 4). Yhteispisteet ovat 
valinnan perusteena. Lisätietoja laji- ja ominaisuustes-
teistä sekä Turun Seudun Urheiluakatemiasta sivulla 10.

Yhteystiedot

http://www.kerttulinlukio.fi
www.urheiluakatemia.fi
kerttulin.lukio@turku.fi
Kaarinankatu 3, 20500 Turku
Rehtori vs. Tapio Laine, puh. 044 907 2349
Apulaisrehtori vs. Juho Airola, puh. 050 432 3703
Opinto-ohjaaja (urheilulinja) Mia Wikström, 
puh. 044 907 4418
Opinto-ohjaaja (yleislinja ja ICT-linja) Anne Lukka, 
puh. 044 907 2339
Urheiluakatemiakoordinaattori Mika Korpela, 
puh. 050 432 3592
Koulusihteeri Hanna Kraemer, puh. 040 173 8915
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi
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Katedralskolan i Åbo

- förstahandssökande 82 / år 2014
- nybörjarplatser 92 / år 2015

Särdrag

Katedralskolan i Åbo är stadens svenskspråkiga gymna-
sium. Studierna förutsätter goda kunskaper i svenska. 
Skolan samarbetar med den svenska undervisningen i 
Åbo yrkesinstitut. Skolan har också samarbete i fråga 
om idrott med Kerttulin lukio och Åbonejdens idrottsa-
kademi. Studerandena i gymnasiet kan avlägga diplom 
i bildkonst.

Tillgänglighet

Katedralskolan är läsåret 2014-15 lokaliserad till Tope-
liusskolan, Hansagatan 2. Skolhuset på denna adress 
har hiss. I det så kallade mellanhuset på Malmgatan har 
Katedralskolan alla klassrummen till sitt förfogande. En 
personhiss finns i trappan till andra våningen.

Katedralskolan presenteras onsdagen den 21 januari 
2015 kl. 18.30 i skolhuset Hansagatan 2.

Kontaktuppgifter

http://info.edu.turku.fi/katedral/
katedralskolan@turku.fi
Hansagatan 2, 20100 Åbo
Rektor Marianne Pärnänen, tfn (02) 262 9300
Studiehandledare Inka Halkivaha, tfn 040 186 1267
Skolsekreterare Anna Nyman, tfn (02) 262 9301
E-postadresserna enligt modellen 
fornamn.efternamn@turku.fi

riksomfatt. skolomfatt.
obl. fördj. fördj. till.

MO (svenska) 6 3 1
A-språk (finska) 6 3
A-språk EN 6 3
B2-språk TY, FR, RY 8
B3-språk TY, FR, RY 10
M 10 3 1
N 6 2 1
BI 2 3
GE 2 2
FY 1 7
KE 1 4 1
RE/LK 3 2
FI 1 3
PS 1 4
HI 4 2 1
SL 2 2
MU 1-2 3 2
KO 1-2 3 6
GY 2 3 5
HÄ 1 2
SH 1 1
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valtakunnall. koulukoht.
pak. syv. syv. sov.

A 6 3 2
A-kieli EN, SA, RA, VE 6 2 1
A-kieli RU 6 2 1
B1-kieli RU 5 2 1
B2-kieli SA, RA 8
B3-kieli SA, VE, EA, RA 8
M 10 3 3
N 6 2 1
BI 2 3 6
GE 2 2
FY 1 7 2
KE 1 4 1
UE 3 2 1
ET 3 2
FF 1 3
PS 1 4 2
HI 4 2 1
YH 2 2 1
TE 1 2 4
MU 1-2 3
KU 1-2 3 4 1
LI 2 3 3
OP 1 1

Oppiaineita integroivat 
kurssit

3

Kulttuuripassi 1
Leirikoulu 3

Puolalanmäen lukio

- ensisijaiset hakijat 107 / vuonna 2014 
- opiskelupaikat 98 / vuonna 2015

Erityispiirteet

Puolalanmäen lukion toimintaa luonnehtivat vireä mu-
siikkitoiminta, monipuolinen kieltenopetus ja kansain-
välisyys, matemaattis-luonnontieteellinen ja humanis-
tinen yleissivistys sekä ympäristöstä ja lähimmäisestä 
huolehtiminen. Olemme Unesco-koulu ja ns. vihreän 
lipun pysyvä haltija.

Lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa ja musiikissa. 
Äidinkielessä on mahdollista osallistua puheviestinnän 
päättökokeeseen.

Teemme aktiivista yhteistyötä seuraavien koulujen 
kanssa: Venäjällä Pietari/Koulu 201, 204, 227 ja 284, 
Saksassa Köln/Schiller-Gymnasium, Ranskassa Ques-
tembert Bretagne/Lycée Marcel Berthelot, Ruotsissa 
Göteborg/Hvitfeldska Gymnasiet ja Espanjassa Institut 
Valdemossa. Kunnioitamme perinteitä, elämme tässä 
ajassa ja tähtäämme tulevaisuuteen.
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Puolalanmäen lukion musiikkilinja

- ensisijaiset hakijat 59 / vuonna 2014 
- opiskelupaikat 57 / vuonna 2015

Erityispiirteet

• musiikkilukio tarjoaa monipuolisia elämyksiä ja ko-
kemuksia musiikin parissa sekä pyrkii herättämään 
koko elämän ajan kestävän kiinnostuksen musiikkiin

• pyrimme tukemaan musiikkialan jatko-opintoihin ja 
ammatteihin suuntautuvia

• musiikkikasvatuksemme on monipuolista
• vahvuutemme on kuorotoiminta sekä suuret musiik-

kiprojektit, usein yhteistyössä Puolalan musiikkiluok-
kien kanssa

• järjestämme vuosittain useita konsertteja Turussa 
ja lähikunnissa yhteistyössä musiikkioppilaitosten 
kanssa

• musiikkilukio tuo oman vahvan osansa Puolalanmäen 
lukion kansainväliseen toimintaan. Kuorot matkusta-
vat säännöllisesti ulkomaille ja koulussamme vierai-
lee useita esiintyjäryhmiä joka vuosi.

Hakeminen ja valintaperusteet

Musiikkilukion valintapisteet muodostuvat keskiarvosta 
(enint. 10) ja musiikkipisteistä (enint. 10). Pakollisessa 
soveltuvuushaastattelussa arvioidaan opiskelijan mu-
sikaalisuutta ja sopivuutta lukio-opiskeluun.

Oppilas ilmoittautuu haastatteluun puh. (02) 2629 317 
ja varaa ajan. Ainevalintakortti on toimitettava lukion 
kansliaan yhteishaun aikana, musiikinopettajan lausun-
tokaavake ja musiikin todistukset viimeistään 30.4.2015. 
Hakemusta voi täydentää 22.5.2015 asti. Haastatte-
lu kestää 10–15 min. Haastatteluun voi tuoda oman 
soittimen. Haastattelut pidetään ma-ti 11.-12.5. ja ma 
18.5.2015.

 
Yhteystiedot

https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/
(myös lisätietoa hakemisesta)
Aurakatu 11, 20100 Turku
(Aurakadun koulutalossa ei ole hissiä)
Rehtori Jouko Kauppinen, puh. (02) 262 9326
Opinto-ohjaaja Eija Pakola, puh. 044 907 4497
Koulusihteeri Tarja Elonen, puh. (02) 262 9317
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

pak. syv. sov.

Musiikkitieto ja musiikin historia 5

Säveltapailu D 1

Säveltapailu C 2

Musiikin teoria D 2

Sävellys 4

Harmonian perusteet 2

Kuoro 12

Orkesteri 8

Bändi 8 

Soitinopetus 12

Yksinlaulu ja äänenmuodostus 6

Poplaulu 1

Maailmanmusiikki 4

Big Band 4

Musiikin teknologia 2

Improvisointi 2

Musikaali 4

Nuotinkirjoitus 1

Jouluparaati 2

Musiikin lukiodiplomi 1

Musiikin perusteet 3 1
Musiikin perusteet 2 (ellei jo 
suoritettu)

1

Robin-musikaali, kuvaaja Matti Vahtera.



56

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK)

- ensisijaiset hakijat 176 / vuonna 2014 
- opiskelupaikat 150 / vuonna 2015

Erityispiirteet

Lukiomme monipuolinen ja laaja kurssitarjonta mah-
dollistaa hyvin erilaiset ja yksilölliset ratkaisut.

Ylesilinjan opiskelijat voivat osallistua erityislinjojen 
kursseille, mikäli niissä on tilaa.

Kuvataiteessa on valittavissa 15 kurssia, joissa tutus-
tutaan laajasti kuvallisen ilmaisun eri muotoihin, mm. 
arkkitehtuuri, muotoilu ja design, pukusuunnittelu 
ja lavastus, elokuva ja video sekä ympäristötaidetta 
saaristossa. Opinnot antavat hyvät valmiudet taide- ja 
kulttuurialojen jatko-opintoihin.

TSYKissä voi suorittaa kuvataiteen, musiikin, liikunnan 
ja teknisen työn lukiodiplomin. Äidinkielessä on mah-
dollista osallistua puheviestinnän päättökokeeseen ja 
vieraissa kielissä suullisen kielitaidon kokeeseen.

Tarjolla on myös kulttuurikurssi, jonka saa käymällä 
näyttelyissä, teatterissa, elokuvissa ja muissa kulttuu-
ritapahtumissa. Lukuvuosittain tehdään opintomatkoja 
ulkomaille ja ylläpidetään kontakteja ystävyyskouluihin.

Tavoitteenamme on antaa opiskelijoille hyvät jatko-opin-
tovalmiudet ja ohjata työnteon ja elinikäisen oppimisen 
arvostamiseen sekä vastuullisuuteen. 

Yhteystiedot

www.tsyk.fi
tsyk.lukio@turku.fi
Kauppiaskatu 17, 20100 Turku
Rehtori Riikka Lindroos, puh. (02) 262 9305, 
050 432 3671
Apulaisrehtori vs. Virpi Lieri (luonnontiedelinja), 
puh. (02) 262 9304, 044 907 4402
Opinto-ohjaaja Julian Lindberg, puh. 044 907 4493
Opinto-ohjaaja Seija Simola (merilinja), 
puh. 044 907 4403
Koulusihteeri Maisa Lehvänen, puh. (02) 262 9253, 
040 687 1385
koulusihteeri Katriina Kauhaniemi, 
puh. (02) 262 9253
Sähköpostit ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@turku.fi

valtakunnall. koulukoht.
pak. syv. syv. sov.

A 6 3 7 1
A-kieli EN 6 2 3
A-kieli RU 6 2 4
B1-kieli RU 5 2 4
B2-kieli RA, SA 8 1
B3-kieli EA, IT, RA, SA 8 1
M 10 3 7 1
N 6 2 5
BI 2 3 9 2
GE 2 2 7 1
FY 1 7 8
KE 1 4 8
UE/ET 3 2 4
FF 1 3 2
PS 1 4 2 1
HI 4 2 7
YH 2 2 1 4
TE 1 2 1 1
MU 1-2 3 6
KU 1-2 3 10
LI 2 3 6
OP 1 1 3
Kulttuurikurssi 1
Aktiivinen kansalainen 2
Tietotekniikka 4
Ilmaisutaito 3
Liikennekasvatus 1
Teknologia 3
Kansainvälisyys 2
Merenkulku 3
Luontopolku 1
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TSYKin luonnontiedelinja

- ensisijaiset hakijat  93 / vuonna 2014 
- opiskelupaikat 50 / vuonna 2015

Erityispiirteet

TSYKin luonnontiedelinja on valtakunnallinen erityislu-
kio, jolla on oma opetussuunnitelmansa. Luonnontie-
delukion opinnot antavat hyvät valmiudet jatko-opin-
toihin matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, 
lääketieteellisessä tiedekunnassa ja teknillisissä kor-
keakouluissa.

Luonnontiedelukion opiskelija saa jättää pois opin-
to-ohjelmastaan kahdeksan valtakunnallista pakollista 
kurssia suorittaessaan kaksitoista syventävää kurssia 
luonnontiedeaineista eli fysiikasta, kemiasta, biologias-
ta ja maantieteestä. Luonnontieteen syventäviä kursseja 
voi valita yli 60 kurssin valikoimasta.

Työkurssit kuuluvat olennaisena osana luonnontietei-
den opiskeluun ja niillä teoriaa sovelletaan käytäntöön. 
Kokeellisen työskentelyn ja tutkimusraporttien laatimi-
sen lisäksi vieraillaan tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä. 
Tutkimusraportteja ja luonnontieteen tutkielmaa kir-
joittaessaan opiskelijat perehtyvät tieteellisen kirjoit-
tamiseen. Työkursseja on tarjolla fysiikassa, kemiassa 
ja biologiassa. Lisäksi voi opiskella esimerkiksi astrofy-
siikkaa, geofysiikkaa, kaupunkimaantiedettä ja 

 
 
 
 
 
 
hydrogeografiaa, ympäristö- ja elintarvikekemiaa, sekä 
meribiologiaa Itämerellä ja Välimerellä. Moniin kurssei-
hin liittyy myös maastoretkiä ja ulkomaille suuntautuvia 
matkoja. Luonnontiedelukion opintoja tukee myös kou-
lumme laaja matematiikan kurssien valikoima.

Hakeminen ja valintaperusteet

Luonnontiedelinjalle haetaan yhteishaussa. Valinnassa 
päättötodistuksen matematiikan, fysiikan, kemian, bio-
logian ja maantieteen arvosanaa painotetaan kahdella.

pak. valitaan 
5 *

valitaan 
väh. 7 ** sov.

BI 1,2 3, 6 3-14 16,17

FY 1 2, 4, 10 2-16

KE 1 2, 3, 8 2-13

GE 1,2 3-11 12

Tutkielma 1

Muut ff2,ps2, 
ku12, ea10 LUP, TT3

*) valitaan 5, joista 2 työkurssia (alleviivatut)
**) valitaan 7, joista 3 koulukohtaista
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TSYKin merilinja

- ensisijaiset hakijat 23 / vuonna 2014 
- opiskelupaikat 30 / vuonna 2015

Erityispiirteet

Merilinjan kurssitarjonnassa painottuvat matemaat-
tisluonnontieteelliset aineet, meriympäristö ja -tutki-
mus, Itämeri, merenkulku ja yrittäjyys. Valittavana on 
myös merilinjalle suunnattuja kielten kursseja. Merellä 
liikkumisen taitoja voi harjoitella perinnelaivapurjeh-
duksella. Lukiolla on käytössä oma koululaiva, Lokki. 
Opiskelu linjalla luo hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja 
tutkintoihin, jotka valmistavat merialan ja - tutkimuksen 
pariin. Merilinjalla on mahdollisuus suorittaa teknisen 
työn lukiodiplomi.

Merilinjan opiskelijoiden tulee valita linjan kurssitar-
jonnasta vähintään 12 kurssia.

Hakeminen ja valintaperusteet

Merilinjalle haetaan yhteishaussa. Valinnassa päät-
tötodistuksen äidinkielen, A1-kielen ja matematiikan 
arvosanaa painotetaan kahdella.
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Luostarivuoren lukio

- ensisijaiset hakijat 150 / vuonna 2014 
- opiskelupaikat 117 / vuonna 2015

Erityispiirteet

Luostarivuoren lukion tavoitteena on toimia yleisluki-
ona, jonka kurssitarjonta on mahdollisimman laaja ja 
monipuolinen. Kannustavassa ilmapiirissä lukiolaisem-
me oppivat omatoimiseen työskentelyyn ja tieteelliseen 
ajatteluun. Näillä menetelmillä olemme onnistuneet 
luomaan hyvän pohjan jatko-opinnoille.

Noin puolet opiskelijoistamme valitsee normaalisti 
A-ruotsin ja noin 70 % pitkän matematiikan. A-kieli-
valikoimaamme kuuluu myös saksa. Taito- ja taideai-
neissa käytetään aktiivisesti mahdollisuutta suorittaa 
lukiodiplomeja.

Opiskelijamme voivat osallistua kansainvälisiin hank-
keisiin, joista pitkäaikaisin on jatkunut jo yli 20 vuotta.

Olemme vierailleet säännöllisesti Saksassa, Ranskassa 
ja Espanjassa. Olemme mukana myös Tuorlan observa-
torion järjestämässä tiedekoulussa La Palman NOT-te-
leskoopilla, ja käyneet useita kertoja Cernin hiukkasfy-
siikan tutkimusasemalla.

 
 

 
 
Yhteystiedot

http://info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio/
luostarivuoren.lukio@turku.fi
Luostarinkatu 13, 20700 Turku
Rehtori Samuli Luojola, puh. (02) 2629 860
Opinto-ohjaaja Mari Salminen, puh. 044 907 4412
Koulusihteeri Tuula Rossi, puh. (02) 2629 654
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

valtakunnall. koulukoht.

pak. syv. syv. sov.

A 6 3 2

A-kieli EN, RU 6 2 1

A-kieli SA 6 2 1

B1-kieli RU 5 2 1

B2-kieli SA, RA 8 1

B3-kieli SA, RA 8 3

B3-kieli EA 8

M 10 3 3

N 6 2 1

BI 2 3 1 1

GE 2 2 1

FY 1 7 1 1

KE 1 4 1 1

UE/ET 3 2 1

FF 1 3

PS 1 4 2 1

HI 4 2 2

YH 2 2 1

TE 1 2 1

MU 1-2 3 3

KU 1-2 3 1 1

LI 2 3 1 2

OP 1 1 1

Liikennekasvatus 1
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Turun Lyseon lukio

- ensisijaiset hakijat 93 / vuonna 2014 
- opiskelupaikat 117 / vuonna 2015

Erityispiirteet

Turun Lyseon lukion ylpeydenaiheita ovat korkeata-
soinen opetus, laaja valinnaisuus ja kannustava ilma-
piiri. Lukion hyvinvointitutkimuksissa Lyseo on joka 
kerran saanut huippupisteet kannustavasta, opiskeli-
jaa tukevasta ilmapiiristä ja viihtyvyydestä. Opiskelijat 
osallistuvat aktiivisesti oppilaskunnan järjestämään 
toimintaan, mikä lisää yhteishenkeä. Valoisa koulura-
kennus ajanmukaisine varusteluineen tarjoaa miellyt-
tävän opiskeluympäristön - kaikki saman katon alla. 
Laajan kurssitarjonnan ansiosta opiskelija saa hyvän 
yleissivistyksen lukioaikana.

Meillä voit panostaa kuvataiteeseen ja yrittäjyyteen. 
Kuvataiteen kursseja on yhteensä 14 ja lisäksi lukio-
diplomikurssi. Kuvataiteen kursseilla kohteena on vi-
suaalisen kulttuurin koko kenttä eli taide, kuvaviestintä, 
design, arkkitehtuuri, elokuva, valokuvaus jne. Kurs-
seilla pääasia on tekemällä oppiminen. Monipuolisen 
opetuksen ja kurssitarjonnan lisäksi kuvataide on aina 
yksi kohteista lukuisilla opintoretkillämme.

Yrittäjähenkinen asenne on tulevaisuuden menestyste-
kijä. Järjestämme NY24h-yrittäjyysleirin ykkösille, jotta 
yhdessä tekeminen lähtee heti sujumaan. Yrittäjyyskas-
vatuksen kursseilla ohjelmassa on kaikkea yrittäjyyden 
vaatiman osaamisen ja yrityksen perustamisen väliltä. 
Kursseihin kuuluu vierailuja ja yhteistyötä yritysten 
kanssa. Myös muiden aineiden kursseilla korostetaan 
yrittäjähenkistä asennetta.

 
 
 
 
 
 
Kansainvälisyys on keskeinen osa toimintakulttuu-
riamme. Opiskelijavaihtoa sveitsiläisen Kantonsschule 
Wohlenin kanssa on ollut useina vuosina. Lisäksi toteu-
tamme vuosittain useita muita kulttuuri-, koulutus-, 
tiedematkoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Viimei-
simmät kohteet ovat olleet Istanbul, Rooma ja Berliini.

Esittelyilta on ti 20.1.2015 klo 18.30.

Yhteystiedot

www.turunlyseonlukio.fi
Varusmestarintie 19, 20360 Turku
Rehtori Johanna Levola-Lyytinen, puh. (02) 262 9872, 
044 907 4406
Opinto-ohjaaja Heidi Autero, puh. 044 907 4404
Koulusihteeri Eija Vaarala, puh. (02) 262 9716, 
044 907 4499
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

valtakunnalliset koulukohtaiset
pak. syv. syv. sov.

A 6 3 2 1
A-kieli EN 6 2 2
A-kieli RU 6 2 2
B1-kieli RU 5 2 2
B2-kieli RA, SA 6
B3-kieli SA, RA 8
B3-kieli EA 8 1
M 10 3 3
N 6 2 2
BI 2 3 2
GE 2 2 2
FY 1 7 3
KE 1 4 3
UE/ET 3 2 1
FF 1 3 1
PS 1 4 2
HI 4 2 5
YH 2 2 1
TE 1 2
MU 1-2 3 4
KU 1-2 3 11
LI 2 3 4
OP 1 1 1
Yrittäjyys 5
Kansainvälisyys 2
Tietotekniikka 2
Liikenne 1
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Turun iltalukio

Erityispiirteet

Aikuislukion pakolliset kurssit pitkää matematiikkaa 
lukuun ottamatta voi suorittaa myös verkossa. Tutkin-
non suorittaminen on maksutonta, mutta aineopiskelu 
on maksullista. Yhden kurssin suorittaminen maksaa 
50 e. Jos kursseja suorittaa 2–5, on maksu yhteensä 
100 e ja jos kursseja suorittaa 6 tai enemmän, maksu 
on yhteensä 150 e. Maksu suoritetaan ensisijaises-
ti verkkopankissa iltalukion nettisivujen kautta www.
turuniltalukio.fi. Päivälukiolainen, joka suorittaa kurs-
seja iltalukiossa, on aineopiskelija. Aikuislukioon on 
mahdollista tulla opiskelemaan aineopiskelijana kuka 
tahansa. Varsinaiseksi opiskelijaksi voi tulla erityisestä 
syystä alle 18-vuotiaana.

Kielitarjontamme on laaja: englanti, ruotsi, saksa, 
ranska, espanja, italia, venäjä, kiina ja japani. Turun 
lukioiden suomi toisena kielenä -opetus on keskitetty 
Turun iltalukioon. Iltalukiossa toimii myös lukiostartti, 
maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus (LUVA) 
sekä kesälukio.

Kesä- ja elokuun kurssitarjonta on runsas. Elokuun 
kurssit ovat abeille suunnattuja kertauskursseja. Kurs-
sin hinta vahvistetaan lukuvuoden aikana. Kursseille 
ilmoittaudutaan iltalukion nettisivujen kautta. Ilmoit-
tautuminen kesälukioon alkaa 1.4.2015.

Etäopetusrengas

Turun seudun etärenkaassa ovat mukana ovat kaikki Tu-
run lukiot, Turun ammatti-instituutti sekä Elisenvaaran, 
Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Nousiaisten, Paraisten, 
Paimion ja Raision lukiot. Etärenkaan kautta opiskeli-
jat saavat lisääntyvää ja joustavampaa kurssitarjontaa 
(esimerkkinä hygieniapassi). Etärengas tarjoaa noin 40 
verkkokurssia. Etärenkaan nettisivuilta www.etarengas.
fi löytyy etärenkaan kurssitarjonta, opettajien yhteystie-
dot ja muuta ajankohtaista asiaa.

Kurssitarjotin

Iltalukiossa kursseja on tarjolla noin 500, etärenkaassa 
40 ja kesälukiossa 30. Kurssitarjotin on kunkin koulun il-
moitustaululla sekä iltalukion nettisivuilla. Kaikista pa-
kollisista kursseista tarjotaan verkkokurssivaihtoehto. 
Reaaliaineissa voi käyttää hyväkseen myös Länsi-Suo-
men läänin aikuislukioiden verkkotarjontaa www.lse.fi. 

Yhteystiedot

www.turuniltalukio.fi,
sähköposti: iltalukio@turku.fi
Eskelinkatu 4, 20100 Turku
Rehtori Esko Heikkonen, puh. 044 907 2037
Apulaisrehtori Sami Peltonen, puh. 050 432 3669
Opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiili, puh. 050 432 3699
Koulusihteeri Lii Puolakainen, puh. 02 262 9882
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turku.fi

pak. syv. syv. sov.

A 5 5 2

A-kieli EN 6 2 8

S2-kieli 6 2 1 1

B1-kieli RU 5 3 3

B3-kieli SA, RA, IT, ES, VE     6

B3-kieli KII, JAP 2

M 10 3 1

N 6 3 2

BI 2 3 1

GE 1 2 1

FY 1 7 2

KE 1 4 1

UE/ET 1 4

FF 1 3 2

PS 5

HI 3 3 2

YH 1 3

TE 3

MU 1

KU 1

OPO 3
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Turku International School

Upper secondary school

IB Diploma programme
(together with Turun Normaalikoulu)

Turku International School (TIS) was founded to meet 
the educational needs of an increasing international 
community in the Turku region. The school is intended 
to serve non-Finnish families living temporarily or 
permanently in the Turku region and Finnish families 
returning to Finland after years abroad, as well as 
Finnish children competent enough to be educated in 
English. Turku International School is a joint effort of 
the city of Turku and the University of Turku. While 
maintained by the city of Turku, TIS upper secondary 
school is located in Turun normaalikoulu premises and it 
is academically integrated with the programmes offered 
by Turun normaalikoulu. The official language and the 
language of instruction of the school is English.

At upper secondary level TIS implements the IB Diploma 
Programme, which is preceded by a pre-Diploma year. 
The IB Diploma Programme offers a well-balanced 
curriculum consisting of six (or seven) subjects, the 
extended essay, a theory of knowledge course and a 
CAS programme. IB Diploma Programme students must 
choose at least 3 subjects at higher level (HL) and 3 
subjects at standard level (SL), at least one subject out 
of each of the five subject groups. Students take written 
examinations at the end of the progamme. IB Diploma 
is recognized and highly respected by universities in all 
parts of the world.

Application forms are available at the school website, 
www.tis.utu.fi. Completed forms should be submitted 
to principal Vesa Valkila by March 13, 2015. An entrance 
examination for pre-Diploma year applicants will be 
organized in Turun normaalikoulu auditorium in the 
spring of 2015. Exact date and time will be announced 
on the school website. All applicants are requested to 
show up in the entrance examination without a further 
invitation. For students arriving in Finland later than this 
date the exam can be arranged at any time during the 
academic year. In certain circumstances the entrance 
exam can also be organized in the applicant’s present 
school abroad. Students can also apply for the first and 
second year of the IB Diploma Programme. 

Contact information

www.tis.utu.fi
Annikanpolku 9 20610 Turku, FINLAND
Fax: +358 2333 7800
Principal Mr Vesa Valkila, tel. +358 400 523 093
IB Coordinator Mr Raimo Junnikkala,  
tel. +358 40 721 2912
Secretary Mrs Eija Koskela, tel. +358 2333 7821
Guidance counsellor Mr Jukka Valtanen,  
tel. +358 2333 7825

forename.surname@utu.fi

* HL5=5 courses/academic year, SL3=3 courses/
academic year

1st year, pre-Diploma
(where applicable) 2nd and 3rd year, IB DP

English 4 Group 1

B2-language:
French/German 3 English A1 SL3

B3-language:                       
French/German 3 Finnish A1 (if available)

Other, … HL/SL (self taught)

Mathematics 3 or 5

Biology 1 Group 2

Physics 1-3 English B HL5 SL3

Chemistry 1 French B HL5 SL3

German B HL5 SL3

History 2 Finnish B HL5 SL3

 Group 3

Psychology 1 Economics HL5 SL3

History HL5 SL3 

Arts or music 1 Psychology HL5 SL3 

Physical Education 2 Business and Management SL3

Group 4

TOK Biology HL5 SL3

Chemistry HL5 SL3 

Physics HL5 SL3 

Group 5 

Mathematics HL5/SL/Studies
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Turun Normaalikoulun lukio

- ensisijaiset hakijat 42 / vuonna 2014
- opiskelupaikat  56 / vuonna 2015

Erityispiirteet

Turun normaalikoulun lukio on Turun yliopiston koulu, 
joka panostaa korkeatasoiseen opetukseen ja myöntei-
seen oppimisilmapiiriin. Lukion koko mahdollistaa jo-
kaiselle opiskelun yksilöllisen ohjauksen ja tuen. Lukion 
erityispiirteenä on laaja kansainvälisyys. Lukiolaisilla 
on monia mahdollisuuksia osallistua opintomatkoihin 
ulkomaille. Luonnontieteissä korostuu kokeellisuus ja 
yhteistyökurssit yliopiston ja ammattikorkean kanssa. 
Business Management erityispainotus on tarjolla kaup-
patieteistä ja johtamisesta kiinnostuneille lukiolaisille. 
Diplomeja voi suorittaa vieraissa kielissä, äidinkielessä, 
musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa.

Yliopiston tukemat TVT-yhteydet ja opiskelijoiden hen-
kilökohtaiset läppärit mahdollistavat tämän päivän 
TVT-käytön lukio-opiskelussa. Opiskelijoiden käytössä 
olevat monipuolinen kirjasto, kuntosali ja kahvila pal-
velevat yleistä viihtyvyyttä koulussa. Lukion musiikki-
toiminta on vilkasta.

Esittelytilaisuus on oppilaille ja huoltajille ti 20.1.2015 
klo 18.30 auditoriossa.

valtakunnall. koulukoht.

pak. syv. syv. sov.

A 6 3 1 4
A-kieli EN 6 2 2 1
A-kieli RU 6 2 3 1
A-kieli SA 6 2
A-kieli RA 6 2 1
B1-kieli RU 5 2 2
B2-kieli RA, SA, VE 8 1
B3-kieli RA, SA, VE, EA 8 2
M 10 3 2
N 6 2 1
BI 2 3 2 2
GE 2 2 1
FY 1 7 1 1
KE 1 4 1 1
UE/ET 3 2 1 1
FF 1 3 1
PS 1 4 2 1
HI 4 2 2 1
YH 2 2 2 1
TE 1 2 1
MU 1-2 3 1 2
KU 1-2 3 1
LI 2 3 1 2
OP 1 1 1 1
Business & Management 6 5
Verkkokursseja on yli 70 kpl.



64

IB-linja

- ensisijaiset hakijat 38 / vuonna 2014
- opiskelupaikat 30 / vuonna 2015

Erityispiirteet

IB-tutkinto on maailman arvostetuin kansainvälinen 
lukiotutkinto. IB:n opetuskieli on englanti. IB-lukio 
antaa erinomaiset lähtökohdat nimenomaan yliopis-
to-opinnoille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. IB-läi-
set voivat suorittaa myös suomalaisen yo-tutkinnon 
ja useimmat kirjoittavat ruotsin kielen suomalaisessa 
yo-kokeessa.

Ensimmäisenä, ns. valmistavana vuonna suoritetaan 
n.30 kurssia, opitaan tarvittavat työmuodot ja riittävä 
kielitaito.

Sen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä it-
selle tärkeisiin lukuaineisiin. Oppiaineiden lisäksi opis-
kelijat tekevät laajahkon tutkielman itseä kiinnostavasta 
aiheesta, opiskelevat tiedon teoriaa ja osallistuvat ns. 
CAS-toimintaan. Luonnontieteellisissä aineissa tehdään 
runsaasti kokeellisia töitä. Vieraissa kielissä erityispiir-
teenä on suullisen kielitaidon korostuminen.

 
Esittelytilaisuus on ti 20.1.2015 klo 18.30 auditoriossa.

Hakeminen ja valintaperusteet

Linjalle haetaan yhteishaussa. IB-linjan pääsykokeen 
ajankohta ilmoitetaan koulun sivuilla www.tnk.utu.fi

Yhteystiedot

www.tnk.utu.fi, Annikanpolku 9 20610 Turku
Rehtori Marjut Kleemola, puh. 040 554 0645
Osastosihteeri Eija Koskela, puh. (02) 333 7821
Opinto-ohjaaja Jukka Valtanen, puh. (02) 333 7825
IB-koordinaattori Raimo Junnikkala, puh. 040 721 2912
sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@utu.fi

Äidinkieli Vieras kieli Yhteiskuntatieteet Luonnontieteet Matematiikka

Finnish English Economics Biology Mathematics      

Swedish French History Chemistry

English German Psychology Physics

Business &

Management

Erityistehtävän mukaiset kurssit

IB-oppiaineet valitaan  seuraavasta oppiaineiden ryh-
mästä:
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Turun Steiner-koulun lukio

Erityispiirteitä

• taito- ja taideainepainotteiset erityiskurssit
• luokkamuotoinen opiskelu
• ekologian leiri
• työelämään tutustuminen
• näytelmä 
• itsenäinen päättötyö taiteellisesta, teoreettisesta tai   

käytännöllisestä aiheesta
• kulttuurimatka

Turun Steiner-koulun lukio on steinerpedagogiikkaa 
toteuttava erityisen koulutustehtävän saanut lukio, jossa 
opiskellaan tavallisten lukiokurssien lisäksi taide- ja 
taitoainepainotteisia erityiskursseja.  Opetusmenetel-
mät ovat luovia ja tutkivia, ja opetus on uskonnollisesti 
tunnustuksetonta. Lukiossa painotetaan yleissivistyk-
sen merkitystä sekä teorian ja käytännön yhteensovitta-
mista. Luokkamuotoisuus, erityisprojektit ja tekemällä 
oppiminen tukevat sosiaalisten taitojen kehittymistä. 
Oppikirjojen ohella käytetään tieto- ja viestintätekniik-
kaa ja verkko-opiskelua. Opiskelijoilla on käytössään 
kannettavat tietokoneet. Kouluruoka valmistetaan luo-
mu- ja lähiruoka-aineista koulun omassa keittiössä. 

Hakijalta ei edellytetä taiteellista erityislahjakkuutta ja 
lukioon voi hakea mistä tahansa peruskoulusta. 

Hakeminen ja valintaperusteet

Turun Steiner-koulun lukio ei ole mukana yhteisvalin-
nassa. Opiskelijat valitaan perusasteen päättötodis-
tuksen lukuaineiden keskiarvon, haastattelun ja kirjoi-
telman perusteella. Hakeminen 20.3.2015 mennessä 
sähköisellä lomakkeella www.turunsteinerkoulu.fi/
lukiohakemus

Valintatilaisuus järjestetään huhtikuussa ja siitä lähe-
tetään erillinen kutsu. 

Yhteystiedot

www.turunsteinerkoulu.fi
kanslia@turunsteinerkoulu.fi
Mestarinkatu 2, 20810 Turku
Rehtori Sanna Laitila, puh. 050 577 0204
Koulusihteeri Kristiina Ruotsalainen, puh. 02 273 4777
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Jos et ole onnistunut saamaan koulutuspaikkaa, kan-
nattaa tiedustella vapaita opiskelupaikkoja oppilai-
toksista:

- Turun ammatti-instituutissa opintotoimistoista, vaihde 
puh. (02) 330 000, www.turkuai.fi

- Turun lukioiden rehtoreilta, www.turku.fi/lukiot
- oppilaitokset ilmoittavat vapaat opiskelupaikat myös 

osoitteessa www.opintopolku.fi

Ideoita urasuunnitteluun

NuortenTurku on alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettu 
tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarjoava palvelupiste. Pis-
teessä voivat asioida myös nuorten vanhemmat, muut 
nuorten kanssa työskentelevät sekä alan opiskelijat.

Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste

- Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Aurakatu 16 
(katutaso)

- puh. (02) 2623 126, nuortenturku@turku.fi
- www.pointti.info/turku

Ohjaamo 

Tukee ja auttaa 15–20-vuotiaita nuoria, jotka ovat 
peruskoulun jälkeen jääneet ilman opiskelupaikkaa. 
Ohjaamossa tuetaan nuorten siirtymistä perus-kou-
lusta toisen asteen koulutukseen. Toimintaan kuuluu 
jälkihakupaikoille ohjaaminen, yhteishaun kierroksilla 
auttaminen sekä työharjoittelujaksojen järjestäminen. 
Tavoitteena on nuorta itseä kiinnostavan opiskelupaikan 
löytyminen.

- Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Aurakatu 16 
(katutaso)

- puh. 050 501 4488, ohjaamo@turku.fi

KOHO-toiminta 

On tarkoitettu turkulaisille alle 25-vuotiaille työttömil-
le nuorille. Se tarjoaa urasuunnitteluapua sekä myös 
laajempaa elämänhallinnan tukea.

- Linnankatu 55 J, 3. krs.
- puh. vaihde (02) 262 5072, www.turku.fi/koho

Perusopetuksen lisäopetus

Jos jäit ilman opiskelupaikkaa, voit harkita myös perus-
opetuksen lisäopetusta. Perusopetuksen lisäopetuksel-
la tarkoitetaan päättötodistuksen saaneille annettavaa 
syventävää ja täydentävää opetusta. Lisätietoja saat 
omalta peruskoulun oppilaanohjaajaltasi tai 

www.turku.fi » Kasvatus ja opetus» Lisäopetus

- Kysy lisää: puh. 040 653 0503

Myös Turun kristillisellä opistolla on kymppiluokka. 
Lisätietoja www-sivuilla: www.tk-opisto.fi » 10-luokka

- Opistosihteeri Leena Kvist, puh. (02) 412 3089, leena.
kvist@tk-opisto.fi

Voit korottaa peruskoulun arvosanoja Turun iltalukiossa. 
Iltalukion opinto-ohjaaja auttaa sinua opinto-suunnitel-
man tekemisessä. Opiskelu on maksutonta. Samalla 
voit suorittaa halutessasi lukio-opintoja. www.turu-
niltalukio.fi

Lukiostartti

Lukiostartti on tarkoitettu ilman toisen asteen koulutus-
paikkaa vailla oleville. Lukiostartissa kerrataan perus-
koulun ydinaineita ja samalla opiskellaan lukiokursseja. 
Lukiostartissa on mahdollisuus korottaa peruskoulun 
arvosanoja. Lukiostartti kestää puolesta vuodesta vuo-
teen. Keväällä voi osallistua toisen asteen yhteisha-
kuun tai jatkaa opiskelua iltalukiossa. Lukiostarttiin 
ilmoittaudutaan elokuun alusta lähtien iltalukion kans-
liassa. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Mukaan 
tulee ottaa peruskoulun päättötodistus. Lukiostartissa 
suoritetut lukiokurssit kelpaavat suorituksiksi muissa 
lukioissa.

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa
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Lukioon valmistava koulutus maahanmuut-
tajille

Turun iltalukiossa järjestetään valmistavaa koulutusta 
maahanmuuttajille, jotka suunnittelevat lukio-opintoja. 
Opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lu-
kio-opinnoissa tarvittavien opiskelutekniikoiden ja opis-
kelutaitojen vahvistamista. Valmistavassa koulutukses-
sa voi korottaa peruskoulun arvosanoja sekä suorittaa 
lukion kursseja. Nämä suoritetut lukion kurssit luetaan 
hyväksi myöhemmin lukio-opinnoissa. Valmistavan kou-
lutuksen jälkeen opiskelija pyrkii lukioon yhteishaussa 
peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon 
perusteella. Lisätietoja: www.turuniltalukio.fi

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-
tava koulutus

 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan kou-
lutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia 
ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi sekä 
vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatilli-
nen perustutkinto. 

Koulutus on  tarkoitettu jokaiselle nuorelle, joka on 
ilman koulutuspaikkaa ja toisen asteen tutkintoa. Kie-
litaitovaatimus maahanmuuttajille on A2.2. Koulutuk-
seen kuuluu opinto-ohjausta, runsaasti tutustumista 
eri ammatteihin, elämänhallinta- ja opiskelutaitoja, 
tarvittaessa perustaitojen kertausta sekä suomen kie-
len opetusta. Lisäksi opetusta on mahdollisuus saada 
osittain pienryhmässä. Jokaisen opiskelijan opinnot 
räätälöidään mahdollisimman hyvin hänen tarpeitaan 
vastaaviksi.

Koulutuksen sisällä on mahdollisuus valita myös op-
pisopimukseen valmentava koulutus, jonka tavoitteena 
on tutustua työelämään, työelämän pelisääntöihin sekä 
työn ja koulunkäynnin yhdistämiseen.

Koulutuksesta saa tarvittavat 6 lisäpistettä seuraavaan 
yhteishakuun, ja hyvällä opiskelumenestyksellä saattaa 
siirtyminen Turun ammatti-instituutin perustutkintoon 
olla mahdollista myös kesken vuotta. Toisaalta jos am-
matinvalinta on mennyt pieleen ja opinnot keskeytyvät 
tästä tai jostain muusta syystä, voi mukaan tulla kesken 
lukuvuottakin!

Haku: 19.5.-21.7.2015 osoitteessa www.opintopolku.fi

Lisätiedot: www.turkuai.fi 

Tiedustelut: opinto-ohjaaja Emma Nylund, puh. 044 

907 3716



www.turkuai.fi
www.turku.fi/lukiokoulutus


