
koulutusmahdollisuudet 
Turun alueella

VIERASKIELISTEN Taulukon tavoitteena on toimia työkaluna ohjaukseen ja tukemiseen. 
Siinä esitellään erinäiset koulutusvaihtoehdot Turun alueella sekä 
minimi kielitaitovaatimukset kyseisiin koulutuksiin. Lisätietoja 
koulutuksista ja hakumenettelyistä saa oppilaitosten omilta 
nettisivuilta. (Huom. koulutusten selitykset seuraavilla sivuilla)
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Luku- ja kirjoitustaidon opinnot, LUKI
- vaadittava kielitaito A0-A1.1.
- koulutusta järjestää Turun kristillinen opisto (www.turunkristillinenopisto.fi)

Turun ammatti-instituutti (www.turkuai.fi)

Luku- ja kirjoitustaidon opinnot on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka eivät osaa kirjoittaa äidinkie-
lellään, eivät tunne latinalaista kirjaimia tai joiden luku- ja kirjoitustaito on heikko. Opintojen kesto on
0,5-1 lukuvuotta.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ja
päättövaiheen opinnot, AIPE
- alkuvaiheen vaadittava kielitaito A0-A1.3. ja päättövaiheen A2.1-
- koulutusta järjestää Turun kristillinen opisto (turunkristillinenopisto.fi), Turun ammatti-instituutti

(www.turkuai.fi) sekä Loimaan evankelinen kansanopisto (www.leko.fi)

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot on suunnattu opiskelijoille, joilla on vain vähän 
yleissivistäviä opintoja kotimaastaan. Tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia 
aikuisten perusopetuksen suorittamiseen, jatko-opintoihin tai työllistymiseen. Aikuisten perusope-
tuksen päättövaiheen opinnot on suunnattu opiskelijoille, joilla on vain vähän yleissivistäviä opintoja 
kotimaastaan. Tavoitteena on suorittaa suomalaisen perusopetuksen oppimäärä tai osa siitä ja 
siten antaa valmiudet opiskella toisella asteella tai työllistyä. Opintojen kesto on henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti alkuvaiheessa 0,5-2 lukuvuotta ja päättövaiheessa 1-2 lukuvuotta.

Suomen kielen koulutus, SUOKI
- vaadittava kielitaito A0-B1.1.
- koulutusta järjestää Turun kristillinen opisto (www.turunkristillinenopisto.fi)

Suomen kielen linjojen opinnot on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat alkeis- tai jatkota-
son suomen kielen opintoja. Alkeistason ryhmät ovat omaehtoista kotoutumiskoulutusta. Opintojen 
kesto on 1 lukuvuosi.

Nuorisotakuu-koulutus 
- vaadittava kielitaito A0-A2.2
- koulutusta järjestää Turun suomenkielinen työväenopisto (info.edu.turku.fi/tyovaenopisto)

Nuorisotakuu -koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suomen kielen opintoja 
saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutuk-
seen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, KOTO 
- vaadittava kielitaito A0
- koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta (www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/

tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut)

Koulutuksen aikana opiskellaan suomen kieltä ja opitaan suomalaisia tapoja ja kulttuuria. Tärkeänä 
osana on myös työelämään tutustuminen ja oman osaamisen ja omien mahdollisuuksien kartoitta-
minen. Tärkeänä tavoitteena on kielen ja kulttuurin oppimisen lisäksi löytää opiskelu- tai työpaikka. 
Koulutusta järjestetään kolmessa opintopolussa; perus, hitaasti etenevät ja nopeasti etenevät. 

Nuorten maahanmuuttajien suomen kielen opinnot, 
NUMA
- vaadittava kielitaito A1.3
- koulutusta järjestää Paasikivi-Opisto (www.paasikiviopisto.fi)

Nuorten maahanmuuttajien suomen kielen opinnot on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla ei ole toi-
sen asteen opiskelupaikkaa (ammattikoulu tai lukio). Lukuvuoden mittainen koulutus sopii erityisesti 
maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan hakeakseen toisen asteen opintoihin.

Ammattisuomea -kurssit
- varsinaista kielitaitovaatimusta ei ole
- koulutusta järjestää Turun Aikuiskoulutuskeskus (www.turunakk.fi)

Koulutusten tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita johonkin tiettyyn ammattiin ja opiskella 
kyseiseen alaan liittyvää suomen kieltä. Kurssit on tarkoitettu tietystä ammatista kiinnostuneille 
maahanmuuttajille, joilla on jo suomen kielen perustaidot. Koulutuksessa keskitytään puhumiseen 
ja puheen ymmärtämiseen sekä alan kirjallisten ja suullisten ohjeiden sekä turvallisuusmääräysten 
ymmärtämiseen.

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot
- vaadittava kielitaito A2

- koulutusta järjestää Paasikivi-Opisto (www.paasikiviopisto.fi)

Maahanmuuttajille suunnattujen opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijan kielitaitoa ja 

suomalaisen kulttuurin tuntemusta sekä lisätä tietoa ja valmiuksia, jotka auttavat toimimaan yhteis-

kunnan aktiivisena jäsenenä sekä toimimaan työelämässä.

Koulutusvaihtoehdot
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Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, 
VALMA
- riittävä kielitaito arvioidaan haastattelussa

- koulutusta järjestää Turun ammatti-instituutti (www.turkuai.fi),      

 Raison seudun koulutuskuntayhtymä Raseko (www.raseko.fi),    

 Salon seudun ammattiopisto (www.sskky.fi), Turun Aikuiskoulutuskeskus (www.turunakk.fi),   

 Novida – ammattiopisto ja lukio (www.novida.fi) sekä Ammattiopisto Spesia (www.spesia.fi)

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole 

päässeet opiskelemaan haluamaansa ammatilliseen perustutkintoon, keskeyttäneet opintonsa 

tai pohtivat itselleen sopivaa ammattia ja haluavat jatkaa ammatillisiin opintoihin. Ammattiopisto 

Spesian koulutus on tarkoitettu kaikille niille, jotka tarvitsevat opinnoissaan vaativaa erityistä tukea 

ja opiskelu yleisessä oppilaitoksessa on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus,
TELMA 
- riittävä kielitaito arvioidaan haastattelussa

- koulutusta järjestää Ammattiopisto Spesia (www.spesia.fi) sekä KTO - kehitysvamma-alan tuki  

 ja osaamiskeskus (www.kto-vs.fi)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, 60 osp, on tarkoitettu kaikille niille, jotka 

tarvitset sairauden tai vamman vuoksi vaativaa erityistä tukea sekä henkilökohtaista opetusta ja 

ohjausta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tutkintoon johta-

vaan koulutukseen. Koulutus sopii opiskelijalle, joka voi osallistua erilaisiin tuettuihin työmuotoihin 

ja -tehtäviin. 

Lukiostartti
- riittävä kielitaito arvioidaan haastattelussa

- koulutusta järjestää Turun iltalukio (www.turuniltalukio.fi)

Lukiostartti on tarkoitettu niille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa mahdollisuuksiaan 

opiskella lukiossa. Koulutuksessa voi parantaa peruskoulun päättötodistuksen numeroita. 

Samalla voi suorittaa lukion kursseja. Opiskelu kestää yhden lukuvuoden ja se on opiskelijalle 

maksutonta.

Jatko-opintoihin valmistava koulutus, JAVAK
- vaadittava kielitaito B1 (YKI 3)

- koulutusta järjestää Paasikivi-Opisto (www.paasikiviopisto.fi)

Jatko-opintoihin valmistava koulutus maahanmuuttajille on lukuvuoden mittainen, jonka aikana 

pyritään kehittämään ja vahvistamaan kielitaitoa siten, että opiskelija voi saada keskitason YKI-

testistä tason 4 tai osallistua ylimmän tason YKI-testiin.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus
- vaadittava kielitaito B1 

- koulutusta järjestää Turun ammattikorkeakoulu (www.turkuamk.fi)

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus (30op) on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat 

opiskella korkeakoulussa, mutta tarvitsevat siihen vielä valmennusta.

Kesäkurssit ja osa-aikainen suomen kielen 
opiskelun kurssit
Eri oppilaitokset järjestävät suomen kielen kursseja iltaisin, muutamina päivinä viikossa, lyhyitä 

kertauskursseja ja kesäkursseja. Vaadittava suomen kielen taso vaihtelee ja ryhmiä on paljon. 

Ajankohtainen tieto kursseista on oppilaitoksen sivuilla.

Ammattiopisto Spesia (www.spesia.fi)

Arffman Consulting Oy (www.arfcon.fi)

Aurala (aurala.fi)

Galimatias Concept Oy (www.galimatias.com)

Lounais-Suomen ammattiopisto Novida (www.novida.fi)

Paasikivi-Opisto (www.paasikiviopisto.fi)

Rasekon ammattiopisto (www.raseko.fi)

Salon seudun ammattiopisto (www.sskky.fi)

Turun Aikuiskoulutuskeskus (www.turunakk.fi)

Turun ammatti-instituutti (www.turkuai.fi)

Turun iltalukio (www.turuniltalukio.fi)

Turun kesäyliopisto (www.turunkesayliopisto.fi)

Turun kristillinen opisto (www.turunkristillinenopisto.fi)

Turun suomenkielinen työväenopisto (info.edu.turku.fi/tyovaenopisto)
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