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Sisällys / Innehåll Mitä 
perusopetuksen 
jälkeen?
Peruskoulun jälkeen valittavanasi on monia 
vaihtoehtoja ja väyliä työelämään – päätös on sinun. 
Lukio ja ammatillinen koulutus ovat toisen asteen 
koulutusvaihtoehtoja, joista molemmat antavat 
yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.
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Toimipaikat kartalla
Turun ammatti-instituutin koulutalot

1 Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7
2 Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3
3 Ruiskadun kampus, Ruiskatu 8 B-D
4 Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18 D
5 Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2
6 Logistiikan koulutuskeskus, Kuormakatu 17

Turun lukiot

7 Katedralskolan i Åbo, Gamla Stortorget 1, Åbo
8 Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3
9 Luostarivuoren  Lyseon 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 Normaalikoulun lukio, Annikanpolku 9
15 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Kauppiaskatu 17
16 Turun Steiner-koulun lukio, Mestarinkatu 2

Turun konservatorio & musiikkiopisto

17 Turun konservatorio & musiikkiopisto, Linnankatu 60

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-programme/
https://sites.utu.fi/tnk/lukio/
https://turunkonservatorio.fi/opetus/
https://www.luostarivuorenlyseo.fi/
https://blog.edu.turku.fi/pml/
https://info.edu.turku.fi/katedral/
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/juhannuskukkulan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/aninkaisten-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/peltolan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/logistiikan-koulutuskeskus
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/lemminkaisenkadun-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/ruiskadun-kampus
https://www.turku.fi/kerttulin-lukio
http://www.turuniltalukio.fi/
https://turunsteinerkoulu.fi/oppilaat/lukio
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/aninkaisten-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/juhannuskukkulan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/ruiskadun-kampus
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/lemminkaisenkadun-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/peltolan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/logistiikan-koulutuskeskus
https://info.edu.turku.fi/katedral/
https://www.turku.fi/kerttulin-lukio
https://www.luostarivuorenlyseo.fi/
https://blog.edu.turku.fi/pml/
https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-programme/
http://www.turuniltalukio.fi/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
https://sites.utu.fi/tnk/lukio/
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/
https://turunsteinerkoulu.fi/oppilaat/lukio
https://turunkonservatorio.fi/opetus/
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Yhteishaku ja 
jatkuva haku
Toisen asteen valtakunnallinen yhteishaku ammatilliseen 
koulutukseen ja lukioon

Voit hakea yhteishaussa ammatilliseen 
perustutkintokoulutukseen, jos
• saat perusopetuksen päättötodistuksen keväällä 2022 tai 
olet saanut sen sitä ennen.
• sinulla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa tai 
korkeakoulututkintoa.
• Huom! Et voi hakea yhteishaussa, jos sinulla on jo toisen 
asteen tutkinto tai korkea-asteen tutkinto.

Voit hakea lukioon, jos
• saat perusopetuksen päättötodistuksen keväällä 2022 tai 
olet saanut sen sitä ennen.

Yhteishaku on vain kerran vuodessa helmi- ja maaliskuun 
vaihteessa. Koulutukset alkavat elokuussa.

 

 
 
 
 
 
 
 
Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen 

Olet sitten nuori, aikuinen, työssäkäyvä, yrittäjä tai työtön, 
jatkuvasta hausta voit löytää sinulle soveltuvan koulutuksen 
vuoden eri aikoina. Jos olet käynyt joko lukion tai ammatillisen 
koulutuksen, voit hakea jatkuvassa haussa.

Eri tarpeisiin on tarjolla erilaisia koulutuksia ja niihin haetaan eri 
tavoilla:
• Turun ammatti-instituutin verkkosivuilta löydät koko 
koulutustarjonnan > www.turku.fi/jatkuvahaku 
• TE-palveluiden verkkosivuilta löydät työvoimakoulutukset > 
www.te-palvelut.fi 
• Oppisopimustoimiston kautta saat tietoa 
oppisopimuskoulutuksesta > www.oppisopimus.turku.fi 

Perusopetuksen 
jälkeen kolme 
vaihtoehtoa
Perusopetuksen jälkeen sinulla on toisen asteen 
yhteishaussa kolme hyvää vaihtoehtoa:

1. lukio
2. ammatillinen perustutkinto
3. kaksoistutkinto eli samanaikaisesti perustutkinto ja 
ylioppilastutkinto

Hae lukioon, jos 
• haluat laajan yleissivistyksen.
• haluat kehittää akateemisia valmiuksiasi.
• tähtäät korkeakouluopintoihin.

Hae ammatilliseen perustutkintokoulutukseen, jos
• haluat ammatin ja työtä valmistumisen jälkeen.
• jo opiskeluaikana haluat hankkia käytännön osaamista 
työpaikoilla.
• haluat ammatillista osaamista ennen korkeakouluopintoja.

Hae molempiin eli kaksoistutkintoon, jos
• haluat opiskella samanaikaisesti sekä perustutkinnon että 
ylioppilastutkinnon.
• sinulla on motivaatiota ja valmiuksia opiskella lukio-opintoja.
• haluat lukio-opintojen lisäksi ammatillista osaamista ennen 
korkeakouluopintoja.
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Lukion jälkeen vaihtoehtona ammatillinen 
koulutus

TAI tarjoaa lukion käyneille useita eri vaihtoehtoja ammatilliseen 
koulutukseen. Perustutkinto tai sen osa on hyödyllinen 
pohja myös alan korkeakouluopintoihin ja niiden aikaiseen 
työntekoon. Työnantajat arvostavat alan perusosaamista!

Jatkuvan haun koulutuksiin voi hakea ympäri vuoden ja eri 
koulutuksia alkaa vuoden eri aikoina. 

Tutustu TAIn tarjontaan > www.turkuai.fi/jatkuvahaku 

Lisätietoja antaa TAIn Ohjaus- ja hakupalvelu 040 186 5208,  
ohjaushaku@turku.fi 

Mikä on sinun juttusi? Tämä opas 
auttaa sinua päätöksenteossa. 

Kaikki oppaan tarjoamat 
vaihtoehdot avaavat tien jatko-

opintoihin korkeakouluun. 
HUOM! Tässä oppaassa Turun 
ammatti-instituutista käytetään 

lyhennettä TAI.

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste (lisätietoa asiasta tämän linkin kautta)

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan elokuun 2021 alusta alkaen, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset astuivat voimaan 
jo tammikuun 2021 alussa. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon, joko 
ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen

Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. 
Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa 
(17-vuotiaat, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito) tai muussa 
oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa.

http://www.turku.fi/jatkuvahaku
http://www.te-palvelut.fi
http://www.oppisopimus.turku.fi 
http://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
https://www.youtube.com/watch?v=jvjSoqlJB6g&t=2s
https://www.turku.fi/uutinen/2021-04-09_oppivelvollisuuden-laajentaminen-ja-maksuton-toinen-aste
https://www.turku.fi/uutinen/2021-04-09_oppivelvollisuuden-laajentaminen-ja-maksuton-toinen-aste
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Toisen asteen 
yhteishaku 
2022
Hakuaika 22.2.– 22.3.2022

Sekä ammatilliseen perustutkintoon että lukioon 
haetaan samassa yhteishaussa. Voit esittää 5 
eri hakutoivetta, joissa voi olla sekä ammatillisia 
perustutkintoja että eri lukioita. 

Tutustu ensin vaihtoehtoihin!

Kaikki hakukohteet löytyvät jo syksyllä Opintopolusta > 
www.opintopolku.fi. Opinto-ohjaajaltasi sekä alan opiskelijoilta 
ja asiantuntijoilta saat tärkeää tietoa valintasi tueksi – kysy 
rohkeasti!

Turun ammatti-instituutti (TAI):
• TAIn verkkosivuilta löydät tarpeellista tietoa koulutuksista ja 
opiskelusta > www.turkuai.fi
• Osallistu TAIn avoimiin oviin ja tutustumispäiviin (s. 22-23) 
• Huom! Joissakin tutkinnoissa on terveydentila- ja 
toimintakykyvaatimuksia. Tutustu niihin TAIn verkkosivuilla > 
www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset
• Eri ammatteihin voit tutustua Ammattinetissä > 
www.ammattinetti.fi 
• Opintopolun ePerusteista löydät myös kuvaukset tutkintojen 
rakenteesta ja sisällöistä > eperusteet.opintopolku.fi

Turun lukiot:
• Turun eri lukioista löydät lisätietoa Turun kaupungin 
verkkosivuilta > www.turku.fi/lukiot
• Osallistu Turun lukioiden esittelyiltoihin (s. 55)

Noudata hakuohjeita!

1. Tutki tarkasti yhteishakulomakkeen täyttöohjeet.
2. Valitse viisi hakukohdetta toiveidesi mukaisessa 
järjestyksessä. Huomioi, että ensimmäisestä hakutoiveesta 
saat 2 ylimääräistä pistettä.
3. Tarkista huolellisesti täyttämäsi kohdat ennen tallentamista. 
Varmista, että sähköpostisi on voimassa myös kesällä 
2022. Huom! Jos haet lukioon, täytä myös sähköinen 
ainevalintakortti > www.turku.fi/yhteishaku/hakeminen
4. Tarkista, järjestetäänkö hakemaasi perustutkintoon tai 
lukioon valintakoe. 
5. Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 
16.6.2022. 
6. Vahvista opiskelupaikka 30.6.2022 mennessä, muuten 
menetät sen.
7. Varasijasi on voimassa 19.8.2022 asti.

Yhteishaun harkintaan perustuva valinta

Ammatilliseen perustutkintoon voit hakea harkintaan 
perustuvassa valinnassa, jos sinulla on siihen joku erityinen 
syy:

• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt 
peruskoulun)
• koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella 
todistuksella)
• tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Täytä hakemus Opintopolussa ohjeiden mukaisesti. Toimita 
oppilaitokseen liite/selvitys erityisestä syystä, esim. asi-
antuntijan lausunto, todistus oppimisvaikeudesta.  >  
www.turkuai.fi > Hakijalle > Yhteishaku

Huom! Jos sinulla on perusopetuksen päättötodistus ja 
haet harkintaan perustuvassa haussa, voidaan sinut valita 
koulutukseen myös todistuksen arvosanojen perusteella. 

Lukioon voit hakea myös harkintaan perustuvassa valinnassa 
ilman perusopetuksen päättötodistusta, jos

• peruskoulusi on jäänyt kesken
• sinulla on ulkomainen tutkinto

Täytä hakemus Opintopolussa ohjeiden mukaisesti. Toimita 
kopiot todistuksista suoraan lukioon.
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Jos et vielä löytänyt omaa juttuasi

Yhteishaun hakukohteiden lisäksi on monia muita hyviä 
vaihtoehtoja opiskeluun ja siihen valmentautumiseen: 

• TUVA eli tutkintoon valmentava koulutus (s. 49)
• Lukiostartti (s. 77)
• Iltalukio (s. 70)
• Jatkuva haku TAIn ammatillisiin koulutuksiin > 
www.turkuai.fi/jatkuvahaku
• Avoimet ammatilliset opinnot > www.aavo.fi

http://www.opintopolku.fi
http://www.turkuai.fi
http://www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset
http://www.ammattinetti.fi 
http://eperusteet.opintopolku.fi
http://www.turku.fi/lukiot
http://www.turku.fi/yhteishaku/hakeminen
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/hakijalle/miten-ammatti-instituuttiin-haetaan/harkintaan-perustuva-valinta
http://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
http://www.aavo.fi
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Gemensam 
ansökan
2022
 
Alla ansökningarna till andra stadiets yrkesutbildningar och 
gymnasier sker  via  den  landsomfattande  gemensamma  
ansökan. Ansökan  görs elektroniskt på adressen 
www.studieinfo.fi 

I vårens gemensamma ansökan får studerande ange högst 
fem ansökningsönskemål,  som  kan  bestå  av  både  
yrkesinstitut och  gymnasier. Grundskoleelever kan ansöka 
om studieplats för första gången på våren på årskurs nio. De 
studerande som har avlagda gymnasiestudier och söker till 
studentbaserade utbildningslinjer kan ansöka om studieplats 
enbart på basen av gymnasiets avgångsbetyg. 

Den kontinuerliga ansökan till yrkesutbildning är öppen för 
alla. Du kan ansöka om studieplats oberoende av ålder och 
bakgrund www.turkuai.fi/jatkuvahaku

Ansökan bör sparas via nättjänsten www.studieinfo.fi senast  
22.3.2022 kl. 15.00. 

De skriftliga ansökningarna bör vara Utbildningsstyrelsen till 
handa senast 22.3.2022 kl. 15.00.

Dubbelexamen

Yrkesinriktad grundexamen + studentexamen
En kombistuderande avlägger vid sidan av de yrkesinriktade 
studierna gymnasiekurser i minst fem ämnen vid ett gymna-
sium. De fyra ämnena är modersmål, finska engelska och 
matematik. Eventuellt kan ett av ämnena vara ett realämne. 
I praktiken innebär kombistudier att den studerande under 
några perioder avlägger gymnasiekurser vid ett gymnasium, 
till exempel Katedralskolan i Åbo, Kimitoöns gymnasium eller 
Pargas svenska gymnasium under sin studietid.

Intresset för kombistudier kartläggs under första studieåret. 
För att kunna avlägga kombiexamen måste den studerande 
uppfylla medeltalskraven för berörda gymnasium.
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Kuva: Johanna Ahonen

http://www.studieinfo.fi 
http://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
http://www.studieinfo.fi 
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Urheilijakoulutus
Jos olet urheilija, sinun on mahdollista opiskelun ohella 
jatkaa lajisi täysipainoista harjoittelua Turun Seudun 
Urheiluakatemian valmennusryhmissä. Urheiluakatemia toimii 
Kerttulin urheilulukiossa, Turun ammatti-instituutissa (TAI) ja 
Katedralskolan i Åbo:ssa. 

Urheilijakoulutus on avoinna kaikkien lajien urheilijoille. 
Koulutukseen valitaan vuosittain ikäluokassaan kansallisesti 
lahjakkaita urheilijoita. 

Valintaperusteina ovat: 
• lajiliittojen pisteytys
• todistusarvosanat sekä 
• erikseen pidettävät laji- ja ominaisuustestit

Kerttulin urheilulukio

Lajivalmennusta järjestetään 12 eri lajissa. Lajeissa, 
joissa ei järjestetä lajivalmennusta, urheilija voi harjoitella 
yleisvalmennuksen harjoitusryhmässä tai seuran ja lajiliiton 
kanssa tehtävän erillisen valmennussopimuksen turvin. 
Urheilulukiolainen voi suorittaa 12-20 urheiluvalmennuksen 
kurssia. Urheilulukioon hakevan tulee toimittaa lukion 
ainevalintakortin lisäksi urheilijatietolomake yhteishaun 
päättymiseen mennessä osoitteeseen Kerttulin urheilulukio 
Kaarinankatu 3, 20500 Turku.

• Turun ammatti-instituuttiin urheilijoiden ja sporttipolun 
infotilaisuus 18.1.2022 klo 17.30 Ruiskadun kampuksella
 
• Urheilijoiden Infotilaisuus 19.1.2022 klo 18.30 
Kerttulin urheilulukion tiloissa

Turun ammatti-instituutti

Urheilijakoulutukseen voi hakea kaikille TAIn tarjoamille aloille. 
Sporttipolku on suunnattu liiketoiminnan perustutkintoon 
hakeville. Urheilijoiden valmennusajat ovat 2–4 kertaa viikossa 
aamuisin. Urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen haetaan 
yhteishaun yhteydessä haettavan tutkinnon lisäksi lähettämällä 
yhteishakulomakkeen kopio sekä urheilijatietolomake 
yhteishaun päättymiseen mennessä osoitteeseen:
Turun Seudun Urheiluakatemia, Kerttulin urheilulukio, 
Kaarinankatu 3, 20500 Turku.  

Y
ht

ei
sh

ak
uo

p
as

 | 
A

ns
ö

kn
in

g
sg

ui
d

e

S
tu

d
er

a 
p

å 
sv

en
sk

a

Laji- ja ominaisuustestit 

Testit järjestetään 14.4.2022. Testeihin ei lähetetä erillistä 
kutsua. Jokaisen hakijan on osallistuttava testiin. Testi voi olla 
joko laji- tai ominaisuustesti. Lisätietoa testeistä sekä niiden 
tarkemmat ajat ja paikat löytyvät seuraavilta sivuilta:
• Kerttulin lukio > www.turku.fi/kerttulin-lukio/urheilulukio
• TAI > www.turkuai.fi > Opiskelijalle
• Urheiluakatemia > www.urheiluakatemia.fi

Lisätietoja urheilijakoulutuksesta antavat:
Kerttulin urheilulukio, Mika Korpela 050 432 3592
Turun ammatti-instituutti, Juha Lönnqvist 040 511 5671 

Idrottar- 
utbildning
Om du är idrottare kan du vid sidan av studierna fortsätta satsa 
fullt på träning i din gren i träningsgrupperna vid Åbonejdens 
Idrottsakademi. Åbonejdens idrottsakademi är verksam i 
Kerttulin lukio, Åbo yrkesinstitut och Katedralskolan i Åbo. 
Idrottarutbildningen är öppen för idrottare inom alla grenar. Till 
utbildningen antas varje år idrottare som är nationellt lovande i 
sin åldersgrupp. 

Urvalskriterierna är: 
• idrottsförbundens poängsättning
• betygsvitsord och 
• separata gren- och egenskapstester

Kerttulin urheilulukio

Grenträning ordnas i 12 olika idrottsgrenar. I de idrottsgrenar 
där det inte finns någon grenträning kan idrottaren träna i en 
allmän träningsgrupp eller enligt ett separat träningsavtal med 

föreningen och idrottsförbundet. En studerande i idrottsgymnasiet 
kan genomföra 12–20 idrottsträningskurser. Den som söker 
till idrottsgymnasiet ska utöver ämnesvalskortet också lämna 
in blanketten med idrottaruppgifter till Kerttulin urheilulukio 
Karinsgatan 3, 20500 Åbo innan tiden för gemensam ansökan 
löper ut.
• Informationstillfälle för idrottare och idrottsstigar i Åbo 
yrkesinstitut 18.1.2022 kl. 17.30 på Råggatans campus

• Informationstillfälle för idrottare 19.1.2022 kl. 18.30 
i Kerttulin urheilulukio

Åbo yrkesinstitut

Du kan ansöka om idrottsträning inom alla de grenar som TAIs 
Sportstig erbjuder dem som ansöker till grundläggande examen 
inom affärsverksamhet. Idrottarnas träningstider är 2–4 gånger 
i veckan på morgnar. Du söker till idrottarnas yrkesinriktade 
utbildning i samband med gemensam ansökan genom att skicka 
en kopia av blanketten för gemensam ansökan och blanketten 
med idrottaruppgifter till följande adress innan tiden gemensam 
ansökan löper ut: Åbonejdens Idrottsakademi, Kerttulin 
urheilulukio, Karinsgatan 3, 20500 Åbo.  

Gren- och egenskapstest 

Testerna ordnas den 14 april 2022. Ingen separat inbjudan till 
testerna skickas. Varje sökande ska delta i testet. Testet kan vara 
antingen ett grentest eller ett egenskapstest. Mer information om 
testerna och deras exakta tider och platser finns på följande sidor:

• Kerttulin lukio > www.turku.fi/kerttulin-lukio/urheilulukio
• TAI > www.turkuai.fi > Opiskelijalle
• Idrottsakademin > www.urheiluakatemia.fi

För mer information om idrottarutbildningen, kontakta:
Kerttulin urheilulukio, Mika Korpela 050 432 3592
Åbo yrkesinstitut, Juha Lönnqvist 040 511 5671

http://www.turku.fi/kerttulin-lukio/urheilulukio
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/opintopolut/urheilijapolku
http://www.urheiluakatemia.fi
http://www.turku.fi/kerttulin-lukio/urheilulukio
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/opintopolut/urheilijapolku
http://www.urheiluakatemia.fi
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Valmistu 
kaikkeen 
– varaudu 
parhaimpaan
Turun ammatti-instituutissa (TAIssa) voi opiskella lukuisiin ammatteihin lähes 30 
alalta. Eri alojen koulutalot sijaitseva eri puolilla Turkua. Tulethan tutustumaan 
koulutaloihin, koulutuksiin ja opiskeluun sekä henkilökuntaan ja opiskelijoihin 
avoimissa ovissa sekä tutustumispäivissä (s. 22–23)!
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http://www.taiturku.fi
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Tulevaisuutena 
ammatti
Peruskoulun päättötodistus vaikuttaa valintaan

Saat yhteishaussa pisteitä mm. päättötodistuksestasi 
seuraavasti:
• perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta 
hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna 6 pistettä
• tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, kuten 
VALMA tai kymppiluokka 6 pistettä
• yleisestä koulumenestyksestä 1–16 pistettä
• painotettavista arvosanoista 1–8 pistettä 
• työkokemuksesta 1–3 pistettä
• ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä
• mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0–10 pistettä

Opiskelu TAIssa 

Osaamista monella tavalla

Opiskelet eli hankit tutkintoosi liittyvän osaamisen 
lähiopetuksessa, etäopiskelussa sekä työpaikoilla. Vaikka 
ensimmäinen lukuvuosi on lähiopetuspainotteinen, sisältyy 
myöhemmin opintoihin runsaasti opiskelua työpaikoilla. 

Tutkinto muodostuu pakollisista sekä valinnaisista tutkinnon 
osista. Jokaiseen perustutkintoon kuluu yhteinen pakollinen 
tutkinnon osa (YTO) sekä pakollisia ammatillisia tutkinnon osia. 
Voit erikoistua eri työtehtäviin valitsemalla sinua kiinnostavan 
osaamisalan ja/tai kiinnostavia valinnaisia tutkinnon osia. 

• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp (pakolliset ja valinnaiset)
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp (26 osp pakollisia ja 9 osp 
valinnaisia)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on  
 vähintään 11 osaamispistettä
 • Matemaattis- luonnontieteellisen osaamisen   
 laajuus on vähintään 6 osaamispistettä 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on   
 vähintään 9 osaamispistettä. 
 • Lisäksi valinnaisia yhteisiä on valittava 9   
 osaamispistettä joistakin edellisistä osa-alueista

Koko tutkinnon suorittamiseen menee aikaa noin kolme 
vuotta. Tutkinnon voi suorittaa henkilökohtaisen suunnitelman 
mukaisesti myös lyhyemmässä tai pidemmässä ajassa.

Tutkinnon osia, eri opintoja ja oppimistapoja yhdistämällä luot 
oman opintopolkusi. Aloitat sen suunnittelun heti opintojen 
alussa yhdessä vastuuopettajan kanssa. TAIssa on tarjolla 
erilaisia vaihtoehtoja opintoihisi sekä osaamisen hankkimiseen. 
Jotkut valinnat sinun täytyy tehdä jo yhteishaussa. 
Yhteishakulomakkeessa kysytään, haetko kaksoistutkinto-
opiskelijaksi (s. 18) tai Urheilijakoulutukseen (s. 12). Loput 
valintasi voit tehdä opintojen alkaessa ja kuluessa: 

• Jos haluat jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa, TAIssa 
voit opiskella myös AMK-opintoja.
• Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, voit sisällyttää opintoihisi 
yrittäjyysopintoja. 
• Jos olet kiinnostunut kansainvälisyydestä ja olet täysi-ikäinen, 
voit hakeutua ulkomaille hankkimaan osaamista. 
• Jos haluat vaikuttaa ja olla kehittämässä TAIn toimintaa, 
voit sisällyttää opintoihisi tutor-, opiskelijakunta- tai 
yhdistystoiminta. 
• Jos opit parhaiten tekemällä, voit hankkia osaamisesi 
suurelta osin työelämässä. 
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Työelämässä oppiminen ja näytöt

Opintojen aikana hankit osaamista työelämässä. Uuden 
oppimisen ohella saat tilaisuuden näyttää osaamisesi eri 
työnantajille. Työpaikoilla järjestetään myös näytöt, joissa osoitat 
tutkintoon liittyvän osaamisesi. 

Työpaikan kanssa tehdään koulutussopimus. 
Koulutussopimuksen aikana olet TAIn opiskelija ja saat samat 
opintososiaaliset edut kuin muutoinkin. Työpaikan kanssa voit 
solmia myös oppisopimuksen, jolloin olet työpaikan työntekijä 
ja saat palkkaa. Oppisopimus edellyttää, että hankit työpaikan 
itse. Oppisopimuksen voit solmia myös lyhyeksi jaksoksi, kuten 
kesätöiden ajaksi.
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Kaksoistutkinto: ylioppilastutkinto + 
ammatillinen perustutkinto

Yhteishakulomakkeessa kysytään kiinnostustasi 
kaksoistutkintovaihtoehtoon. Kaksoistutkinto-opiskelijoiden 
valinta tehdään opintojen alussa perusopetuksen 
päättötodistuksen ja mahdollisten haastattelujen perusteella. 
Opiskeltavien aineiden arvosana perusopetuksen 
päättötodistuksessa on oltava vähintään 7. 

Kuva: Johanna Ahonen

Kaksoistutkinto-opiskelijana opiskelet TAIssa ammatillisten 
aineiden ohella lukio-opintoja viidessä aineessa. TAIn opiskelija 
voi opiskella lukion opintoja maksuttomasti myös iltalukiossa. 
Lukio-opinnot korvaavat perustutkinnon yhteisen tutkinnon 
osan osa-alueita sekä ammatillisia valinnaisia opintoja. 
Kaksoistutkinnon suorittaminen ei välttämättä pidennä 
opiskeluaikaa. Huomioithan, että kaksoistutkinnon suorittanut 
ei saa lukion päättötodistusta.
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Opso - Oppisopimuksella voi myös suorittaa opintoja 
ja saada samalla palkkaa. Ammatilliset opinnot tehdään 
työpaikalla oppien.
Osp - Osaamispisteitä kertyy opiskelusta. 
Perustutkinnossa pitää suorittaa yhteensä 180 
osaamispistettä, joista ammatillisia on 145 ja yhteisiä 
tutkinnon osia 35 osaamispistettä.

P
Pukkari - Jokaisella opiskelijalla on pukuhuoneessa 
oma pukukaappi, jossa säilytetään työ- ja siviilivaatteita. 
Opiskelijat vastaavat tilan kunnosta ja siisteydestä.

T
TAI – Turun ammatti-instituutti joka tarjoaa laadukasta 
koulutusta nuorille ja aikuisille. TAI on sinun mahdollisuus 
toteuttaa tulevaisuuden unelmia
TAITAJA – Joka vuosi Turun ammatti-instituutista lähtee 
opiskelijoita kilpailemaan Suomen mestaruudesta eri 
ammateissa. Taitaja kilpailuissa pääset mittaamaan omaa 
osaamista
Teams – Jos opetus ei tapahdu koulussa, se voidaan 
pitää Teams-kokouksena johon kaikki osallistuvat ja 
pääsevät keskustelemaan asioista.
TEHO - Tehostettuun puuttumiseen on usein syynä 
opintojen laiminlyönti ja poissaolot. Tämä johtaa kirjalliseen 
varoitukseen. TEHO-tapaamisessa sovitaan, miten ja millä 
ehdoilla opiskelua voi jatkaa.
Tiimivastaava - Tiimivastaava on koulutuspäällikön oikea 
käsi. Tiimivastaava vastaa mm. lukujärjestyksistä.
Tutkinnon osa - Tutkinnon osat ovat kuin 
rakennuspalikoita, joista rakennetaan perustutkinto. Osa 
tutkinnon osista on pakollisia ja osa valinnaisia. 
TUVA – Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Vielä 
puhutaan VALMAsta, mutta 1.8.2022 alkaen nimi muuttuu 
TUVAksi.
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TURKU – AMIS 
-selviytymis-
sanakirja
A 
Amis - ammattikoulu on nopein tie työelämään hyvän 
koulutuksen kautta.
Amisviikset - ennen poika-amislainen tunnettiin viiksistä. 
Nyt ne ovat muotia jälleen.

B
Bore – Entinen risteilyalus S/S Bore 
toimii oppimisympäristönä mm. kokeille, tarjoilijoille ja 
matkailuvirkailijoille. Borella on myös mukava nauttia maittava 
lounas.

E
Erkka - erityisopettaja auttaa, kun tarvitaan tukea 
oppimiseen.
ETÄ - aina ei opiskella koulussa vaan sitä voidaan tehdä 
muualta käsin. Etäopiskelu vaatii osallistujalta oma-
aloitteisuutta ja hyvää ajanhallintaa

H
HOKS - henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, 
joka tehdään vastuuopettajan kanssa. HOKSin avulla 
suunnitellaan ja seurataan opiskelujen etenemistä.

K
Kaksarit - kaksoistutkintoa opiskelevat suorittavat 
ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon 
samaan aikaan. 
Karvanopat - karvanopat kuuluivat ennen jokaisen 
amislaisen autoon. Vieläkin noppia heiluu autoissa. 
KOSO - koulutussopimus tehdään työpaikkojen kanssa, 
joissa opiskelijat suorittavat osan opiskelustaan.
KUSO – tiedon pitää kulkea kaikille opiskelijoille, 
jotta pysytään ajantasalla. Wilma on virallinen 
tiedonjakokanavaa, mutta ryhmä voi käyttää myös 
whatsappia yhteydenpitoon.
KP - Koulutuspäällikkö on koulutalon pomo. 

M
Meet – aamulla opiskelu alkaa verkkoyhteyden kautta 
yhteisellä meetillä, jossa kokoonnutaan yhteen ja käydään 
läpi oppitunnin aiheita.

N
Näyttö - Kun osataan, niin näytetään, mitä osataan.

O
Opku - Opiskelijakunta tekee työtä opiskelijoiden ja 
henkilökunnan hyvinvoinnin eteen.
Opo - Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä opiskelijan ja 
opettajien kanssa niin, että opiskelut etenevät. Opo 
on mukana opiskelijan arjessa ennen opiskelun alkua, 
opiskelun aikana ja sen jälkeen. 
Oppimo - Jokaisessa koulutalossa on Oppimo, josta saa 
apua ja tukea opintoihin. 

W
WISIO – jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 
yrittäjyyttä. Yrittäjyys toiminnot on keskitetty WISIOon saman 
katon alle ja paikka sijaitsee Lemminkäisenkadulla

V
VARPU - Varhaisen puuttumisen keskustelu järjestetään, 
kun huoli herää opiskelijasta. Mukana ovat opiskelijan 
lisäksi opo ja vastuuopettaja. Huoltajaan ollaan yhteydessä 
alaikäisen kohdalla.
Vastuuopettaja - Omalla opiskelijaryhmällä on 
vastuuopettaja (vrt. luokanvalvoja), joka pitää huolta 
ryhmänsä opiskelijoista. Hän ohjaa, kannustaa ja tsemppaa, 
joskus myös komentaa.

Y
YTO-aineet - Yhteinen tutkinnon osan opintoja kuuluu 
kaikkiin perustutkintoihin. YTO-opintojen laajuus on 35 
osaamispistettä.
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ovet
Tervetuloa TAIn avoimiin oviin! Ilmoittautuminen alkaa viikolla 
40 ja jatkuu niin kauan, kunnes ryhmät ovat täynnä.

Aninkainen ke 10.11.2021 klo 9–18

Juhannuskukkula ti–ke 9.–10.11.2021 klo 8–12 
 
Kuormakatu pe 29.10.2021 klo 9–14 
 
Lemminkäinen to 11.11.2021 klo 8–14 

Peltola
• Taitaja 9-kilpailut tiistaina 2.11.2021  
• Keskiviikkona 3.11.2021 klo 8.30–19.00 
• Torstaina 4.11.2021 klo 8.30–14.00

Ruiskadun kampus to 11.11.2021 klo 9-15

TAIn 
tutustumis-
päivät  

Olet tervetullut tutustumaan TAIn eri aloihin alla olevina 
aikoina. Ilmoittautuminen alkaa viikolla 44.

Aninkaisten koulutalo
ti 18.1.2022 klo 8.30–14.00 
to 20.1.2022 klo 8.30–14.00
• elintarvikeala, hius- ja kauneusala, puhtauspalveluala, 
ravintola- ja cateringala, tekstiili- ja muotiala 
ke 2.2.2022 klo 9–12
• TUVA, tutkintoon valmentava koulutus 

Juhannuskukkulan koulutalo 
17.1.2022 klo 8–12 ja 12–16
• turvallisuusala
18.1.2022 klo 8–12 ja 12–16
• tieto- ja viestintätekniikka
19.1.2022 klo 8–12 ja 12–16
• media-ala
20.1.2022 klo 8–12 ja 12–16
• sähkö- ja automaatioala
21.1.2022 klo 8–12 ja 12–16
• laboratorioala

Kuormakadun logistiikkakeskus
pe 10.12.2021 klo 8.30-11.00 ja 11.30-14.00  
to 20.1.2022 klo 8.30-11.00 ja 11.30-14.00
• logistiikka-ala

Lemminkäisenkadun koulutalo 
to 13.1.2022 klo 9-14
• ravintola- ja cateringala 
• matkailuala 

Peltolan koulutalo
#TAItekniikka Peltola esittäytyy Teamsissa
15.12.2021 klo 9.00-10.15
12.1.2022 klo 9.00-10.15
19.1.2022 klo 9.00-10.15

Peltolan tutustumispäivät:
pe 14.1.2022 klo 9.00-14.00,  
pe 21.1.2022 klo 9.00-14.00, 
pe 28.1.2022 klo 9.00-14.00 ja   
pe 4.2.2022 klo 9.00-14.00
• autoala, talotekniikka, rakennusala (talon- ja 
maanrakennus), puuteollisuus, kiinteistöpalveluala 
(kiinteistönhoitaja), kone- ja tuotantotekniikka 

Ruiskadun kampus
to 20.1.2022 klo 8-12 ja 12-16 ja pe 21.1.2022 klo 8-12
• liiketoiminta
• Handel och data Bekanta dig med utbildningen 
vid Handel och data, besök och bekantning enligt 
överenskommelse, kontakta studiehandledare 
ulrika.gullqvist@turku.fi
ke 8.12.2021 ja to 9.12.2021 sekä ke 19.1.2022 ja to 
20.1.2022 klo 9-14 (kaikki päivät) 
• sosiaali- ja terveysala (lähihoitaja)
8.12.2021 kello 9-14
• lääkeala (ilmoittautumiset vastaanottaa opettaja Annika 
Hydén, annika.hyden@turku.fi).
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Klikkaa tästä  TAIn YouTube -kanavalle, josta löydät alojen   esittelyvideoita! Kanavan nimi siis  Turun ammatti-instituutti

https://www.youtube.com/channel/UCz0P0vzP08n6B0OYhfqX4_Q
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21Aninkaisten  

koulutalo
ANINKAISTENKATU 7

Opinto-ohjaaja Sari Barck, 044 907 3770
• Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto: kampaaja, 
kosmetiikkaneuvoja, kosmetologi, parturi  
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: 
toimitilahuoltaja 

Opinto-ohjaaja Jutta Mäkynen, 040 356 0954
• Elintarvikealan perustutkinto: elintarvikkeiden 
valmistaja, leipuri-kondiittori, lihatuotteiden valmistaja 
• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto: mittatilausompelija, 
muotiassistentti, ompelija, sisustustekstiilien valmistaja, 
tekstiilienhuoltaja 
• Tutkintoon valmentava koulutus TUVA

Opinto-ohjaaja Merja Berg, 044 907 3041 
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: kokki, tarjoilija 

Juhannuskukkulan 
koulutalo
KUKKULAKUJA 3

Opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, 050 564 1608
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: elektroniikka-
asentaja, hyvinvointiteknologia-asentaja, tietoverkkoasentaja, 
IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, jatkuva haku

Opinto-ohjaaja Armi Nurmi, 040 610 2597
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: 
mediapalvelujen toteuttaja, yhteishaku
• Turvallisuusalan perustutkinto: turvallisuusvalvoja

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti, 044 907 3982
• Laboratorioalan perustutkinto: laborantti
• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: sähkö- ja 
automaatioasentajaTA
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Lemminkäisenkadun 
koulutalo
LEMMINKÄISENKATU 18

Opinto-ohjaaja Merja Berg, 044 907 3041
• Matkailualan perustutkinto: vastaanottovirkailija  
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: kokki, tarjoilija 

Opinto-ohjaaja Maria Kallio, 044 907 3945
• Matkailuala ja ravintola- ja catering-ala, jatkuva haku

Logistiikan 
koulutuskeskus
KUORMAKATU 17

Opinto-ohjaaja Heli Kemi, 044 907 3152
• Logistiikan perustutkinto: autonkuljettaja, 
linja-autonkuljettaja, varastonhoitaja, 
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ruiskadun kampus
RUISKATU 8

Opinto-ohjaaja Jaana Åkerroos, 050 590 7912
• Liiketoiminnan perustutkinto: merkonomi

Opinto-ohjaaja Ulrika Gullqvist, 044 907 3021
• Affärsverksamhet: merkonom
• Informations- och kommunikationsteknik: datanom
• Liiketoiminnan perustutkinto: merkonomi, jatkuva 
haku

Opinto-ohjaaja Minna Niemi, 040 849 7015 
• Lääkealan perustutkinto: lääketeknikko 
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja, 
jatkuva haku ja oppisopimus 

Opinto-ohjaaja Merja Manner, 044 907 3101
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja, 
yhteishaku

Opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, 044 907 3716
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja, 
jatkuva haku

Opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, 040 186 2547
• Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja, 
jatkuva haku 
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: perustason 
ensihoitaja, jatkuva haku 
• Välinehuoltoalan perustutkinto: välinehuoltaja, 
jatkuva haku 

Peltolan koulutalo
HAMPPUKATU 2

Opinto-ohjaaja Emilia Lahtivuori, 040 558 3666
• Maanmittausalan perustutkinto: kartoittaja
• Puuteollisuuden perustutkinto: puuseppä
• Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja, 
maarakennuskoneenkuljettaja

Opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, 040 634 1999
• Autoalan perustutkinto: automekaanikko, 
diagnoosimekaanikko, hyötyajoneuvomekaanikko, 
pienkonemekaanikko,autokorimekaanikko,automaalari
• Talotekniikan perustutkinto: putkiasentaja, 
ilmanvaihtoasentaja
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: 
kiinteistönhoitaja, jatkuva haku

Opinto-ohjaaja Armi Nurmi, 040 610 2597
• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: 
koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
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https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/aninkaisten-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/aninkaisten-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/juhannuskukkulan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/juhannuskukkulan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/lemminkaisenkadun-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/lemminkaisenkadun-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/logistiikan-koulutuskeskus
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/logistiikan-koulutuskeskus
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/ruiskadun-kampus
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/peltolan-koulutalo
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Ala sopii sinulle, kun
• olet tarkka ja pidät hygieenisestä työskentelystä.
• olet kiinnostunut elintarvikkeista ja niiden jalostamisesta 
tuotteiksi.
• haluat käyttää isojakin koneita ja laitteita.
• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin, aikaisiin aamuihin ja 
vuorotyöhön.
• Huom! Jos sinulla on allergioita ja/tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia, 
voivat ne rajoittaa työllistymistäsi alalle.

Aluksi opiskelet alan perusosaamista. Hankit osaamista mm. eri 
raaka-aineiden käsittelystä, koneiden käyttämiseen, elintarvikkei-
den valmistamiseen ja pakkaamiseen. Suoritat myös hygienia-
passin sekä työturvallisuus- ja ensiapukortit. Myöhemmin jatkat 
opiskelua valitsemallasi osaamisalalla.

• Elintarvikkeiden valmistaja (elintarviketeknologian osaamisala) 
työskentelee valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä elintarvi-
keteollisuudessa, pienimuotoisessa elintarvikkeiden valmistuksessa 
tai elintarvikeliikkeiden myymälätoiminnoissa.
• Leipuri-kondiittori (leipomoalan osaamisala) työskentelee leipo-
moissa ja konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, paistopisteissä ja 
kahvila-konditorioissa valmistus-, pakkaus- ja myyntitehtävissä.
• Lihatuotteiden valmistaja (liha-alan osaamisala) työskentelee 
liha-alan yrityksessä tai elintarvikehuoneistossa, kuten lihanleikkaa-
mossa, lihavalmistetuotannossa, teurastamossa, lähettämössä tai 
lihankäsittely- ja myyntitehtävissä.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Jutta Mäkynen, 040 356 0954

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJAKSI, LEIPURI-KONDIITTORIKSI TAI 
LIHATUOTTEIDEN VALMISTAJAKSI

Elintarvikealan 
perustutkinto

TAIdoksi 

maistuva ammatti!” 

SARI
OPETTAJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7

AUTOMEKAANIKKO, DIAGNOOSIMEKAANIKKO, HYÖTYAJONEUVOMEKAANIKKO, 
PIENKONEMEKAANIKKO, AUTOKORIMEKAANIKKO JA AUTOMAALARI

Autoalan 
perustutkinto

TAItoa, jota tarvitaan - 

AJONEUVOALA.” 

VESA
OPINTO-OHJAAJA

PELTOLAN KOULUTALO, HAMPPUKATU 2

Ala sopii sinulle, kun
• olet kiinnostunut tekniikasta ja ajoneuvoista.
• olet tarkka ja kätevä käsistäsi.
• olet palveluhenkinen ja vastuuntuntoinen.
• sinulla on hyvä kunto ja tarkka näkökyky.
• sinulla on kykyä ratkaista monenlaisia ongelmia.

Aluksi opiskelet alan perusosaamista lähiopetuksessa oppilaitok-
sessa. Hankit osaamista mm. mekaanisista korjauksista, huolto-
töistä sekä autojen elektronisiin ja sähköisiin järjestelmiin liittyvistä 
vianmäärityksistä ja korjauksista. Toisena vuotena kartutat osaa-
mistasi työelämässä ja jatkat opiskelua valitsemallasi osaamisalalla. 
Eri osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään eri työtehtäviin. 
Työpaikkoja ovat erilaiset korjaamot.

• Auto-, diagnoosi-, hyötyajoneuvo-, ja 
pienkonemekaanikko (ajoneuvotekniikan osaamisala) tekee 
mekaanisia korjauksia, huoltotöitä sekä ajoneuvojen elektronisiin ja 
sähköisiin järjestelmiin liittyviä vianmäärityksiä ja korjauksia. 
• Autokorimekaanikkoa ja automaalaria (vauriokorjauksen 
osaamisala) työllistävät mm. kolarivaurioiden korjaukset, 
korimuutokset ja ajoneuvomaalaukset

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, 040 634 1999

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

https://www.youtube.com/watch?v=ELOurcEmu_0
https://www.youtube.com/watch?v=ELOurcEmu_0
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Passar för dig som
• gillar att studera och jobba tillsammans med andra. 
• lär dig genom att lyssna och utföra praktiska övningar, men trivs 
med självständigt arbete emellanåt.
• är öppen för nya intryck och tycker att sociala kontakter är 
viktiga. 
• inte riktigt ännu vet vad du vill göra i framtiden, men affärslivet 
och handelsbranschen verkar lockande. 
• redan är student och snabbt vill få ett yrke och komma ut i 
arbetslivet. 

Under studietiden betonas vikten av samarbete och att arbeta 
i projekt. Under det första studieåret meddelas kombiintresset. 
Första året läser du i huvudsak allmänna företagsekonomiska 
grundstudier och gemensamma ämnen. Andra studieåret väljs 
inriktning; kundbetjäning, försäljning och marknadsföring eller 
ekonomitjänster (bokföring och bokslut, löneräkning). I examen 
ingår tre obligatoriska examendelar; Kundservice, Resultatinriktad 
verksamhet och Arbete i en arbetsgemenskap. Gemensamma 
studier med innehåll som t.ex. modersmål, finska, engelska och 
matematik ingår också. Övriga examensdelar varierar beroende på 
vald inriktning. Utbildningen ger också en bra grund för fortsatta 
studier vid en yrkeshögskola eller universitet.
• Merkonomens möjliga framtida arbetsplatser finns inom dag-
ligvaruhandeln (t.ex. mataffärer, klädbutiker) specialaffärer, företag 
eller inom kommuner med arbetsuppgifter inom kundservice och/
eller kontorsuppgifter, bokföringsbyråer och försäkringsbolag/
banker. 
 
Ytterligare information studiehandledare Ulrika Gullqvist, 
044 907 3021 

VILL DU BLI MERKONOM?

Grundexamen i 
affärsverksamhet

Inte så lätt som 
jag trodde, mycket 
fast i hur bra 

jag själv jobbar!” 

SOFIA
STUDERANDE

RÅGGATANS CAMPUS RÅGGATAN 8

Passar för dig som: 
• gillar att jobba med och framför datorn. 
• är intresserad av att lära sig olika programmeringsspråk. 
• vill lära sig både genom teori och praktik. 
• är noggrann och kan jobba självständigt.
• redan är student och snabbt vill få ett yrke, och komma ut i 
arbetslivet.
 
Under det första studieåret meddelas kombiintresset. Första årets 
studier är allmänna IT grundstudier och gemensamma ämnen. 
Andra året påbörjas inriktningsstudierna; programmering. Efter att 
ha avlagt grundexamen i information- och kommunikationsteknik 
kan du grunderna inom olika programmeringsspråk. Du kan bygga 
nätverk och nätsidor, och du blir expert på digital kommunikation. 
Du har teoretiska studier och praktiska övningar där du lär dig an-
vända datorns olika funktioner och arbetar med många varierande 
program på ett professionellt sätt. Utbildningen ger också en bra 
grund för fortsatta studier vid en yrkeshögskola eller universitet.

• Programutvecklare jobbar efter studierna med mångsidiga 
arbetsuppgifter inom IT, programmering, IT-stöd och försäljning. 
Även servicebranschen erbjuder intressanta arbetsplatser både 
inom den privata och offentliga sektorn. Programutvecklares 
möjliga framtida arbetsuppgifter kan vara webbmasters, försäljare, 
konsulter, IT-stöd, programmerare, inom kommuner/organisationer 
med IT-ansvarsuppgifter. 

Ytterligare information studiehandledare Ulrika Gullqvist, 
044 907 3021 

VILL DU BLI PROGRAMUTVECKLARE? 

Grundexamen i 
informations- och 
kommunikationsteknik 

Jag trivs jättebra, 
kiva typer och nya 
kompisar i klassen…
kiva stämning i 
klassen.”

STEFAN
STUDERANDE

RÅGGATANS CAMPUS RÅGGATAN 8
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Ala sopii sinulle, kun
• olet kiinnostunut kauneudenhoidosta ja yrittäjyydestä. 
• haluat tehdä esteettistä ja tarkkaa työtä käsilläsi sekä käyttää siinä 
erilaisia laitteita.
• pidät asiakaspalvelusta sekä palvelujen ja tuotteiden myymisestä ja 
markkinoimisesta.
• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin (myös ilta- ja viikonloppu)
• Huom! Jos sinulla on allergioita ja/tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia tai 
puutteellinen värinäkö, voivat ne rajoittaa työllistymistäsi alalle.

Aluksi opiskelet valitsemasi osaamisalan perusosaamista oppilaitoksen 
lähiopetuksessa ja työtiloissa sekä oppilaitoksen eri oppimisympäristöissä. 
Opintojen edetessä hankit osaamista myös alan yrityksissä tai 
oppilaitoksen eri oppimisympäristöissä (Hyvinvointikeskus Wisio, 
Laivahostel S/S Bore ja Kotikunnas parturi-kampaamo).
• Kampaaja (kampaajatyön osaamisala) ja parturi (parturityön 
osaamisala) erikoistuvat tekemään eri tekniikoilla kampauksia ja 
leikkauksia. Osaamista täydennetään mm. hiusten värjäys-, rakenne- tai 
hoitokäsittelypalveluilla. He työllistyvät kampaamoihin ja partureihin sekä 
parturi-kampaamoihin ja risteilyaluksille, joko työntekijöiksi tai useimmiten 
yrittäjiksi.
• Kosmetologi (ihonhoidon osaamisala) erikoistuu ihmisen anatomiaan 
ja fysiologiaan mm. käsi- jalka- kasvo- ja vartalohoitoihin, tuotteiden 
ja palvelujen myyntiin sekä kotihoitotuotteiden käyttöön. Kosmetologi 
työllistyy kauneushoitoloihin, kosmetiikkamyymälöihin, tavarataloihin, 
kylpylöihin, apteekkeihin ja risteilyaluksille, joko työntekijöiksi tai 
useimmiten yrittäjiksi.
• Kosmetiikkaneuvoja (hius- ja kauneudenhoitoalan neuvonnan 
osaamisala) erikoistuu ihonhoidon ja kosmetiikkatuotteiden myyntiin 
ja markkinointiin sekä tuote-esittelijäksi. Kosmetiikkaneuvoja työllistyy 
samoihin paikkoihin kuin kosmetologit. 
Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Sari Barck, 044 907 3770

KAMPAAJAKSI, PARTURIKSI, KOSMETOLOGIKSI TAI 
KOSMETIIKKANEUVOJAKSI

Hius- ja kauneuden-
hoitoalan perustutkinto

Kauneus on 
tekijän 
kynsissä.”

TIINA
TYÖNANTAJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7
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Ala sopii sinulle, kun
• olet tarkka ja kätevä käsistäsi.
• olet kiinnostunut koneiden rakenteesta, toiminnasta ja valvon-
nasta.
• haluat oppia roboteista, 3D-mallintamisesta, kytkentäkaavioiden 
ja työpiirustusten lukemisesta.
• haluat työskennellä monipuolisella vientialalla kilpailukykyisellä 
palkalla.
• pystyt työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti.

Aluksi opiskelet perusosaamista hitsauksesta, koneistuksesta ja 
automaation perusteista. Myöhemmin jatkat opiskelua sinua kiin-
nostavalla osaamisalalla.

Eri osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään erilaisiin työtehtäviin.

• Koneistaja (tuotantotekniikan osaamisala) työllistyy useille teolli-
suuden aloille, konepajoille ja verstaisiin.
• Levyseppähitsaaja (tuotantotekniikan osaamisala) työllistyy 
konepajoille, korjaamoihin, verstaisiin, telakoille, eri teollisuusalojen 
tehtaisiin sekä taideteollisuuteen.
• Koneasentaja (asennuksen ja automaation osaamisala) työl-
listyy konepajoille, korjaamoihin, kulkuneuvoteollisuuteen, monien 
teollisuusalojen huolto- ja korjaustehtäviin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Armi Nurmi, 040 610 2597

KONEISTAJAKSI, LEVYSEPPÄHITSAAJAKSI, KONEASENTAJAKSI

Kone- ja tuotantotekniikan 
perustutkinto

”Parasta opiskelussa 
on käytännönläheisyys. 
Jokainen päivä on 
erilainen, monipuolinen 
ja taitoja kartuttava.” 

JUUSO
OPISKELIJA

PELTOLAN KOULUTALO, HAMPPUKATU 2

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jeQHV67qgSE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jeQHV67qgSE
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Ala sopii sinulle, kun
• olet huolellinen ja vastuuntuntoinen.
• pidät tarkasta ja ohjeita noudattavasti työskentelystä.
• uskallat käyttää erilaisia koneita ja laitteita.
• olet kiinnostunut luonnontieteistä.

Aluksi opiskelet laboratorion perustöitä. Hankit osaamista mm. 
liuosten valmistamisesta, titraamisesta, pipetoinnista, laboratorion 
perusvälineiden käytöstä sekä työturvallisuudesta. Myöhemmin 
kartutat osaamistasi työelämässä sekä opiskelet enemmän eri-
laisten analyysilaitteiden käyttöä. Myös mm. orgaaniset synteesit, 
mikrobiologia ja geenitekniikkaa tulevat sinulle tutuiksi opintojesi 
aikana.

• Laborantti työllistyy elintarvike- ja lääketeollisuuteen, talousvesi-
valvontaan, ympäristönsuojelun ja energiantuottamisen aloille sekä 
tutkimustyöhön.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Maarit Vahti, 044 907 3982

LABORANTIKSI

Laboratorioalan 
perustutkinto

Ei mistään mitään 
tuliskaan, ilman 
oikeenlaista kemiaa.” 

SONJA
OPETTAJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3
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Ala sopii sinulle, kun
• olet tarkka, huolellinen ja oma-aloitteinen.
• hahmotuskykysi ja fyysinen kuntosi on hyvä.
• matematiikka ei tuota suuria ongelmia.
• pystyt toimimaan sekä itsenäisesti että tiimissä, myös ulkona. 

Alussa harjoitellaan mittauksen ja tiedonsiirron perustaitoja ja 
-tietoja. Opetus tapahtuu luokkatilassa sekä raikkaassa ulkoilmas-
sa. Suoritat myös työturvallisuus- ja tulityökortin sekä perustaidot 
ensiavun antamisesta. Opiskelet maaston mittaamista ja kartoitta-
mista robottitakymetrillä ja GPS-laitteilla sekä droneilla ja maa- ja 
mobiililaserkeilaimilla. Opiskelet myös karttojen ja maasto- ja 
koneohjausmallien tekemistä eri tarkoituksiin.  

• Kartoittaja työllistyy mittaus- ja kartoitusalan yrityksiin, insi-
nööritoimistoihin, rakennusalan yrityksiin sekä valtion ja kuntien 
tarjoamiin mittaustehtävien ja kartastojen työpaikkoihin. 

Työtehtävinä voi olla infra-, talonrakentamisen tai kaavoittamisen 
mittaustehtävät tai erilaiset mallinnustyöt.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Emilia Lahtivuori, 040 558 3666

KARTOITTAJAKSI

Maanmittausalan 
perustutkinto

Kun haluat näyttää 
muille tien, minne 
mennä – tule 
opiskelemaan 
kartoittajaksi.” 

MATTI
OPETTAJA

PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

https://youtu.be/pjVkAMKsc4c
https://youtu.be/pjVkAMKsc4c
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Ala sopii sinulle, kun 
• olet vastuuntuntoinen, tarkka ja yrittäjähenkinen.
• pidät asiakaspalvelusta ja myymisestä. 
• olet kiinnostunut ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja liike-
toiminnasta.
• olet kiinnostunut tietotekniikasta ja sen monipuolisesta käytöstä.
 
Aluksi opiskelet asiakaspalvelua, työyhteisössä toimimista ja 
tuloksellista toimintaa. Hankit osaamista asiakaslähtöisestä liike-
toimintaosaamisesta, viestinnästä, talouden hallinnasta, erilaisista 
digitaalisista ympäristöistä ja verkostoista. Saat osaamista uusien 
tuotteiden, palveluiden ja asiakaskokemuksien kehittämisestä. 
Saat myös perusvalmiudet yrittäjyyteen. Toisena opiskeluvuotena 
jatkat opiskelua valitsemallasi suuntautumispolulla.
 
Eri suuntautumispoluilta erikoistutaan eri työtehtäviin: myyn-
tiin, markkinointiin, palvelumuotoiluun, projektissa toimimiseen, 
asiakkuuksien hoitamiseen, logistiikkapalveluihin, yrittäjyyteen 
tai toimistopalveluiden ja taloushallinnon tehtäviin, laskutukseen, 
palkanlaskentaan ja kirjanpitoon. 
 
• Merkonomi toimii eri alojen yrityksissä, sekä yksityisissä että 
julkisen hallinnon organisaatioissa asiakaspalvelun ja myynnin sekä 
taloushallinnon työtehtävissä. Merkonomi voi toimia myös itsenäi-
senä yrittäjänä. 
 
Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Jaana Åkerroos, 050 590 7912

MERKONOMIKSI

Liiketoiminnan 
perustutkinto

Saat meiltä hyvät taidot 
ja perusosaamisen 
työelämän monenlaisiin 
tehtäviin. Tämä on hyvä 
yleistutkinto.”

 
JAANA
OPINTO-OHJAAJA

RUISKADUN KAMPUS RUISKATU 8 C
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AUTONKULJETTAJAKSI, LINJA-AUTONKULJETTAJAKSI, 
YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAKSI TAI VARASTONHOITAJAKSI

Logistiikan 
perustutkinto

...jo poikana päätin, 
mä oon rekkamies...
kumi laulaa - 
ääni on se työn...” 

KALLE
OPISKELIJA

KUORMAKADUN KOULUTALO KUORMAKATU 17

Ala sopii sinulle, kun
• olet palveluhenkinen, vastuuntuntoinen ja järjestelmällinen.
• olet kiinnostunut ajoneuvoista ja haluat liikkuvan ammatin. 
• haluat käyttää isojakin koneita ja laitteita.
• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin ja vaihteleviin työolosuhteisiin. 
• Huom! Kuljetuspalvelujen osaamisalalla on terveydentila- ja toimin-
takykyvaatimuksia. Tutustu niihin TAIn verkkosivuilla > www.turkuai.fi/
hakijalle/vaatimukset

Aluksi opiskelet alan perusosaamista sekä oppilaitoksessa että työ-
paikolla. Toisena vuotena jatkat opiskelua valitsemallasi osaamisalalla. 
Koulutuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmillä, kuten 
ajo-opetus, erilaiset käytännön harjoitukset ja simulaattoriopetus. 
Logistiikka-alan opiskelijana voit saada B- ja BE-luokkien ajokortin jo 
17-vuotiaana. 

Eri osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään erilaisiin työtehtäviin.
• Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneu-
vonkuljettaja (kuljetuspalvelujen osaamisala) suorittaa vähintään 
BC-luokan ajokortin. Koulutuksessa suoritetaan myös muut henkilö- tai 
tavarankuljetuksessa vaadittavat ammattipätevyydet ja ajokorttiluokat (D 
ja CE). Kuljettaja työllistyy pätevyytensä mukaisiin tavara- tai henkilölii-
kenteen tehtäviin erilaisissa kuljetusyrityksissä.
• Varastonhoitaja (varastopalvelujen osaamisala) opiskelee tavaran-
tuntemusta ja varastokirjanpitoa, koneiden ja tavaroiden käsittelytaitoja 
sekä tietotekniikan hallintaa. Opiskelija voi myös suorittaa B-ajokortin. 
Varastonhoitaja työllistyy kaupan alan, teollisuusyritysten ja kuljetusliik-
keiden varastoihin. 

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Heli Kemi, 044 907 3152

http://www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset 
http://www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset 
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Ala sopii sinulle, kun
• olet järjestelmällinen, tarkka ja hyväkuntoinen.
• pidät sekä asiakaspalvelu- että varastotyöstä.
• olet kiinnostunut tietotekniikasta ja sen soveltamisesta.
• pystyt sitoutumaan alan erilaisiin työaikoihin.
• Huom! Alalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia. Tutus-
tu niihin TAIn verkkosivuilla > www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset

Aluksi opiskelet alan ammattiaineita, kuten apteekkilogistiikkaa ja 
tuotetietoutta sekä tietotekniikkaa. Myöhemmin hankit osaamista 
logistiikan tehtävistä, kuten tuotteiden tilaamisesta, saapuvan tava-
ralähetyksen tarkastamisesta, varastovalvontaohjelman käyttämi-
sestä sekä lääkkeiden oikeasta käsittelystä ja varastoinnista.

• Lääketeknikko (apteekkityön osaamisala) työllistyy apteekkeihin 
ja sairaala-apteekkeihin, sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkekes-
kuksiin, lääketehtaisiin, lääketukku- sekä luontaistuotekaupoihin. 

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Minna Niemi, 040 849 7015 

LÄÄKETEKNIKOKSI

Lääkealan 
perustutkinto

Tietokoneella 
tekemistä on paljon. 
Ollaan perustettu myös 
omia verkkoapteekkeja 
ja harjoiteltu.”

 
LINUS
OPISKELIJA

RUISKADUN KAMPUS RUISKATU 8 TA
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Ala sopii sinulle, kun 
• sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot.
• olet kiinnostunut eri kielistä ja kulttuureista.
• olet asiakaspalvelu- ja myyntihenkinen.
• haluat neuvoa ja opastaa erilaisia asiakkaita. 
• vaihtelevat työajat ja fyysisestikin rankka työ eivät ole sinulle 
hankalia. 

Aluksi opiskelet matkailualan tuntemusta ja asiakaspalvelua, 
viestintää ja tieto- ja viestintätekniikkaa sekä majoitus- ja ravitse-
mispalveluja lähiopinnoissa ja oppilaitoksen omissa oppimisympä-
ristöissä, kuten Laivahostel S/S Borella sekä alan työpaikoilla. Pe-
rusosaamisen hankkimisen jälkeen jatkat opiskelua osaamisalalla.

• Vastaanottovirkailija (majoituspalvelujen osaamisala) erikoistuu 
monipuolisesti erilaisten majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtä-
viin kuten vastaanoton ja majoitusliikkeiden muiden osastojen 
työtehtäviin. Moniosaajana vastaanottovirkailija voi tehdä asiak-
kaiden huonevarauksia, sisään kirjaamisia ja lähtöselvityksiä sekä 
majoitusliikkeen muita työtehtäviä esimerkiksi majoitusliikkeen 
ravintoloissa ja aulakahviloissa. Työhön kuuluu myös tuotteiden ja 
palvelujen esittelyä ja myyntiä. Vastaanottovirkailija työllistyy hotel-
leihin ja muihin majoitusliikkeisiin. 

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Merja Berg, 044 907 3041 

VASTAANOTTOVIRKAILIJAKSI

Matkailualan 
perustutkinto

Matkailualalla opiskelu 
on tosi monipuolista 
ja kansainvälistä. 
Itse olin sekä Lapissa 
että Espanjassa 
työelämäjaksolla.” 

MILLA
OPISKELIJA

LEMMINKÄISENKADUN KOULUTALO 
LEMMINKÄISENKATU 18 D

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

http://www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset
https://www.youtube.com/watch?v=HIOVLSNHGOY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=81aVZVw_reE
https://www.youtube.com/watch?v=HIOVLSNHGOY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=81aVZVw_reE
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Ala sopii sinulle, kun 
• olet idearikas ja pidät piirtämisestä ja/tai kirjoittamisesta.
• olet kiinnostunut työskentelemään tietokoneella.
• olet kiinnostunut valokuvauksesta, videokuvausta ja 3D-mallin-
nuksesta. 
• haluat tehdä mediamateriaalia eri julkaisukanaviin.
• olet kiinnostunut teknisten koneiden ja laitteiden toiminnasta ja 
käyttämisestä.

Aluksi tutustut media-alan toimintaympäristöön ja opiskelet alan 
perusosaamista. Opintoihin sisältyy mm. graafisen tuotannon 
perusteita, graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta, 3D-mal-
linnusta ja verkko- ja painojulkaisun suunnittelua ja toteutusta. 
Myöhemmin syvennät ja laajennat osaamistasi media-alaan myös 
työpaikoilla ja erilaisissa asiakasprojekteissa. 
 
• Mediapalvelujen toteuttaja (julkaisutuotannon osaamisala) 
työllistyy yritysten viestintä- ja markkinointiosastoille sekä mai-
nos- ja viestintätoimistoihin, digipainoihin ja painotaloihin, lehti- ja 
kirjakustantamoihin, valokuvaamoihin sekä itsenäiseksi ammatin-
harjoittajaksi. 
 
Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Armi Nurmi, 040 610 2597

MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJAKSI

Media-alan ja kuvallisen 
ilmaisun perustutkinto

Kuvita se näkyväksi!” 

TIINA
OPISKELIJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3
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Ala sopii sinulle, jos
• haluat tehdä monipuolista työtä itsenäisesti sekä tiimissä.
• olet järjestelmällinen ja huolellinen.
• haluat saada työssäsi näkyvää aikaiseksi. 
• haluat hyvät työllistymismahdollisuudet. 

Aluksi opiskelet valitsemasi osaamisalan perusosaamista ja tutus-
tut alan erilaisiin asiakaskohteisiin. Opiskelusi on käytännönläheistä 
oppimista todellisissa työ- ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelun 
aikana suoritat työturvallisuuskortin, hygieniapassin ja ensiapukor-
tin. 

Eri osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään eri kohteisiin. 

• Toimitilahuoltaja (toimitilahuollon osaamisala) tekee ylläpito- ja 
perussiivoustehtäviä sekä työpaikasta riippuen esim. tekstiilien 
huoltoa ja kokouspalveluja. Hän valmistaa asiakkaalle toimivat, 
turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat. Toimitilahuoltaja työllistyy 
mm. oppilaitoksiin, päiväkoteihin, hotelleihin, uimahalleihin ja 
toimistoihin.

• Kodinhuoltaja (kotityöpalvelujen osaamisala) avustaa asiakasta 
päivittäisissä toiminnoissa. Hän toimii asiakaslähtöisesti ja tuntee 
erilaisten asiakasryhmien tarpeet. Kodinhuoltaja suunnittelee ja 
toteuttaa puhtaus-, avustamis-, asiointi- ja ruokapalveluita asiakas-
kohteessa. Kodinhuoltaja työllistyy mm. asiakaskoteihin, kodin-
omaisiin laitoksiin ja palvelukoteihin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Sari Barck, 044 907 3770

KODINHUOLTAJAKSI TAI TOIMITILAHUOLTAJAKSI

Puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelualan 
perustutkinto

Imuroi itsellesi 

tulevaisuus meiltä!” 

LEENA
TYÖNANTAJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0Et15ijM1TY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0Et15ijM1TY
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Ala sopii sinulle, kun 
• olet tarkka ja huolellinen sekä käsistäsi kätevä.
• sinulla on taiteellista silmää.
• haluat käyttää erilaisia työkaluja ja koneita.
• pystyt itsenäiseen työskentelyyn ja olet oma-aloitteinen. 
• Huom! Allergiat voivat olla este ammatissa toimimiselle puupölyn 
ja liima-aineiden vuoksi. 
 
Alussa harjoitellaan puusepän perustaitoja ja tietoja. Opetus tapah-
tuu luokkatilassa ja työsaleissamme. Tutustut eri puumateriaaleihin 
sekä opit käyttämään erilaisia käsityökaluja ja puuntyöstökoneita. 
Opit lukemaan työpiirustuksia ja valmistamaan tuotteita suunni-
telman mukaisesti. Suoritat myös työturvallisuus- ja tulityökortin 
sekä perustaidot ensiavun antamisesta. Opiskelun aluksi tehdään 
harjoitustöitä, mutta myöhemmin myös itselle voi valmistaa esim. 
huonekaluja. Työelämässä tapahtuva oppiminen on tärkeä osa 
opiskelua.  
 
• Puuseppä työskentelee verstaissa ja tehdashalleissa. Pienissä 
verstaissa työ sisältää enemmän itsenäistä suunnittelua. Tuotanto-
laitoksissa tehdään sarjavalmistusta pitkälle automatisoiduilla tuo-
tantolinjoilla. Puuseppä työllistyy puusepän- ja huonekalutehtaisiin, 
rakennuspuusepänteollisuuteen, erilaisiin verstaisiin ja rakennus-
alan yrityksiin. Puuseppä voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. 

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Emilia Lahtivuori, 040 558 3666

PUUSEPÄKSI

Puuteollisuuden 
perustutkinto

Näkee oman 
osaamisensa 
erilaisissa puusta 
tehdyissä tuotteissa.”

TOMI
OPISKELIJA

PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2
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Ala sopii sinulle, kun
• haluat käyttää isojakin koneita ja laitteita.
• olet hyvässä fyysisessä kunnossa.
• pystyt sopeutumaan erilaisiin rakennuskohteisiin sekä sisällä että ulkona. 
• Huom! Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla on terveydentila- 
ja toimintakykyvaatimuksia. Tutustu niihin TAIn verkkosivuilla >  
www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset

Alussa harjoitellaan rakentamisen perustaitoja ja -tietoja. Opetus tapahtuu 
luokkatilassa, työsaleissamme ja työmaa-alueellamme. Osaamisalavalin-
ta (talonrakentaja/maarakentaja) tehdään syyskauden lopussa. Suoritat 
myös työturvallisuus- ja tulityökortin sekä perustaidot ensiavun antamises-
ta.

Työkohteita ovat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, 
liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltover-
kon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamis- ja kunnossapitotyöt. Alalta 
työllistytään rakennusalan yrityksiin sekä kuntien ja teollisuuden tehtäviin, 
myös itsenäiseksi yrittäjäksi ja urakoitsijaksi.

• Talonrakentaja (talonrakennuksen osaamisala) rakentaa (tai korjaa) 
kaikki rakennukset alusta loppuun valmiiksi. Voit valmistumisen jälkeen 
myös erikoistua vain tiettyjen työvaiheiden tekijäksi kuten rakennuksen 
sisä- tai vain ulkotöihin.

• Maanrakennuskoneenkuljettaja (maarakennuskoneenkuljettajan 
osaamisala) hallitsee yleisimmät mittaus- ja merkintätyöt sekä 
osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta (esim. kaivinkone, 
kauhakuormaaja) turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Opiskelun 
aikana suoritetaan henkilö- ja kuorma-autokortit sekä perustason 
ammattipätevyys.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Emilia Lahtivuori, 040 558 3666

TALONRAKENTAJAKSI TAI MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJAKSI

Rakennusalan 
perustutkinto

On hienoa ohjata 
isoja koneita.” 

NIKO
OPISKELIJA

PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2

http://www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset
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Ala sopii sinulle, kun
• sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet palvelualtis.
• olet joustava, sopeutuva ja vastuullinen.
• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin (esim. vuorotyö).
• Huom! Alalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia. Tutustu niihin TAIn 
verkkosivuilla > www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset

Hankit osaamista lähiopetuksessa, harjoitustunneilla sekä työpaikoilla. Sinulla on 
mahdollisuus myös opiskella AMK-väyläopintoja (max. 35 op). 
Osaamisalan opinnoissa syvennetään tietoja ja taitoja. Joillekin osaamisaloille 
saattaa olla erillinen valinta. Tutkinnon suorittaneella lähihoitajalla, osaamisalasta 
riippumatta, on pätevyys toimia monissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. 
• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalalta työllistytään erityi-
sesti päiväkoteihin ja muihin varhaiskasvatuksen työpaikkoihin. 
• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalta työllistytään erityisesti mielen-
terveys- ja päihdetyön yksiköihin ja perhekoteihin. 
• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalta työllistytään erityisesti 
perusterveydenhuoltoon mm. terveyskeskusten vuodeosastoille, poliklinikoille ja 
erikoissairaanhoitoon. 
• Suunhoidon osaamisalalta työllistytään hammaslääkärin työpariksi niin kun-
nallisiin kuin yksityisiin suun terveydenhuollon palveluihin. 
• Vammaistyön osaamisalalta työllistytään eri ikäisille ja eri tavoin vammaisille 
henkilöille tarjottaviin palveluihin, esimerkiksi kodinomaisiin hoidon ja asumisen 
yksiköihin, päivätoimintaan sekä erityiskouluissa tarjottavaan henkilökohtaiseen 
tukeen ja ohjaukseen. 
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalalta työllistytään erityisesti 
kotihoitoon ja vanhustyöhön. 

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Merja Manner 044 907 3101

HUOM! Sosiaali- ja terveysalan, perustason ensihoitaja koulutus ei ole yhteishaussa, vaan 
siihen hakeudutaan TAIn jatkuvan haun kautta. Tieto opiskelupaikasta tulee ennen yhteishaun 
tuloksia. Koulutus alkaa 08/2022. Koulutukseen haku aukeaa 10/2021 osoitteessa 
www.turkuai.fi/jatkuvahaku. Lisätietoja: opettaja Mika Alhonkoski 040 156 1642, mika.
alhonkoski@turku.fi ja tiimivastaava Jarkko Hiltunen 044 907 3753, jarkko.hiltunen@turku.fi

 

LÄHIHOITAJAKSI

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto

Yhteistyökyky erilaisen 
asiakkaiden ja alan 
ammattilaisten kanssa 
on tärkeää lähihoitajan 
työssä.” 

TIINA
OPETTAJA

RUISKADUN KAMPUS RUISKATU 8

Ala sopii sinulle, kun
• haluat toimia ravitsemisalan ruoanvalmistus- ja/tai tarjoilutehtä-
vissä.
• haluat palvella erilaisia asiakkaita.
• haluat hyödyntää kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta työssä.
• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin.
• Huom! Jos sinulla on allergioita ja/tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia, 
voivat ne rajoittaa työllistymistä alalle.

Aluksi opiskelet ravintola- ja catering-alan perusosaamista. Opit 
mm. huolehtimaan toimitiloista, valmistamaan tuotteita myyntiä 
varten sekä asiakaspalvelua. Suoritat myös hygieniapassin. Perus-
opintojen jälkeen jatkat opiskelua valitsemallasi osaamisalalla. 

Eri osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään eri työtehtäviin:

• Tarjoilija (asiakaspalvelun osaamisala) työllistyy ravintoloihin, 
henkilöstöravintoloihin, pubeihin, yökerhoihin, liikenneasemille, 
kahviloihin, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyrityksiin, matkus-
tajalaivoille sekä suurtalouden toimipaikkoihin.

• Kokki (ruokapalvelun osaamisala) työllistyy ravintoloihin, cate-
ring-alalle, henkilöstöravintoloihin, kahviloihin, juhla- ja pitopalvelui-
hin, lasti- ja matkustajalaivoille sekä suurkeittiöihin.

Lisätietoja antaa Merja Berg, 044 907 3041

KOKIKSI TAI TARJOILIJAKSI

Ravintola- ja catering-alan 
perustutkinto

Tekevältä ei työt lopu, 
ihmiset syövät aina.” 

PEKKA
OPETTAJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

http://www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset
http://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HIOVLSNHGOY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HIOVLSNHGOY
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Ala sopii sinulle, kun
• pidät asiakaspalvelusta.
• olet oma-aloitteinen ja tarkka.
• pidät vaihtelevista työympäristöistä ja muuttuvista työtehtävistä.
• haluat olla mukana rakentamassa tulevaisuuden energiaratkaisuja. 

Aluksi opiskelet valitsemallasi osaamisalalla alan perusosaamista oppilai-
toksessa. Osaamista hankitaan työelämässä ja oppilaitoksen erilaisissa 
oppimisympäristöistä, kuten urakointikohteissa. Työpaikkoja tarjoavat 
LVI-yritykset, kiinteistöhuoltoyritykset, rakennusteollisuus, meriteollisuus, 
kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitokset, myös teknisen myynti.

• Ilmanvaihtoasentaja (ilmanvaihtoasennuksen osaamisala) tekee uudis-
rakennuksiin ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset 
piirustusten ja työselityksen mukaisesti sekä osaa valmistaa ilmanvaihto-
järjestelmiin liittyvät kanavaosat. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, 
oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit 
kohteen mukaan.

• Putkiasentaja (putkiasennuksen osaamisala) osaa käyttää alan pe-
rustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. 
materiaalit kohteen mukaan sekä tekee normaalit putkistoasennukset. 
Hän osaa toimia laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja 
yhteistyöhenkisesti.

• Putkiasentaja (lämmityslaiteasentajan osaamisala) oppii asentamaan 
ja huoltamaan erilaisia lämmitysjärjestelmiä ja uusiutuvia energialähteitä,  
esim. maa- ja aurinkolämpöä. Saat tietotaidon sähkö- ja kylmäalan perus-
töihin. Opinnot keskittyvät erilaisiin talotekniikan laitteisiin ja järjestelmiin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, 040 634 1999

PUTKIASENTAJAKSI TAI ILMANVAIHTOASENTAJAKSI 

Talotekniikan 
perustutkinto

Työelämäjaksolla pääsin 
alan makuun, koska opin 
parhaiten tekemällä. 
Nyt olen oppisopimuksella 
ja suoritan samalla lukio-
opintoja.” 

MATIAS
OPISKELIJA

PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2

Ala sopii sinulle, kun
• olet järjestelmällinen ja huolellinen, sekä kannat vastuuta ympä-
ristöstäsi.
• olet kiinnostunut sähköteknisistä laitteista ja niistä koostuvista 
järjestelmistä.
• haluat toimia monipuolisella, jatkuvasti kehittyvällä ja työllistävällä 
alalla. 
• haluat monipuoliset työllistymismahdollisuudet.
• sinulla on varma värinäkö.

Aluksi opiskelet käsityökalujen käyttöä, asennus- ja mittausharjoi-
tuksia ja alalla tarvittavaa teoreettista perusosaamista. Ensimmäi-
senä keväänä pääset jo tekemään pien- ja pienoisjänniteasennuk-
sia työsalissa. Tämän jälkeen opit tekemään pidemmällä meneviä 
kiinteistöjen sähköasennuksia ja muun muassa sähkömoottorikyt-
kentöjä. Opintojen aikana opiskellaan myös automaation perusteita 
ja robottien asennuksia, käyttöönottoa ja huoltoa. 
 
Eri suuntautumisaloilla erikoistutaan eri tehtäviin, ja suuntautumis-
valinta tehdään toisen vuoden syksyllä.  

• Sähkö- ja automaatioasentajat työllistyvät sähköasennus-
liikkeisiin, energiayhtiöihin, erilaisiin myynti- ja asennuspalveluihin, 
teollisuuden- ja rakennusautomaatiolaitteiden sekä järjestelmien 
asentamiseen, käyttöönottoon ja kunnossapitoon, prosessi- ja 
automaatiotekniikan koneita- ja laitteita valmistaviin yrityksiin sekä 
energiateollisuuden automaatioon.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Maarit Vahti, 044 907 3982

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOASENTAJAKSI

Sähkö- ja automaatioalan 
perustutkinto

Haetaan valoisaa 
ja johdonmukaista 
henkilöä.” 

TEEMU
TYÖNANTAJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

https://www.youtube.com/watch?v=7cRmwbjNJHE
https://www.youtube.com/watch?v=7cRmwbjNJHE
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Ala sopii sinulle, kun
• olet kiinnostunut pukeutumisesta, sisustamisesta ja erilaisista 
tekstiilialan projekteista.
• kestävä kehitys ja kiertotalous ovat sinulle tärkeitä.
• haluat toimia yhteistyöverkostoissa tekstiilin ja 
muodin maailmassa. 
• haluat kehittyä digiosaamisessa tekstiili- ja muotialalla.

Aluksi opiskelet erilaisten tekstiili- ja muotialan tuotteita suunnit-
telemista ja valmistamista. Hankit osaamista mm. materiaaleista, 
kaavoituksesta, ompelusta, tuotesuunnittelusta sekä alan työväli-
neiden hallinnasta. 

Eri tutkinnon osia valitsemalla erikoistutaan erilaisiin työtehtäviin: 
valmistus-, myynti-, markkinointi- tai tekstiilien huoltotehtäviin. 
Työpaikkoja ovat tekstiilejä ja vaatteita valmistavat pienyritykset tai 
teollisuuslaitokset, myymälät, puvustamot, pesulat, pukuvuokraa-
mot. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

• Ompelija valmistaa tuotteita sarjatuotannon eri vaiheissa.
• Mittatilausompelija valmistaa vaatteita mittatilaustyönä.
• Muotiassistentti toimii assistenttina muodin alalla.
• Sisustustekstiilien valmistaja valmistaa sisustustekstiilejä ja 
-tuotteita.
• Tekstiilihuoltaja tekee tekstiilihuoltoalan töitä pesulassa tai 
vastaavassa työympäristössä.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Jutta Mäkynen, 040 356 0954

MUOTIASSISTENTIKSI, OMPELIJAKSI, SISUSTUSTEKSTIILIEN VALMISTAJAKSI, 
MITTATILAUSOMPELIJAKSI TAI TEKSTIILIENHUOLTAJAKSI

Tekstiili- ja muotialan 
perustutkinto

Ommellen 
onneen ja 
ammattiin!”

LEILA
OPISKELIJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7
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Ala sopii sinulle, kun   
• olet tarkka, huolellinen sekä omaat hyvän keskittymiskyvyn. 
• olet englannin kielen taitoinen.  
• pidät tiimityöskentelystä sekä ongelmien ratkaisemisesta.  
• haluat palvella ja neuvoa erilaisia asiakkaita sekä myydä. 
• olet kiinnostunut teknisten laitteiden ja palvelimien asennuksesta ja ylläpi-
dosta sekä haluat kehittää osaamistasi seuraten alan muuttuvia trendejä.    
  
Aluksi perehdyt tieto- ja viestintätekniikan perustehtäviin, kuten sovellus-
ohjelmiin, tietoturvaan, järjestelmien käyttöönottoon ja asiakaspalveluun. 
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana siirryt osaamisalaopintoihin. Sinulla on 
lisäksi mahdollisuus valita rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty sovel-
tuva koulutus. Työpaikkoja on yksityisissä yrityksissä, julkisella sektorilla sekä 
erilaisissa myynti- ja neuvontatehtävissä.   
 
• Elektroniikka-asentaja työllistyy asennus-, testaus, huolto- kokoonpa-
no- ja korjaustöihin. Työtehtävissään hän käyttää erilaisia työkaluja ja mitta-
laitteita sekä tietotekniikkaa diagnostiikkaan ja ohjelmointiin.  
• Hyvinvointiteknologia-asentaja työllistyy turvalaite- ja hyvinvointitekno-
logiajärjestelmien asennustöihin sekä asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen 
hyvinvointiteknologian avulla. 
• Tietoverkkoasentaja työllistyy tietoverkkokaapelointien ja -laitteiden 
asennukseen. Muun muassa asennustyön suunnittelu, toteutus, testaus ja 
raportointi sekä asiakkaan opastus kuuluvat tietoverkkoasentajan työhön.  
• IT-tukihenkilö työllistyy tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien työasemien, 
verkko- ja lisälaitteiden asentamiseen, ylläpitämiseen ja käyttäjätukeen.
• Ohjelmistokehittäjä selvittää asiakkaan tarpeet ja suunnittelee toimivan 
ohjelmiston. Työhön kuuluu ohjelmistojen ja tietojärjestelmien määrittely, 
suunnittelu, toteuttaminen, käyttöönotto ja siinä opastaminen.
 
Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, 050 564 1608  

ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAKSI, HYVINVOINTITEKNOLOGIA-ASENTAJAKSI, 
TIETOVERKKOASENTAJAKSI, IT-TUKIHENKILÖKSI TAI OHJELMISTOKEHITTÄJÄKSI

Tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkinto

Eipä toimisi 
mikään nykyisin 
ilman meidän alan 
osaamista.”

MATTI
OPISKELIJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3 

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

https://www.youtube.com/watch?v=YiJRfQXv4t4
https://www.youtube.com/watch?v=JAFkBh9p3CM
https://www.youtube.com/watch?v=YiJRfQXv4t4
https://www.youtube.com/watch?v=JAFkBh9p3CM


48  49

21
22

21
22

TA
I  

– 
Tu

ru
n 

am
m

at
ti

-i
ns

ti
tu

ut
ti

Ala sopii sinulle, kun
• olet kiinnostunut asiakaspalvelusta ja tilannehallinnasta 
• pidät vaativasta työskentelystä yksin ja tiimeissä, kykenet nou-
dattamaan ohjeita 
• jaksat opiskella ajoittain yksityiskohtiin asti pureutuvaa lainsää-
däntöä
• olet kiinnostunut käyttämään ja ohjaamaan erilaisia turvallisuus-
järjestelmiä 
• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin, aikaisiin aamuihin ja 
vuorotyöhön 
• Huom! Turvallisuusalalla on terveydentila- ja toimintakykyvaati-
muksia. Tutustu niihin TAIn verkkosivuilla > www.turkuai.fi/hakijalle/
vaatimukset

Aluksi opiskelet turvallisuusalan perusosaamista monimuoto-ope-
tuksessa. Suoritat myös työturvallisuuskortin, tulityökortin ja 
ensiapukurssin. Toisena vuonna siirryt opiskelemaan ammatillisia 
valinnaisia opintoja ja hankit osaamista myös työpaikoilla. 
 
Valinnaisista tutkinnon osista erikoistutaan ja työllistytään erilaisiin 
tehtäviin: 
• Turvallisuusvalvoja työllistyy yksityiselle turvallisuusalalle vartioi-
misliikkeeseen, tapahtumajärjestäjän palvelukseen, julkishallintoon 
tai vaikka myynti- ja esittelytehtäviin. 
• Turvallisuusvalvoja voi erikoistua myös turvallisuustekniikkaan 
ja työllistyä suunnittelu-, asennus- ja myyntitehtäviin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Armi Nurmi, 040 610 2597

TURVALLISUUSVALVOJAKSI

Turvallisuusalan 
perustutkinto

Turvallisuusala - 
läsnä siellä missä 
sinäkin, aina!” 

MARKKU
OPETTAJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3
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TUVA-koulutus sopii sinulle, jos
• olet oppivelvollinen tai ilman toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa 
koulutusta   
• tarvitset suomen kielen vahvistusta ennen jatko-opintoja
• tarvitset vielä tukea ja ohjausta päästäksesi tutkintokoulutukseen tai lukio-
koulutukseen
• Huom! Sinulla on TUVA-koulutuksen suoritettuasi mahdollisuus saada 6 
lisäpistettä yhteishakuun, jos peruskoulun päättymisestä on aikaa enemmän 
kuin yksi vuosi.  
 
Jos olet maahanmuuttaja, suomen kielen taitosi pitää olla riittävä suomenkie-
liseen koulutukseen.  
 
Voit hakea TUVA-koulutukseen:  
• kevään 2022 yhteishaussa __.__. ____ www.opintopolku.fi, jolloin opinnot 
alkavat elokuussa.  
• jatkuvassa haussa www.turkuai.fi/jatkuvahaku, jolloin opinnot voivat alkaa 
vuoden eri aikoina.  
 
TUVA voi sisältää:  
• opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja
• perustaitojen vahvistamista
• ammatillisen koulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista
• lukiokoulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista
• arjen taitoja ja yhteiskunnallista osallisuutta
• työelämätaitoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista
• valinnaisia opintoja
 
Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus 
kestää noin yhden toimintakauden.
 

TUVA - 
tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus

Lisätietoja: 

opinto-ohjaaja Jutta Mäkynen, 
040 356 0954

Aninkaisten koulutalo, 
Aninkaistenkatu 7

Klikkaa tästä esittelyvideoon!

http://www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset 
http://www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset 
http://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
https://www.youtube.com/watch?v=z7ropf5VKV4
https://www.youtube.com/watch?v=z7ropf5VKV4
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Lukio-opinnot antavat vankan yleissivistyksen, joka luo hyvän pohjan 
korkeakouluopintoihin. Lukiossa voi suorittaa ylioppilastutkinnon lisäksi 
lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Turussa lukion voi suorittaa englannin 
kielellä Turun kansainvälisessä koulussa tai lukion voi tehdä joustavasti Turun 
Iltalukiossa. Opiskelija voi valita opintojaksoja kaikista Turun lukioista. Kaikilla 
turkulaisilla lukioilla on paljon myös kansainvälistä toimintaa. 

> www.turku.fi/lukiokoulutus

Vahvaa 
yleissivistystä!

Kuva: Johanna Ahonen

http://www.turku.fi/lukiokoulutus
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Opiskelu
lukiossa
Erityislinjat
Valtakunnallisia lukioiden erityislinjoja Turussa ovat Kerttulin 
lukion urheilulinja ja ICT-linja, Turun klassillisen lukion ilmaisu-
linja, Puolalanmäen lukion musiikkilinja, Turun Suomalaisen 
Yhteiskoulun luonnontiedelinja, Turun Normaalikoulun IB-linja ja 
Turun Steinerkoulun lukio. Edellä mainituissa lukioissa opiskeli-
jat voivat poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Lisäksi Turussa 
toimii Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinja. 

Lukio-opintojen rakenne 
Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa, mutta suurin osa opis-
kelijoista käy lukion kolmessa vuodessa. Lukuvuosi on jaettu 
viiteen periodiin. Lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 
vähintään 150 opintopistettä ja opinnot jakaantuvat pakollisiin 
ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin. Lisäksi lukioissa on 
tarjolla koulukohtaisia opintojaksoja. 

Eri lukioiden koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa on 
painotettu eri oppiaineita, jolloin näissä aineissa tarjottavien 
valinnaisten opintojaksojen määrä on tavanomaista suurempi. 
Suomi toisena kielenä, muiden uskontojen ja joidenkin kielten 
opetus on keskitetty tiettyihin lukioihin.

Valintaperusteet
Lukioon valitaan opiskelijat valtakunnallisen yhteishaun pe-
rusteella lukuaineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä 
(poikkeuksina erityislinjat). Mikäli useammalla hakijalla on sama 
keskiarvo, valinnan ratkaisee 1. hakutoivejärjestys ja 2. kes-
kiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi 
myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen 
arvosanat. Tu
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Ylioppilas-
tutkinto
Lukio tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ylioppilastut-
kinnossa on osallistuttava vähintään viiteen kokeeseen, joista 
kaikille yhteinen pakollinen on äidinkieli ja kirjallisuus -koe  tai 
suomi toisena kielenä -koe (S2). Tämän lisäksi kokelaan on 
osallistuttava vähintään neljään muuhun kokeeseen. Yhden 
kokeista on oltava pitkän oppimäärän mukainen koe. Tarkem-
pia tietoja saat  
 
> www.ylioppilastutkinto.fi

Tutorit
Tutorit ohjaavat uusia lukiolaisia koulun tavoille ja tutustuttavat 
uuteen oppimisympäristöön. Tutorit myös järjestävät jokaisessa 
Turun lukiossa ohjelmaa ensimmäisen vuoden lukio-opiskeli-
joille. Lukion aloittaville pidetään lukuvuoden alussa esimerkiksi 
ryhmäytymispäivä, jonka tarkoituksena on mm. tutustua uusiin 
lukiokavereihin ja ryhmänohjaajiin. Kaikki tutorit ovat saaneet 
tehtäväänsä koulutuksen. 

Tutoreilta voi kysyä neuvoa esimerkiksi: 

• ainevalintojen tekemisestä 
• lukujärjestyksistä 
• koulun käytänteistä 
• koulun tapahtumista 

Monipuolista ja 
mieleenpainuvaa 
aikaa.
SALLA OPISKELIJA

Jokaisessa lukiossa on 
oltava opiskelijakunta. 
Opiskelijakuntien hallitusten 
tehtävä on edistää oman lukion 
opiskelijoiden yhteistoimintaa, 
vaikutusmahdollisuuksia ja 
osallistumista.

Kuva: Johanna Ahonen

Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan 
sattumanvaraisessa järjestyksessä eli arvotaan. Eri lukioiden 
alimmat keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain lukioihin pyrkivien 
määrästä riippuen. Turussa lukioon hyväksyttävän opiskelijan 
lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,30.  

Tulosten julkistaminen
Lukioon valitut saavat tiedon valinnasta kesäkuussa. Ilmoittaudu 
pääsemääsi lukioon ohjeiden mukaisesti. 

Verkko-opinnot ja Turun seudun etärengas 
Opiskelija voi suorittaa opintojaksoja myös verkkokursseilla, joita 
on Turussa tarjolla etärenkaan ja iltalukion opetustarjonnassa. 
Lisätietoa: www.etarengas.fi

http://www.ylioppilastutkinto.fi
http://www.etarengas.fi
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Lukion osoite Erityislinja Kielivalinnat Lukiodiplomit Opiskelupaikat Opinto-ohjaaja Pääsykoe Esittelyillat

A1 B1 B2 B3

Katedralskolan i Åbo
GAMLA STORTORGET 1

- FINA, FIM,
ENA

TY, FR TY, FR bildkonst, musik 114 Inka Halkivaha, t. 040 138 5299 1.2.2022 klo 18.30

Kerttulin lukio
KAARINANKATU 3

ICT, urheilu ENA, RUA RUB SAB, RAB SAB, RAB, EAB liikunta, musiikki, media,
valtakunnallinen puheviestinnän
päättökoe, kuvataide

72 yleis
70 urheilu
34 ICT

Mia Wikström, p. 044 907 4418
Anne Lukka, p. 044 907 2339

Urheilulinjan laji- ja ominaisuustestit
torstaina 7.4.2022.
Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua.
Lisätietoja: www.kerttulinlukio.fi

Urheilulukio 19.1.2022 klo 18.30,
yleislukio ja ICT-lukio  
18.1.2022 klo 18.30

Luostarivuoren Lyseon lukio
LUOSTARINKATU 13

- ENA, RUA RUB SAB, RAB SAB, RAB, EAB kuvataide, liikunta, tanssi,
musiikki, valtakunnallinen
puheviestinnän päättökoe

234 Sirkku Anttonen, p. 044 907 4404
Mari Salminen, p. 044 907 4412 
Igor Vukelic, p. 040 611 7154

27.1.2022 klo 18.30

Puolalanmäen lukio
AURAKATU 11

musiikki ENA,
RUA,
SAA,
RAA, VEA

RUB SAB, RAB SAB, EAB, VEB,
RAB

kuvataide, musiikki, valtakunnallinen
puheviestinnän
päättökoe

103 yleis
52 musiikki

Eija Pakola, p. 044 907 4497
Johanna Ahonen, p. 040 661 3920

Musiikkilinjan pääsykoe 5.–6.5.2022
(Torninkatu 4)
Ilmoittautuminen valintakokeeseen
p. 040 569 2835

Musiikkilinja 25.1.2022 klo 18.30,
yleislukio 26.1.2022 klo 18.30 

Turun iltalukio
ESKELINKATU 4

ENA RUB SAB, RAB, IAB,
EAB, VEB, KII, JAP

Anna-Mari Kiili, p. 050 432 3699

Turku international school
ANNIKANPOLKU 9

IB ENA FIB SAB, RAB SAB, RAB Jukka Valtanen, p. +358 50 566 0932
jukka.valtanen@utu.fi

The entrance exam will be held on April 22, 
2022 from 10 AM to 12.30 PM

12.1.2022 klo 18.30

Turun klassillinen lukio
ESKELINKATU 4

ilmaisu ENA, RUA RUB SAB, RAB,
LAB

LAB, RAB, SAB,
EAB, KR

kuvataide, media, musiikki,
tanssi, teatteri, liikunta, valtakunnallinen
puheviestintätaitojen
päättökoe

164 yleis
60 ilmaisu

Marianne Laulumaa, p. 044 907 2345
Pekka Tolonen, p. 040 635 8231
Nina Östdahl, p. 044 907 4405

Ilmaisulinjan opiskelijat valitaan etukäteistehtävän ja 
lukuaineiden keskiarvon perusteella.  Etukäteistehtävä 
on palautettava viimeistään 20.4. klo 15. 
Etukäteistehtävä, ohjeet ja arviointikriteerit löytyvät 
www.turunklassillinenlukio.fi

Yleislinja 19.1.2022 klo 18.30,
ilmaisulinja 20.1.2022 klo 18.30

Turun normaalikoulun lukio
ANNIKANPOLKU 9

IB ENA, RUA, 
SAA

RUB SAB, RAB SAB, RAB liikunta, kuvataide, musiikki,
valtakunnallinen puheviestinnän
päättökoe

56
30 IB

Jukka Valtanen, p. 050 566 0932 IB-lukion valintakoe  
22.4.2022 klo 10.00-12.30
Lisätietoja: www.tnk.utu.fi 

12.1.2022 klo 18.30

Turun Steiner-koulun lukio
MESTARINKATU 2

ENA, SAA RUB SAB, RAB 32 Heikki Isotalo, p. 02 273 4775,
heikki.isotalo(at)turunsteinerkoulu.fi

18.1.2022 

Turun Suomalaisen
Yhteiskoulun lukio
KAUPPIASKATU 17

luonnontiede,
meri

ENA, RUA RUB SAB, RAB SAB, RAB, EAB,
IAB

kuvataide, liikunta,
musiikki, valtakunnallinen
puheviestinnän päättökoe

125 yleis
75 luonnontiede
30 meri

Julian Lindberg, p. 044 907 4493
Seija Simola, p. 044 907 4403
Tiina Vapamaa, p. 040 482 9173

24.1.2022 klo 18.30

http://www.kerttulinlukio.fi
http://www.turunklassillinenlukio.fi
http://www.tnk.utu.fi 
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TURKU – LUKIO
-selviytymis-
sanakirja

A 

Abi – Lukion päättövuoden opiskelija, jota alempien 
vuosikurssien opiskelijat kunnioittavat suunnattomasti.
Abitti – YTL:n lukiolaisille luoma koeympäristö, jossa tehdään 
sekä arviointiviikkojen kokeita että ylioppilaskokeet.
Abittitikku – Muistitikku, joka on yleensä aina kadoksissa, 
mutta joka tarvitaan jokaiseen Abitti-kokeeseen, koska 
kokeen käyttöjärjestelmä on tikulla. Ylioppilaskirjoituksiin tikku 
annetaan koulusta.

L
LOPS – Lukion opetussuunnitelma. Viimeisin versio vuodelta 
2021. 
Lukuloma – Aika penkkareiden ja kevään 
ylioppilaskirjoitusten välissä, jolloin abit eivät käy koulua vaan 
kertaavat kirjoituksiin kotona ja kirjastoissa.

M
Moduuli – Rakennuspalikka, joita yhteen liittämällä 
saadaan aikaan opintojaksoja

O
Opintojakso – Opintokokonaisuus, jonka laajuus on 
yleensä 2 - 4 opintopistettä. Opintojaksot koostuvat 
oppiaineiden moduuleista.

W
Wanhat – Toisen vuosikurssin opiskelijoista tulee koulun 
vanhimpia, kun abit on potkittu penkkareiden myötä 
lukulomalle. Sitten tanssitaan! Ykkösvuotiset ja opettajat 
ihastelevat.

Y
YTL – Ylioppilastutkintolautakunta. Lukiolaiselle tutuksi 
tuleva auktoriteetti. Kun YTL määrää, lukiolainen tekee.

P
Palkki – Opintotarjottimen vaakarivi. Jokaisesta palkista 
voi valita opiskeltavaksi yhden opintojakson. Yhdessä 
periodissa on lukiosta riippuen yleensä 1-7 palkkia. 
Penkkarit – Päättövuoden opiskelijat (abit) hilluvat 
kuorma-autojen lavoilla juhlistamassa koulutyön 
päättymistä.
Periodi – Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Jokainen 
periodi on 6 - 7 viikkoa pitkä ja päättyy arviointiviikkoon.
Prelit – Preliminäärikokeet ovat abien harjoitusylppärit. 

R
Ryhmänohjaaja – Lukion versio luokanvalvojasta. 
Luotsaa oman ryhmänsä läpi lukion.

T
Tarjotin – Lukuvuoden opintotarjonta yhdessä paikassa, 
löytyy Wilmasta.
TJ100 – Abit juhlistavat sitä, että heillä on enää 100 
aamua lukiota jäljellä. 
Tutorit – Toisen vuosikurssin opiskelijoita, joiden tehtävä 
on auttaa uusia lukiolaisia. 
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Tietoa 
tarjottimella, 
laatua luokissa ja 
iloa ilmassa.”

Kerttulin lukio

Erityispiirteet
Kerttulin lukio sijaitsee keskeisellä paikalla Turun tuomiokirkon, korkea-
koulujen ja Kupittaan urheilukampuksen välittömässä läheisyydessä, 
kauniissa vuonna 1912 rakennetussa talossa. Rakennus on peruskor-
jattu täydellisesti vuonna 2013. Sisäilmaongelmia ei ole. Lukiossa on 
muun muassa kolme modernia laboratoriotilaa biologian, fysiikan ja 
kemian kokeelliseen opiskeluun. Opiskelija voi valita seuraavia kieliä: 
englanti, ruotsi, saksa ja espanja. Kansainvälisyys ja opintomatkat ovat 
keskeinen osa lukion toimintaa. Kerttulin lukiossa pidetään erityistä 
huolta opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. 

Opintotarjonta
Kerttulin lukiossa tärkeimpänä tavoitteena on ylioppilaskirjoitukset, 
mikä antaa opiskelijalle laajan yleissivistyksen ohella erinomaiset val-
miudet yliopisto- ja korkeakouluopintoihin. Lukio tukee opiskelijoiden 
siirtymistä korkeakouluihin esimerkiksi järjestämällä preppausopintoja 
mm. lääketieteellisiin ja oikeustieteellisiin tiedekuntiin.

Kenelle?
Kerttulin lukion laadukas opetus ja motivoituneet opiskelijat tarjoavat 
hyvät valmiudet jatko-opintoihin historiallisesti arvokkaassa, terveessä 
koulurakennuksessa.

Lukiodiplomi
Kerttulin lukiossa voi suorittaa liikunnan, puheviestinnän ja median 
lukiodiplomit.
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Katedralskolan 
i Åbo
Särdrag 
Katedralskolan i Åbo är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. För att 
framgångsrikt klara av studierna behövs goda kunskaper i svenska, en 
positiv inställning till lärande, samt ett genuint intresse för gymnasiestudier. 
Katedralskolan verkar i nyrenoverade utrymmen intill Gamla Stortorget 
och kan erbjuda moderna, attraktiva och mångsidiga studiemiljöer, 
som inspirerar och motiverar såväl studerande som personal. Genom 
målinriktat arbete, delaktighet, reflektioner och ömsesidig respekt skapar 
vi förutsättningar för var och en att växa som individ och därmed fördjupa 
sina kompetenser utgående från tidigare kunskaper och erfarenheter.

Studieutbud
Utöver de studier som ingår i de nationella grunderna för gymnasiets 
läroplan erbjuder Katedralskolan fördjupade studier i bl.a. bildkonst 
samt ämnesövergripande studier. I mån av möjlighet ordnas även 
repetitionskurser i skrivämnena. De korta avstånden och det 
gemensamma positionsschemat ger även möjlighet att avlägga studier 
vid andra gymnasier i Åbo, eller vid Åbo yrkesinstitut. Katedralskolan 
samarbetar med Åboregionens idrottsakademi och erbjuder därmed 
svenskspråkiga elitidrottare möjlighet att kombinera studier med idrott. 
Läs mer på sid. 13.

För vem? 
Studierna riktar sig till alla som månar om att få en mångsidig 
gymnasieutbildning på svenska, och önskar bygga en bra grund för 
fortsatta studier. Idrottslinjen riktar sig till elitidrottare, som har antagits till 
Åbonejdens idrottsakademi. 

Gymnasiediplom 
Katedralskolan  erbjuder sina studerande möjlighet att avlägga  
gymnasiediplom  i  bildkonst och musik.  Övriga gymnasiediplom avläggs 
vid de finskspråkiga gymnasierna.

Katedralskolan 
i Åbo är 
stadens enda 
svenskspråkiga 
gymnasium.”

Rektor Marianne Pärnänen,  
marianne.parnanen@turku.fi, 040 171 3889  
Kansliet: katedralskolan@turku.fi,  
040 809 821 
Läs mer: http://info.edu.turku.fi/katedral/  
och katedralskolan@turku.fi

Rehtori Tapio Laine, 
tapio.laine@turku.fi, 044 907 2349
Koulusihteeri Hanna Kraemer, 
hanna.kraemer@turku.fi, 040 173 8915
Tutustu tarkemmin: www.kerttulinlukio.fi ja 
kerttulin.lukio@turku.fi

GAMLA STORTORGET 1, 20500 ÅBO KAARINANKATU 3, 20500 TURKU

http://info.edu.turku.fi/katedral/ 
http://www.kerttulinlukio.fi 
https://www.youtube.com/watch?v=-lTyf5onZqo
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Urheilulukiosta 
vauhtia urheilijan 
kaksoisuralle – 
yhdistä opiskelu ja 
urheilu!”

Kerttulin 
urheilulukio
Erityispiirteet
Kerttulin urheilulukio on Turun Seudun Urheiluakatemiaa koordinoiva 
oppilaitos. Urheilulukio mahdollistaa yhtäaikaisesti menestykselliset 
lukio-opinnot ja huippu-urheiluun tähtäävän harjoittelun. 

Opintotarjonta
Urheilulukiolaisen opinto-ohjelmaan kuuluu valmennusta vähintään 
24 opintopistettä. Kun opiskelija on suorittanut vähintään 24 
urheiluvalmennuksen opintopistettä, hän voi jättää tietyin reunaehdoin 
opetussuunnitelman mukaisia pakollisia opintojaksoja pois 16 
opintopisteen verran. Urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen 
tueksi oppilaitos tarjoaa urheilijan opintojen ohjausta sekä urheilijaksi 
kasvamista tukevia opintoja. 

Kenelle?
Urheilulukio sopii tavoitteellisesti harjoitteleville, motivoituneille nuorille 
ja on avoin kaikkien lajien urheilijoille. 

Hakeminen ja valintaperusteet
Urheilulukioon haetaan yhteishaussa. Valintapisteet muodostuvat 
peruskoulun päättötodistuksen numeroiden keskiarvosta (lukuaineet + 
liikunta, enintään 10), lajiliiton pisteistä (max 5) ja soveltuvuuspisteistä 
(max 5). Yhteispisteet (max 20) ovat valinnan perusteena.
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Kerttulin ICT-lukio 
Erityispiirteet 
Kerttulin ICT-lukio on valtakunnan ainoa ICT-alan erityislukio. Erityis-
ten opintojaksojen lisäksi opiskelijat osallistuvat aktiivisesti erilaisiin 
projekteihin ja vierailuihin sekä yhteistyöhön alueen korkeakoulujen ja 
ICT-alan yritysten kanssa. Opintojen vastapainoksi järjestetään vapaa-
muotoisempia tapahtumia kuten LANIT ja opintoretket.

Opintotarjonta
ICT-lukion opintojaksojen (esim. ohjelmointi, pelisuunnittelu, robotiikka, 
kyberturva, tekoäly sekä tietokonetaide) lisäksi osalla ICT-lukiolaisista 
on mahdollisuus suorittaa lukion aikana IT-alan opintoja Turun yliopis-
tossa ja jatkaa siellä lukion jälkeen ilman pääsykokeita. Lukio tarjoaa 
myös tietoliikennetekniikan Cisco Networking Academy -kou-
lutusohjelman, jonka opinnot luetaan hyväksi useissa alan korkea-
kouluissa. ICT-lukiosta valmistuva opiskelija voi jättää tietyin reunaeh-
doin opetussuunnitelman mukaisia pakollisia opintojaksoja pois 16 
opintopisteen verran.

Hakeminen ja valintaperusteet 
ICT-lukioon haetaan yhteishaussa. Valintapisteet muodostuvat pai-
notetuista keskiarvopisteistä (enintään 10 pistettä) sekä mahdollisista 
lisänäytöistä (enintään 1,5 pistettä).

Hakijan painotetut keskiarvopisteet saadaan päättötodistuksen lukuai-
neiden ja kuvataiteen arvosanojen keskiarvoista, jossa äidinkielen, ma-
tematiikan, englannin ja kuvataiteen arvosanoja on painotettu kahdella.

Lisänäyttöpisteitä voi saada kolmesta eri kategoriasta:
• Hyvä menestys valtakunnallisissa ICT-alaa sivuavissa  
kilpailuissa (0-0,5 pistettä)
• Aiemmin suoritetut ICT-alan opinnot (0-0,5 pistettä)
• Muu osoitettu tietotekninen harrastuneisuus (0-0,5 pistettä)

Matkalla 
tulevaisuuden-
tekijäksi!”

Apulaisrehtori Juho Airola,  
juho.airola@turku.fi, 050 432 3703
Koulusihteeri Hanna Kraemer, 
hanna.kraemer@turku.fi, 040 173 8915
Tutustu tarkemmin: www.kerttulinlukio.fi ja 
www.ictlukio.com

Rehtori Tapio Laine, 
tapio.laine@turku.fi, 044 907 2349
Koulusihteeri Hanna Kraemer, 
hanna.kraemer@turku.fi, 040 173 8915
Tutustu tarkemmin: www.kerttulinlukio.fi ja 
kerttulin.lukio@turku.fi

KAARINANKATU 3, 20500 TURKU KAARINANKATU 3, 20500 TURKU

http://www.kerttulinlukio.fi
http://www.ictlukio.com
http://www.kerttulinlukio.fi 
https://www.youtube.com/watch?v=dLpDk3FH8VM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jvjSoqlJB6g&t=4s
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Eväitä 
elämään, 
taitoja 
tulevaan.”

Puolalanmäen 
lukio
Erityispiirteet
Puolalanmäen lukiossa korostuvat monipuolinen kielten opetus, kan-
sainvälisyys, vireä musiikkitoiminta, matemaattis-luonnontieteellinen ja 
humanistinen yleissivistys sekä ympäristöstä ja lähimmäisestä huoleh-
timinen. Vuosittain opiskelijamme tekevät opintomatkoja ja vierailuja 
eurooppalaisiin yhteistyökouluihimme. Opiskelijoiden oma aktiivisuus 
yhdessä monipuolisen ja motivoivan opetuksen kanssa tarjoaa hyvän 
pohjan oppimiselle ja menestykselle ylioppilaskirjoituksissa. Kunnioi-
tamme perinteitä, elämme tässä ajassa ja tähtäämme tulevaisuuteen. 

Opintotarjonta
Lukiossa on Turun laajin vieraiden kielten tarjonta: pitkinä eli A-kielinä 
lukiossa voi opiskella englannin ja ruotsin lisäksi saksaa, ranskaa ja ve-
näjää, ja lyhyinä kielinä espanjaa, venäjää, saksaa ja ranskaa. Kielten 
opetuksessa painotetaan kulttuurien tuntemusta, keskinäistä vuo-
rovaikutusta ja arvostusta. Matematiikan ja luonnontieteiden opetus 
on maan huippua. Tietyt musiikkilukion opintojaksot ovat mahdollisia 
myös lukion yleislinjalaiselle. 

Kenelle?
Puolalanmäki sopii kaikille kielistä, kansainvälisyydestä ja luonnon-
tieteistä kiinnostuneille opiskelijoille. Olemme sopivankokoinen lukio, 
jossa yksilöllinen oppiminen on keskiössä. Täällä tapaat samanhenki-
siä opiskelijoita ja luot elinikäisiä verkostoja.

Lukiodiplomi
Puolalanmäen lukiossa voi suorittaa kuvataiteen ja musiikin lukio-
diplomin sekä puheviestintätaitojen päättökokeen. Lisäksi saksan 
ja ranskan kielissä opiskelija voi suorittaa kansainvälisen virallisen 
kielitutkinnon. P
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Luostarivuoren 
Lyseon lukio
Erityispiirteet
Olemme Turun ainoa yleislukio ja opintotarjontamme mahdollistaa 
opiskelijoille laajan yleissivistyksen. Haluamme luoda innostavan ja 
kannustavan ympäristön, jossa opiskelijat voivat keskittyä olennaiseen. 
Suuntaamme huomion opiskelijoiden tulevaisuuteen ja nykyaikaan 
perinteiden vaalimista unohtamatta. Opiskelijat osallistuvat moniin 
yhteisiin tapahtumiin ja juhliin, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Näitä 
ovat esimerkiksi musiikkiproduktiot sekä penkkaripäivän perinteinen 
kielojuhla, jossa abiturientit jättävät arvokkaasti jäähyväiset opettajilleen 
ja nuoremmille opiskelijoille.

Opintotarjonta
Lukiossamme on erityisesti ylioppilaskirjoitusaineissa paljon 
lukiokohtaisia opintokokonaisuuksia, joilla syvennetään perusasioiden 
osaamista. Lisäksi järjestämme vuosittain useamman eri oppiaineen 
integroivia opintojaksoja, joilla opiskelija oppii laajentamaan 
tietämystään ja soveltamaan usean aineen sisältöjä. Kuvataiteen 
ja musiikin sekä yrittäjyyden opinnot tarjoavat opiskelijalle 
mahdollisuuden toteuttaa itseään eri tavoin. Vaihto-opiskelijoiden, 
erilaisten kilpailujen ja opintomatkojen ansiosta kansainvälisyys on 
näkyvä osa toimintaamme. 

Kenelle?
Meillä saat laajan yleissivistyksen ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin. 
Lukion alkaessa sinun ei tarvitse vielä tietää omaa alaasi, koska meillä 
pääset tutustumaan laajasti eri oppiaineisiin ja me autamme sinua 
löytämään omat vahvuutesi. 

Lukiodiplomi
Meillä voit suorittaa kuvataiteen, liikunnan, tanssin ja musiikin 
lukiodiplomit sekä puheviestinnän valtakunnallisen päättökokeen.

Opi 
oivaltamaan 
olennainen!”

Rehtori Johanna Levola-Lyytinen,  
johanna.levola-lyytinen@turku.fi, 044 907 4406
Koulusihteeri Tuula Rossi, 
tuula.rossi@turku.fi, 040 841 4719
Tutustu tarkemmin: www.luostarivuorenlyseo.fi 
ja luostarivuorenlyseon.lukio@turku.fi

Rehtori Jouko Kauppinen, 
jouko.kauppinen@turku.fi, 050 432 3644
Koulusihteeri Eija Vaarala, 
eija.vaarala@turku.fi, 040 569 2835
Tutustu tarkemmin:
https://blog.edu.turku.fi/pml/LUOSTARINKATU 13, 20700 TURKU AURAKATU 11, 20100 TURKU

Kuva: Johanna Ahonen

http://www.luostarivuorenlyseo.fi 
https://blog.edu.turku.fi/pml/
https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_3cQsqApw6g&t=1s
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Sivistyksen 
siivin 
maailmalle!”

Turun klassillinen 
lukio
Erityispiirteet
Turun klassillinen lukio sijaitsee ydinkeskustassa ja tarjoaa opiskelijoilleen mah-
dollisuuden löytää ja kehittää omaa erityisosaamistaan sekä suunnata opintojaan 
oman kiinnostuksensa ja jatko-opiskeluun liittyvien tavoitteidensa mukaisesti. Tu-
run vanhimpana lukiona arvostamme perinteitä ja klassista kulttuuria, ja toisaalta 
elämme vahvasti ajan hermolla, katse tulevaisuudessa. Päiviämme elävöittävät 
ajankohtaiset vierailijat, tasokkaat esitykset, kulttuuritapahtumat ja vierailut. 
Kehutuin piirre meillä on hyvä ja hyväksyvä ilmapiiri; myös omassa keittiössä 
valmistettu ruoka kerää runsaasti kehuja.
 
Opintotarjonta
Lukiomme tarjoaa kaikissa oppiaineissa lukiokohtaisia opintojaksoja. Erityisesti 
yhteiskunnallisissa aineissa (historia, yhteiskuntaoppi), matematiikassa ja liikun-
nassa tarjottavien opintojaksojen määrä ylittää reilusti valtakunnallisen tason. 
Jokaisessa yo-tutkinnon aineessa lukio tarjoaa ainakin yhden yo-kirjoituksiin ja 
jatko-opintoihin valmentavan lukiokohtaisen opintojakson. Laaja kielitarjontamme 
mahdollistaa englannin ja ruotsin kielten lisäksi espanjan, latinan, ranskan, sak-
san ja vanhan kreikan opiskelun. Kansainvälisyys näkyy lukiossamme lukuvuo-
sittain toteutettavina opintomatkoina ja leirikouluina. Korostamme tekniikan sekä 
yhteiskunnallisen ja eurooppalaisen kulttuurin opiskelua tulevaisuuden kansain-
välisiä työpaikkoja ajatellen. Luonnontieteissä, erityisesti fysiikassa, teemme 
paljon yhteistyötä korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa. Mate-
matiikan opetuksessa käytämme yhdessä Turun yliopiston kanssa kehittämääm-
me oppimisanalytiikkaohjelmistoa, joka mahdollistaa yksilölliset oppimispolut.
 
Kenelle?
Vahva yhteishenki synnyttää hyvinvointia, joka näkyy hyvinä oppimistuloksina 
ja lukiossa viihtymisenä. Tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista kansainvälisiä, 
monipuolisesti hyviin jatko-opintoihin pääseviä ja niissä menestyviä ylioppilaita. 
 
Lukiodiplomi
Voit suorittaa teatteritaiteen, median, kuvataiteen, tanssin, musiikin, liikunnan ja 
kirjallisuuden lukiodiplomin sekä äidinkielen puheviestintätaitojen päättökokeen. 
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Puolalanmäen 
lukion musiikkilinja
Erityispiirteet
Tarjoamme lukio-opiskelun ohella monipuolisia elämyksiä ja kokemuk-
sia musiikin parissa. Vahvuuksiamme ovat kuoro- ja orkesteritoiminta 
sekä suuret musiikkiprojektit. Lukiossamme on kolme kuoroa, yli 50 
soittajan sinfoniaorkesteri, lukuisia erityylisiä bändejä, lauluyhtyeitä ja 
kansanmusiikkiryhmiä. Meillä voit opiskella myös esimerkiksi sävel- 
lystä, studiotekniikkaa ja elektronisen musiikin tekemistä. Musiikkilinja 
vahvistaa lukion kansainvälisyyttä. Kuorot ja orkesteri käyvät sään- 
nöllisesti ulkomailla ja meillä vierailee useita esiintyjäryhmiä. Teemme 
myös yhteistyötä Turun konservatorion ja musiikkiopiston sekä Turun 
ammattikorkeakoulun Taideakatemian kanssa.

Hakeminen ja valintaperusteet
Musiikkilinjalle valitaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon 
(max. 10 pistettä) ja pakollisessa valintakokeessa annettavien mu-
siikkipisteiden (max. 10 pistettä) sekä ennakkotehtävän perusteella. 
Musiikkipisteitä on saatava vähintään kolme. 

• Ennakkotehtävä on toimitettava lukiolle viimeistään 1.4.2022. Lisää 
ohjeita lukion verkkosivuilla hakuajan alkaessa:  
https://blog.edu.turku.fi/pml/
• Musiikinopettajan lausunto ja todistukset musiikin opinnoista on 
toimitettava viimeistään 29.4.2022 lukion kansliaan. 
• Hakija ilmoittautuu valintakokeeseen koulusihteerille p. 040 569 
2835 ja varaa ajan. 
• Valintakokeet pidetään 5.–6.5.2022 osoitteessa Torninkatu 4 (käynti 
sisäpihalta).

Musiikkilukiosta 
elämäsi 
nuotit!”

Rehtori Jouko Kauppinen, 
jouko.kauppinen@turku.fi, 050 432 3644
Koulusihteeri Eija Vaarala, 
eija.vaarala@turku.fi, 040 569 2835
Tutustu tarkemmin:
https://blog.edu.turku.fi/pml/

Rehtori Kai Heino, 
kai.heino@turku.fi, 050 432 3612
Koulusihteeri Jaana Paavilainen, 
jaana.paavilainen@turku.fi, 040 537 6794
Tutustu tarkemmin: www.turunklassillinenlukio.fi 
ja klassillinen.lukio@turku.fiAURAKATU 11, 20100 TURKU ESKELINKATU 4, 20100 TURKU
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https://blog.edu.turku.fi/pml/
https://blog.edu.turku.fi/pml/
http://www.turunklassillinenlukio.fi 
https://www.youtube.com/watch?v=VK9coTYaKpQ&t=5s
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Elämässä 
pitää olla 
TSYKettä!”

Turun Suomalaisen 
Yhteiskoulun lukio 
(TSYK)
Erityispiirteet 
TSYKissä opiskellaan moderneissa oppimisympäristöissä perinteitä 
kunnioittavassa miljöössä. Lukio sijaitsee linja-autoaseman kupeessa 
hyvien kulkuyhteyksien päässä. Yhteistyötä tehdään oppiaineiden 
välillä sekä yritysten, korkeakoulujen ja erilaisten järjestöjen kanssa. 
Opiskelijamme osallistuvat vuosittain useisiin kansallisiin ja kansainväli-
siin kilpailuihin, joissa on menestytty hyvin. Yhteisöllinen tsykkiläisyys ja 
opiskelijoiden hyvinvointi ovat meille tärkeitä arvoja.

Opintotarjonta
Meillä on monialainen ja laaja opintotarjonta. Yleislinjan opiskelijana 
voit osallistua erityislinjojen opintoihin, mikäli niissä on tilaa. Äidinkie-
lessä voit tehdä puheviestinnän päättökokeen ja vieraissa kielissä 
suullisen kielitaidon kokeen. TSYKissä on tarjolla myös yrittäjyysopin-
toja. Kuvataidetta on mahdollisuus opiskella laajasti mm. arkkitehtuuri, 
muotoilu ja design, pukusuunnittelu ja lavastus, elokuva ja video sekä 
ympäristötaidetta saaristossa. Tarjolla on myös eri alojen ajankohtaisia 
ja tulevaisuuteen luotaavia opintoja.

Lukiodiplomi
Meillä voi suorittaa kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomit.
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Turun klassillisen 
lukion ilmaisulinja
Erityispiirteet
Turun klassillinen lukio on ilmaisutaitopainotteinen erityislukio, jonka 
oppimäärä koostuu teatterin, median ja tanssin monipuolisesta tarjon-
nasta. Ilmaisulinjalla on lisäksi mahdollisuus päästä tutustumaan linjan 
opintoalojen työpaikkoihin.
 
Opintotarjonta
Teatteri-ilmaisussa voit opiskella mm. teatterihistoriaa, näyttelijän- ja 
ohjaajantyötä, dramaturgiaa, improvisaatiota, fyysistä teatteri-ilmai-
sua, teatterin tyylilajeja ja lavastusta. Tanssia voit opiskella perustei-
den lisäksi esimerkiksi koreografian tai tanssi-impron opintojaksoilla. 
Mediailmaisussa voit syventyä mm. journalistiikkaan, valokuvaukseen 
ja kuvankäsittelyyn, mediataiteeseen, podcastin ja musiikkivideon 
tekemiseen, mainontaan, lyhytelokuvaan tai luovaan kirjoittamiseen. 
Vaihtuvissa teemaopintojaksoissa on valittavissa esim. maskeerausta, 
nukketeatteria, animaatiota tai Broadway-musikaalia. Vuosittain on 
tarjolla kaikkiaan n. 40 teatteri-, tanssi- ja mediailmaisun opintojaksoa. 
 
Kenelle? 
Ilmaisulinja antaa monipuoliset kehitysmahdollisuudet opiskelijan omille 
ilmaisu- ja viestintätaidoille. Tärkeitä ovat taiteen avulla kasvaminen, 
oman osaamisen näyttäminen, itsenäisten työskentelytapojen kehittä-
minen ja taiteellisten valintojen tekeminen. 
 
Hakeminen ja valintaperusteet
Ilmaisulinjalle haetaan yhteishaussa. Kaikille hakijoille on pakollinen 
etukäteistehtävä, joka on palautettava ke 20.4.2022 klo 15 mennessä. 
Katso ohjeet etukäteistehtävään osoitteesta  
www.turunklassillinenlukio.fi

Älliä 
ja 
illiä!”

Rehtori Kai Heino, kai.heino@turku.fi, 050 432 3612
Ilmaisulinjan koordinaattori Jukka Koivunen, 
jukka.koivunen@turku.fi, 050 432 3598
Koulusihteeri Jaana Paavilainen, 
jaana.paavilainen@turku.fi, 040 537 6794
Tutustu tarkemmin: www.turunklassillinenlukio.fi 
ja klassillinen.lukio@turku.fi

Rehtori Riikka Lindroos,  
riikka.lindroos@turku.fi, 050 432 3671
Koulusihteeri Maisa Lehvänen,  
maisa.lehvanen@turku.fi, 040 687 1385
Tutustu tarkemmin:
www.tsyk.fi, tsyk.lukio@turku.fi

ESKELINKATU 4, 20100 TURKU KAUPPIASKATU 17, 20100 TURKU

http://www.turunklassillinenlukio.fi 
http://www.turunklassillinenlukio.fi 
http://www.tsyk.fi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IPPLAHeqia8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=606IBXAiREs&t=1s
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Katse 
horisonttiin!”

TSYKin merilinja
Erityispiirteet
Valitset linjan tarjonnasta vähintään 24 opintopisteen edestä opintoja, 
joista osa on pakollisia. Merellä liikkumisen taitoja voit harjoitella kou-
lulaivapurjehduksella. TSYKin merilinjalla on käytössä oma koululaiva 
Lokki. 

Opintotarjonta
Merilinjan opintotarjonnassa painottuvat matemaattisluonnontieteelliset 
aineet, meriympäristö ja -tutkimus, Itämeri, merenkulku sekä yrittäjyys. 
Valittavana on myös merilinjalle suunnattuja kielten opintojaksoja. 

Kenelle?
Merilinja on hyvä valinta merestä ja merialasta kiinnostuneille. 

Hakeminen ja valintaperusteet
Kevään 2022 yhteishaussa linjalla on 30 aloituspaikkaa. Päättötodis-
tuksen lukuaineiden keskiarvossa painotetaan äidinkielen, A1-kielen ja 
matematiikan arvosanaa kahdella.
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TSYKin 
luonnontiedelinja
Erityispiirteet 
Voit jättää osan valtakunnallisista pakollisista opinnoista pois suorit-
taessasi vähintään linjan vaatimusten edellyttämät opinnot. Koulukoh-
taisilla opintojaksoilla syvennyt oppiaineiden sisältöihin yhteistyössä 
korkeakoulujen ja alueen yritysten kanssa. 

Opintotarjonta
Luonnontieteen syventäviä opintoja on runsaasti tarjolla mm. ihmisen 
fysiologia, anatomia ja genetiikka, astrofysiikka, rikas ja köyhä maail-
ma, orgaaninen kemia ja tiedetutor. Pääset tekemään myös labora-
toriotöitä. Oppiainerajat ylittävillä opintojaksoilla voit opiskella mm. 
energia-asioita, biokemiaa ja luonnontieteiden matematiikkaa. 

Kenelle? 
Saat monipuoliset valmiudet jatko-opintoihin mm. bio- ja ympäristö-, 
lääke-, terveys- ja teknisille aloille.
    
Hakeminen ja valintaperusteet 
Kevään 2022 yhteishaussa linjalla on 75 aloituspaikkaa. Päättöto-
distuksen lukuaineiden keskiarvossa painotetaan matematiikan, 
fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen arvosanoja kahdella.

Luonnollisesti 
pidemmälle.”

Rehtori Riikka Lindroos,  
riikka.lindroos@turku.fi, 050 432 3671
Koulusihteeri Maisa Lehvänen,  
maisa.lehvanen@turku.fi, 040 687 1385
Tutustu tarkemmin:
www.tsyk.fi, tsyk.lukio@turku.fi

Rehtori Riikka Lindroos,  
riikka.lindroos@turku.fi, 050 432 3671
Koulusihteeri Maisa Lehvänen,  
maisa.lehvanen@turku.fi, 040 687 1385
Tutustu tarkemmin:
www.tsyk.fi, tsyk.lukio@turku.fiKAUPPIASKATU 17, 20100 TURKU KAUPPIASKATU 17, 20100 TURKU

http://www.tsyk.fi
http://www.tsyk.fi
https://www.youtube.com/watch?v=-I6UF2Z4S9Q
https://www.youtube.com/watch?v=4JzyZDYZdwQ
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Koulutus 
luo 
tulevaisuuden.”

Turun 
normaalikoulun 
lukio
Erityispiirteet
Turun normaalikoulun lukio on yliopiston koulu, joka panostaa 
korkeatasoiseen opetukseen. Norssissa on täysin uudistetut tilat, jotka 
vastaavat kehittyvän lukiokoulutuksen nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. 
Norssi on kansainvälinen, yhteisöllinen, huolehtiva ja se mahdollistaa 
opiskelijoilleen opiskelun yksilöllisen ohjauksen. 

Opintotarjonta
Luonnontieteissä korostuvat kokeellisuus ja yhteistyökurssit 
korkeakoulujen kanssa. Opiskelija voi valita Yrittäjyys-Norssi –
opintokokonaisuuden (väh. 20 op), johon voi sisällyttää kieli-, 
talous-  ja työelämäopintoja sekä IB-lukion englanninkielisiä 
Business Management ja Economics –oppiaineiden sisältöjä. 
Yrittäjyysyhteistyötä tehdään mm. Turun kauppakorkeakoulun kanssa.

Kenelle?
Mahdollistaa opiskelijoilleen laajan ja monipuolisen yleissivistyksen 
sekä erinomaisen jatko-opintokelpoisuuden tiede- ja 
ammattikorkeakouluihin. 
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Turun iltalukio
Iltalukioon on mahdollista tulla aineopiskelijana kuka tahansa. Varsinai-
seksi tutkinto-opiskelijaksi voi tulla erityisestä syystä alle 18-vuotiaana.

Aikuislukion lähes kaikki opintojaksot voi suorittaa verkossa. Lu-
kiotutkinnon suorittaminen on maksutonta. Aineopiskelu on myös 
maksutonta Turun kaupungin ylläpitämien lukioiden ja Turun ammat-
ti-instituutin tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Päivälukiossa ja am-
matti-instituutissa opiskelevien määrää voidaan joutua rajoittamaan 
suosituimmilla opintojaksoilla, jotta iltalukion omat opiskelijat mahtuisi-
vat opintojaksoille. 

Muille aineopiskelumaksu on
•         yhdestä opintojaksosta 50 euroa 
•         2-5 opintojaksoa yhteensä 100 euroa 
•         6 tai enemmän yhteensä 150 euroa. 

Aineopiskelijaksi voi ilmoittautua kansliassamme tai verkkosivujemme 
kautta: www.turuniltalukio.fi. Päivälukiolainen ja ammattikoululainen, 
jotka suorittavat opintojaksoja iltalukiossa, ovat aineopiskelijoita. 
 
Turun kesälukio
Kesälukio-opintojaksot ovat osittain maksullisia. 
Kesä- ja elokuun opintotarjonta on runsas. Kesäkuun opintojaksot 
ovat pääasiassa lukion pakollisia opintojaksoja. Elokuun opintojaksot 
ovat lähinnä abeille suunnattuja kertausopintojaksoja.  Opintojaksoille 
ilmoittaudutaan verkkosivujemme kautta huhtikuusta alkaen.   

Turun seudun etärengas
Etäopetusrenkaassa www.etarengas.fi ovat mukana kaikki Turun lu-
kiot, Turun ammatti-instituutti ja ympäristökuntien lukioita. Etärenkaan 
kautta opiskelijat saavat lisää opintojaksoja joustavasti ja maksutta. 
Reaaliaineissa voi käyttää myös aikuislukioiden yhteistä verkko-opinto-
tarjontaa www.lse.fi  
 

Amoto quaeramus 
seria ludo.” 

(Horatius)

Rehtori Sami Peltonen, sami.peltonen@turku.fi

Tutustu tarkemmin: www.turuniltalukio.fi

Rehtori Katrina Vartiainen, 
katrina.vartiainen@utu.fi, 0400 831 009
Koulusihteeri Anna Elenius,  
anna.elenius@utu.fi, 050 329 7783
Tutustu tarkemmin: www.tnk.utu.fiESKELINKATU 4, 20100 TURKU ANNIKANPOLKU 9, 20610 TURKU

http://www.turuniltalukio.fi
http://www.etarengas.fi
http://www.lse.fi
http://www.turuniltalukio.fi
http://www.tnk.utu.fi
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IB Diploma is 
recognized and 
highly appreciated by 
universities in all parts 
of the world.”

Turku 
International 
School
Turku International School (TIS) serves the educational needs of an 
increasing international community in the Turku region. At upper 
secondary level TIS implements the IB Diploma Programme, which is 
preceded by a pre-Diploma year. The IB Diploma Programme offers 
an academically challenging, well-balanced curriculum consisting of 
six (or seven) subjects, the extended essay, a theory of knowledge 
course and a CAS programme. IB Diploma is recognized and highly 
appreciated by universities in all parts of the world.

Apply
Online admission form is available at the school website  
https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-programme/  
Completed applications should be submitted by March 18, 2022. The 
entrance exam will be held on April 22, 2022 from 10 AM to 12:30 PM
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Turun 
normaalikoulun 
lukion IB-linja
Erityispiirteet
Kansainvälinen IB-lukio (Diploma Programme, DP) antaa 
erinomaiset lähtökohdat yliopisto-opinnoille niin kotimaassa kuin 
ulkomailla. Opetuskieli on englanti. IB-tutkinnon lisäksi opiskelijoilla 
on mahdollisuus suorittaa suomalaisen yo-tutkinnon kokeita. 
Ensimmäisenä vuonna (Pre-DP) opiskellaan noin 30 kurssia, opitaan 
riittävä kielitaito ja tarvittavat työskentelytaidot. Pre-DP-vuoden jälkeen 
jokainen keskittyy itselle tärkeisiin oppiaineisiin. IB-ohjelmaan kuuluvat 
oppiaineiden lisäksi tutkielma opiskelijan valitsemasta aiheesta, 
opinnot tiedon teoriasta sekä osallistuminen CAS-ohjelmaan. 

Opintotarjonta
Opiskelijat valitsevat DP-ohjelmaansa vähintään kuusi oppiainetta, 
joita he opiskelevat joko laajan tai suppeamman tason mukaan. 
Oppiaineet valitaan luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden, äidinkielen, 
vieraiden kielten ja matematiikan ryhmistä. Opiskelumenetelmät ovat 
opiskelijalähtöisiä, esim. luonnontieteiden opetuksessa painotetaan 
opiskelijan tekemiä kokeellisia töitä. Kielten opiskelussa korostuu 
suullinen kielitaito. 

Hakeminen ja valintaperusteet 
IB-linjalle haetaan yhteishaussa. Keskiarvossa painotetaan 
matematiikan, englannin ja äidinkielen arvosanat kahdella. Kaikille 
hakijoille avoin pääsykoe on perjantaina 22.4.2022 klo 10.00–12.30. 
Tarkemmat tiedot koulun kotisivuilla: www.tnk.utu.fi

Education 
creates 
the future.”

Rehtori Katrina Vartiainen, 
katrina.vartiainen@utu.fi, 0400 831 009
Koulusihteeri Anna Elenius, 
anna.elenius@utu.fi, 050 329 7783
Tutustu tarkemmin: www.tnk.utu.fi

Principal Mirjam Virtanen, 
mirjam.virtanen@utu.fi, 046 922 4778
Further information: 
https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-programme/

ANNIKANPOLKU 9, 20610 TURKU ANNIKANPOLKU 9, 20610 TURKU

https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-programme/ 
http://www.tnk.utu.fi
http://www.tnk.utu.fi
https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-programme/
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Turun Steiner-
koulun lukio
Erityispiirteet
Turun Steiner-koulun lukio on pieni, luokkamuotoinen lukio, jossa 
koulukohtaisia taide-, tiede- ja taitopainotteisia opintojaksoja 
opiskellaan vähintään 24 opintopistettä. Steiner-lukiossa painotetaan 
yleissivistyksen merkitystä sekä teoreettisten tietojen ja käytännön 
taitojen yhteensovittamista. Kouluruoka valmistetaan lähiruoka-aineista 
koulun omassa keittiössä.

Opintotarjonta
Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien opintojen lisäksi tarjotaan 
koulukohtaisia opintoja. Opintoja valitaan kuudesta korista, joiden 
teemoina ovat muotoilu, ilmaisutaito, kuvataide, hyvinvointi, tiede ja 
kansainvälisyys.

Miksi Steineriin?
Steiner-lukio tarjoaa yhteisöllisen ja opintotarjonnaltaan monipuolisen 
ympäristön, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Koulukohtaiset 
opintojaksot tuovat vastapainoa suorituskeskeisille lukio-opinnoille ja 
luovat mahdollisuuden monipuoliselle itsensä kehittämiselle.

Hakeminen ja valintaperusteet
Lukioon haetaan yhteishaussa: Lahden Rudolf Steiner-koulu, Turku

Tiedettä, 
taidetta 
ja 
taitoja.”

Rehtori Liisa Taimen 
liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi
Tutustu tarkemmin: www.turunsteinerkoulu.fi 

MESTARINKATU 2, 20810 TURKU

http://www.turunsteinerkoulu.fi 
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Jäitkö ilman 
opiskelupaikkaa?
Ohjaus- ja hakupalvelu
TAIn Ohjaus- ja hakupalvelu ohjaa sinua alkuun kaikissa koulutus- 
ja hakuasioissa, jos jäit ilman koulutuspaikkaa tai/kun pohdit:
• eri koulutusvaihtoehtoja ja koulutukseen hakemista.
• sinulle soveltuvaa ammatillista koulutusta ja/tai tutkintoa.
• toimeentuloa opintojen aikana ja muita edellytyksiä opiskeluun.
Ohjaus on maksutonta ja luottamuksellista.
Yhteystiedot:
Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku
ohjaushaku@turku.fi, 040 186 5208 (myös WhatsApp)
www.turkuai.fi/jatkuvahaku

TUVA, tutkintoon valmentava koulutus
TAIn TUVA-koulutuksessa voit valmentautua ammatillisiin opintoi-
hin (s. 49).
Yhteystiedot:
opinto-ohjaaja Jutta Mäkynen, 040 356 0954, 
jutta.makynen@turku.fi

Turun Ohjaamo
Turun Ohjaamossa saat matalan kynnyksen palvelua, kun olet alle 
30-vuotias. Ohjaamosta saat muun muassa apua työnhakuun, 
TE-toimiston palveluita ja koulutus- ja uraohjausta. 
Yhteystiedot:
Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku, 040 724 5440, ohjaamo@turku.fi
www.turku.fi/ohjaamo
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Turun konservatorio
& musiikkiopisto
Moniääninen, vahva ja rohkea
Turun konservatorion ja musiikkiopiston tarjoamat tutkinnot 
ovat Muusikko (klassinen ja pop & jazz) ja Musiikkiteknologi. 
Suunnittelemme jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman ja omannäköisen tavan opiskella. Olemme 
uudistuva ja moderni oppilaitos. Opiskelijamme hyödyntävät vahvaa 
musiikin alan yhteistyöverkostoamme ja pääsevät opintojensa 
edetessä testaamaan taitojaan aidoissa musiikkielämän työpaikoissa. 
Runsaan sadan opiskelijan tiivis, mutta monipuolinen joukko 
tarjoaa loistavan mahdollisuuden verkostoitumiseen. Opiskelijamme 
muodostavat genreistä vapaan muusikkojoukon, jossa ideat lentävät 
ja uudenlaiset bändit ja ryhmät syntyvät itsestään.

Kenelle?
Olemme sinulle oikea paikka opiskella, jos olet harrastanut musiikkia 
pitkään ja:
• haaveilet musiikista ammattina
• haluaisit saada perustaidot jatkokoulutusta varten 
Vaihtoehtoina ovat myös: 
• kaksoistutkinto, jossa ylioppilastutkinto tehdään iltalukiossa 
• kolmoistutkinto, jossa teet myös koko lukion oppimäärän 
Puolalanmäen lukiossa

Miten haet?
• päähakuaika on yhteishaussa keväällä 2022
• jatkuvan haun ikkunoita on avoinna lukuvuoden aikana
• lisätietoa saat Avoimien ovien päivänä to 3.2.2022
• valintaperusteet: pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kautta, joissa 
testataan pääaineen / -instrumentin hallinta, musiikin hahmottaminen 
ja musikaalisuus

Musiikin 
voimalla.”

Koulutuspäällikkö Marko Autio, 
marko.autio@turunkonservatorio.fi 

Tutustu tarkemmin: www.turunkonservatorio.fi

LINNANKATU 60, 20100 TURKU & MESTARINKATU 2, 20810 TURKU

Lukiostartti
Turun iltalukion Lukiostartti sopii sinulle, kun olet kiinnostunut 
lukio-opinnoista ja sinulla ei ole toisen asteen koulutuspaikkaa. Lu-
kiostartissa kerrataan peruskoulun ydinaineita ja samalla opiskel-
laan lukion opintojaksoja. Lukiostartissa on mahdollisuus korottaa 
peruskoulun arvosanoja. Lukiostartti kestää puolesta vuodesta 
vuoteen. Keväällä voi osallistua toisen asteen yhteishakuun tai 
jatkaa opiskelua iltalukiossa. Lukiostartissa suoritetut opinnot 
kelpaavat suorituksiksi muissa lukioissa. Lukiostartti on osa uutta, 
1.8.2022 alkavaa tutkintoon valmentavaa koulutusta (TUVA).
Yhteystiedot:
opinto-ohjaaja Riikkamarja Autio, 
040 483 0936, riikkamarja.autio@turku.fi 

Nuorten Turku
Tieto- ja neuvontapalvelu Nuorten Turusta saat tietoa ja vinkkejä 
muun muassa vuokra-asunnon etsimiseen, kesätyönhakuun, 
harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien löytämiseen sekä 
apua erilaisten sähköisten lomakkeiden täyttämiseen ja asiointiin 
verkossa. 
Yhteystiedot:
040 183 3562
nuortenturku@turku.fi
www.turku.fi/nuortenturku

Vamos Turku
Vamos Turussa saat tukea ja valmennusta, kun olet 16–29-vuotias 
ja sinulla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja haluat muutosta elämää-
si. Yksilövalmennuksen lisäksi voit osallistua myös ryhmävalmen-
nusta. 
Yhteystiedot:
Yliopistonkatu 25A 4.krs (Yliopiston Apteekin talo)
www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/

http://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
http://www.turku.fi/ohjaamo
http://www.turunkonservatorio.fi
http://www.turku.fi/nuortenturku
http://www.vamosnuoret.fi/turku 
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Turku. Kotikaupunkisi nyt ja jatkossa. 
Toisen asteen jälkeen, tule osaksi tulevaisuuden osaajien yhteisöä, 
joka nauttii opiskelijaelämästä ja opiskelusta alueen korkeakouluissa. 
Opiskelijoiden kaupungissa tapahtuu 365 päivänä vuodessa. Mukana 
40 000 korkeakouluopiskelijaa, Turun kaupunki ja kuusi korkeakoulua. 
Turkulaisessa opiskelijakulttuurissa voidaan hyvin ja nautitaan 
opiskelijaelämästä huippuopetuksessa. 

Opiskelijakaupunki Turku. Opiskelija-arkea sujuvoittamassa.

> taiturku.fi
> turku.fi/lukiokoulutus
> turku.fi/opiskelijakaupunki

http://www.taiturku.fi
http://www.turku.fi/lukiokoulutus
http://www.turku.fi/opiskelijakaupunki
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