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Mitä peruskoulun jälkeen?
 
Peruskoulun jälkeen valittavanasi on monia vaihtoehtoja ja väyliä työ-
elämään – päätös on sinun. Lukio ja ammatillinen koulutus ovat toisen 
asteen koulutusvaihtoehtoja, joista molemmat antavat yleisen jatko-opin-
tokelpoisuuden korkeakouluihin. 

Ammattiin, kiitos! 
Ammatillinen koulutus antaa laaja-alaiset valmiudet työelämään ja jat-
ko-opintoihin. Opiskelussa keskeistä on tekemällä oppiminen. Turun am-
matti-instituutti kouluttaa vuosittain tuhansia ammattilaisia. Valittavana on 
yli 20 eri perustutkintoa ja useita eri opintopolkuja. Turun ammatti-insti-
tuutissa voit myös opiskella kaksoistutkinnon, yhdistää huippu-urheilun 
ammatillisiin opintoihin tai valita kansainvälisyyteen ja yrittäjyyteen täh-
tääviä opintoja. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA-koulutusta tarjotaan 
nuorille, jotka tarvitsevat apua ammatinvalintaan tai lisävalmiuksia opin-
toihin. Tarjolla on myös erinomaisia koulutusvaihtoehtoja ylioppilaille. 

Ylioppilastutkinto, kiitos! 
Lukio-opinnot antavat laajan yleissivistyksen ja erinomaisen pohjan kor-
keakouluopintoihin.  Opetus painottuu lukuaineisiin. Lukion oppimäärän 
suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen.  Yo-todistuksen opiskelija 
saa, kun on hän suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon sekä lukion 
oppimäärän.

Turkulaisissa lukioissa kirjoitetaan ylioppilaaksi huipputuloksin. Lähes 
kaikilla Turun lukioilla on opetusministeriön myöntämä erityistehtävä. 
Näitä ovat ilmaisu, ICT, urheilu, musiikki ja luonnontiede. Lisäksi Turussa 
toimii merilinja.
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Yhteishaku 
 
Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan 
valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tehdään verkossa osoitteessa 
www.opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa voi esittää viisi hakutoivetta, 
jotka voivat olla joko ammatillisia oppilaitoksia tai lukioita. Peruskoululai-
nen voi hakea opiskelupaikkaa ensimmäisen kerran yhdeksännen luokan 
keväällä. Lukion suorittaneet voivat hakea vain lukion päättötodistuksella 
yhteishaun ammatillisiin yo-koulutuksiin. Jatkuvassa haussa voivat kaikki 
hakea iästä ja taustasta riippumatta: www.turkuai.fi/jatkuvahaku 

Kevään yhteishaku 18.2.–10.3.2020
Hakemus pitää tallentaa (www.opintopolku.fi) viimeistään 10.3.2020 klo 
15.00. Paperihakemusten on oltava perillä Opetushallituksessa viimeis-
tään 10.3.2020 klo 15.00.

Hakeminen askel askeleelta
1. Tee hakemuksesi ajoissa. Kevään yhteishaun hakuaika on 18.2.–
10.3.2020 klo 15.00. Hakulomake löytyy Opintopolun etusivulta (www.
opintopolku.fi). 

2. Lue tarkasti yhteishakulomakkeen täyttöohjeet. 

3. Merkitse hakusi toiveidesi mukaisessa järjestyksessä. Voit hakea vii-
teen eri koulutukseen, sekä lukioihin että ammatillisiin oppilaitoksiin. 

4. Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa, noudata saamiasi oh-
jeita. Lue lisää harkintaan perustuvasta hausta www.turkuai.fi/turun-am-
matti-instituutti/hakijalle/yhteishaku. Muista lähettää hakemus ja liitteet 
10.3.2020 klo 15.00 mennessä. 

5. Tarkista lopuksi huolellisesti täyttämäsi kohdat. Ole tarkkana täyttäes-
säsi henkilö- ja osoitetietosi. HUOM! ilmoita äidinkielesi oikein ja varmis-
ta, että sähköpostisi on voimassa myös kesällä 2020.

6. Lukioon hakevat täyttävät sähköisen ainevalintakortin. Ainevalintakort-
ti lähetetään siihen lukioon, johon oppilas ensisijassa hakee (www.turku.
fi/lukiot)

7. Tarkista, järjestetäänkö hakemaasi koulutukseen valintakoe. Kokeisiin 
lähetetään erillinen kutsu. Lukioiden valintakokeisiin ei lähetetä erillistä 
kutsua. Tarkemmat tiedot lukioiden valintakokeista ja valintaperusteista 
löytyvät lukioiden esittelysivuilta. 

8. Varmista opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottaminen on var-
mistettava mainittuun määräaikaan mennessä, tai menetät sen. Kevään 
yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020. Oppilaitokset il-
moittavat tiedon valituille.

9. Jos et saanut opiskelupaikkaa, ota selvää jatkuvassa haussa olevis-
ta vapaista opiskelupaikoista www.turkuai.fi/jatkuvahaku. Vapaat paikat 
ovat nähtävissä myös opintopolussa. Haku kymppiluokille ja VALMAaan 
on 19.5.-21.7.2020. Voit hakea lukiostarttiin joka jakson alussa lukuvuo-
den aikana.
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Urheilijakoulutus
Urheilijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja samalla jatkaa lajinsa 
täysipainoista harjoittelua Turun Seudun Urheiluakatemian valmennus-
ryhmissä. Urheiluakatemian toisella asteella muodostavat Kerttulin urhei-
lulukio, Turun ammatti-instituutti ja Katedralskolan i Åbo. Koulutukseen 
valitaan vuosittain ikäluokassaan kansallisesti lahjakkaita urheilijoita. 
Valintakriteereinä ovat lajiliittojen pisteytys, todistusarvosanat sekä erik-
seen pidettävät laji- ja ominaisuustestit. 

Kerttulin urheilulukio
Kerttulin urheilulukio on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Lajivalmennusta 
järjestetään 12 eri lajissa. Lajeissa, joissa ei järjestetä lajivalmennusta, 
urheilija voi harjoitella yleisvalmennuksen harjoitusryhmässä tai seuran 
ja lajiliiton kanssa tehtävän erillisen valmennussopimuksen turvin. Ur-
heilulukiolainen voi suorittaa 12-20 urheiluvalmennuksen kurssia. Urhei-
lulukioon hakevan tulee toimittaa lukion ainevalintakortin lisäksi urheili-
jatietolomake toisen asteen yhteishaun 2020 päättymiseen mennessä 
osoitteeseen: Kerttulin urheilulukio, Kaarinankatu 3, 20500 Turku. 

Infotilaisuus 21.1.2020 klo 18.30 Kerttulin urheilulukion tiloissa. 

Urheilijoiden ammatillinen koulutus TAIssa
Urheilija voi hakeutua mille tahansa Turun ammatti-instituutin (TAI) tar-
joamista koulutusaloista. Urheilijakoulutus on avoinna kaikkien lajien 
urheilijoille. Valmennusajat sijoittuvat aamupäivän tunneille 2–4 kertaa 
viikossa. Urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaun 
yhteydessä haettavan alan lisäksi lähettämällä yhteishaun kopio ja urhei-
lijatietolomake toisen asteen yhteishaun 2020 päättymiseen mennessä 
osoitteeseen: Turun Seudun Urheiluakatemia, Kerttulin urheilulukio, Kaa-
rinankatu 3, 20500 Turku.

Laji- ja ominaisuustestit 
Järjestetään torstaina 9.4.2020. Jokaisen hakijan on osallistuttava testiin. 
Testi voi olla joko laji- tai ominaisuustesti. Lisätietoa ja tarkemmat ajat ja 
paikat löydät Kerttulin lukion, TAIn sekä urheiluakatemian sivuilta. Testei-
hin ei lähetetä erillistä kutsua. 

Lisätietoa:  
Mika Korpela, huippu-urheilukoordinaattori, puh. 050 432 3592
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Tulevaisuutena ammatti
Turun ammatti-instituutissa oppiminen on toiminnallista, yhteistyöhön ja 
verkostoitumiseen kannustavaa. Ammatin saaminen motivoi opiskelijoita.

”Kone ja tuotantotekniikan opiskelussa parasta on monipuolisuus ja eri-
laiset työtehtävät.” – Kalle, kone- ja tuotantotekniikan opiskelija

”Suosittelen lämpimästi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoa, 
sillä se on kasvava ala ja työpaikkoja varmasti löytyy. Turun ammatti-ins-
tituutti antaa hienot valmiudet koulutuksellaan työelämään. Koulussam-
me voi opiskella monipuolisesti: eri työssäoppimispaikkojen opeissa, 
ulkomailla tai itsenäisesti yrittäjyyden tiellä.” – Saara, puhtaus ja kiin-
teistöpalvelualan opiskelija

”Opettajat ja henkilökunta ovat olleet suureksi avuksi. Kaikki haluavat 
auttaa, he osaavat samaistua tilanteisiini ja ovat olleet ymmärtäväisiä. 
Keittiötunneilla parasta on ollut tehdä eri raaka-aineista ruokia monipuo-
lisesti. Olen päässyt vaihtoon Singaporeen, jossa tutustuimme uuteen 
kulttuuriin. Opintojeni kokonaisuus on ollut hyvä.” – Karri, ravintola- ja 
cateringalan opiskelija

”Lääkealan opinnot sopivat minulle, koska olen kiinnostunut alasta ja ha-
luan suunnata jatko-opiskeluni samalle alalle. Lääkeala on siitä mukava 
ala, että toisiin tutustuu helposti, saa hyviä kavereita, opettajat osaavat 
asiansa ja pitävät oppitunnit kiinnostavina. Lääketeknikkona voin työs-
kennellä esimerkiksi apteekeissa, sairaala-apteekeissa, luontaistuote- 
kaupassa tai lääketehtaissa”. – Linus, lääkealan opiskelija

Ammatilliset opinnot
Ammatilliset opinnot antavat hyvät valmiudet työelämään sekä jatko-opis-
kelukelpoisuuden korkeakouluun. Opintoihin sisältyy paljon opiskelua 
työpaikoilla ja osaaminen osoitetaan näytöillä käytännön työtehtävissä. 
Opinnoissa kannattaa varautua kustannuksiin, joita saattaa tulla opiske-
lumateriaaleista sekä useilla aloilla työvälineistä ja -vaatteista.

Tutkinnon osat
Ammatillinen perustutkintokoulutus (180 osp) rakentuu koulussa tapah-
tuvasta lähiopetuksesta, opiskelusta työpaikalla ja itsenäisestä opiske-
lusta. Tutkinto koostuu ammatillisista (145 osp) ja yhteisistä (35 osp) 
tutkinnon osista. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään HOKS eli henkilö-
kohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus- ja oppisopimus sekä näytöt
Oppimisesta työelämässä tehdään koulutus- tai oppisopimus. Työelä-
mäjaksoja on useita opiskeluajan aikana.  Uuden oppimisen ohella on 
mahdollisuus saada työelämäkontakteja, tilaisuuden näyttää osaamista 
sekä markkinoida itseään työnantajille. 

Osa opinnoista voidaan suorittaa palkallisena oppisopimuksena. Tämä 
edellyttää, että löytyy työnantaja, joka on valmis palkkaamaan opiskelijan 
määräajaksi sekä kykyä itsenäiseen opiskeluun.

Näytöt ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittele-
mia, toteuttamia ja arvioimia aitoja työtilanteita. 
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Opintopolut
Turun ammatti-instituutin opiskelija voi suunnata opintojaan opiskeluai-
kana häntä erityisesti kiinnostaviin tutkinnon osiin. Näistä muodostuu 
opiskelijan henkilökohtainen opintopolku. 

Kaksoistutkinto-opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa lukion opinto-
ja tarkoituksenaan kirjoittaa ylioppilaaksi ammatillisen tutkinnon lisäksi. 
Yrittäjyyspolun myötä saa käytännön kokemusta yrittäjyydestä ja voi 
arvioida omia mahdollisuuksia toimia yrittäjänä. Jos tavoitteena on ur-
heilu-ura ja haluaa yhdistää siihen ammatilliset opinnot, on mahdollista 
suorittaa opintoja ja jatkaa samalla lajin täysipainoista harjoittelua Turun 
Seudun Urheiluakatemian valmennusryhmissä. TAIssa on mahdollista 
suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo perustutkinnon aikana, jos 
urasuunnitelmissa on jatkaa opintoja perustutkinnon jälkeen. Työelä-
mäpainotteinen polku sopii, jos oppii parhaiten tekemällä. Aktiivipolun 
avulla voi vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan ja olla mukana luomassa 
positiivista ilmapiiriä koulutaloon. Ammatillisen huippu-osaajan polulla 
perehdytään oman alan ammattitaitokilpailuihin ja niiden kilpailutehtäviin. 
Kilpailuihin valmentautuminen tapahtuu ammatillisten opintojen yhtey-
dessä. Kansainvälisyyspolussa voi täysi-ikäisenä hakeutua opiskele-
maan ulkomaille.

Valintaperusteet   

PK-pohjalta hakeva saa pisteitä: 
• 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 

Lisäksi kannattaa tarkistaa jatkuvan haun valintaperiaatteet koulun ko-
tisivuilta.

Joillakin aloilla on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijoiksi ha-
keville. Kannattaa tutustua tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja 
muihin rajoituksiin ammatti-instituutin verkkosivuilla www.turkuai.fi/haki-
jalle/vaatimukset 

Kaksoistutkinto
Ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto
Kaksoistutkinto-opiskelija opiskelee ammatillisten aineiden ohella lu-
kio-opintoja vähintään neljässä aineessa. Lukio-opintoja tarjotaan kou-
lutusalakohtaisesti seuraavissa aineissa: äidinkieli, matematiikka (lyhyt, 
pitkä Juhannuskukkulalla), reaaliaine (fysiikka, psykologia, yhteiskunta-
taidot), ruotsi ja englanti. Opetus tapahtuu päivisin omassa koulutalossa, 
lääkealalla iltalukiossa. Lisää lukioaineita voi opiskella maksutta Turun 
iltalukiossa, joka myös vastaa ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Lu-
kioaineita haluavien valinta tehdään päättötodistuksen ja mahdollisten 
haastattelujen perusteella.

Ammatillinen 
huippu-
osaaja

Yrittäjyys

Ammattikor-
keakoulu-

opinnot

Kansain-
välisyys

Opintojen aikana voi 
valita eri 

opintopolkuja. 
Urheilija

Kaksois-
tutkinto

Aktiivi

Työelämä
painotteinen
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Koulutalot ja tutkinnot

Aninkaisten  koulutalo,  

Aninkaistenkatu 7 

Opinto-ohjaaja Sari Barck, p. 044 907 3770

• Elintarvikealan perustutkinto: elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori
• Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto: kampaaja, parturi, kosmetologi

 
Opinto-ohjaaja Merja Berg, p. 044 907 3041 

• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: kokki, tarjoilija 

 
Opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, p. 044 907 3716 

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: toimitilahuoltaja
• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto: ompelija, mittatilausompelija, sisustus-

tekstiilien valmistaja

Opinto-ohjaaja Riikka Kuusisto, p. 040 183 4480

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA 

 
Lemminkäisenkadun koulutalo,  

Lemminkäisenkatu 18

Opinto-ohjaaja Merja Berg, p. 044 907 3041

• Matkailualan perustutkinto: vastaanottovirkailija 
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: kokki, tarjoilija (yhteishaku)

 
Opinto-ohjaaja Maria Kallio, p. 044 907 3945

• Matkailu-alan perustutkinto: matka-asiantuntija 
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: kokki, tarjoilija (jatkuva haku)

Kellonsoittajankadun koulutalo,  

Kellonsoittajankatu 9-11

 
Opinto-ohjaaja Jaana Åkerroos, p. 050 590 7912

• Liiketoiminnan perustutkinto: merkonomi 

Opinto-ohjaaja Ulrika Gullqvist, p. 044 907 3021

• Liiketoiminnan perustutkinto: merkonomi YO
• Informations- och kommunikationsteknik: datanom

• Affärsverksamhet: merkonom

Koulutalot ja tutkinnot

etunimi.sukunimi@turku.fi
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Uudenmaantien koulutalo,  
Uudenmaantie 43

 
Opinto-ohjaaja Sari Hätinen, p. 040 168 1152

• Lääkealan perustutkinto: lääketeknikko

 
Opinto-ohjaaja Merja Manner, p. 044 907 3101

Opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, p. 044 907 3716

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja

Opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, p. 040 186 2547

• Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja

Juhannuskukkulan koulutalo,  

Kukkulakuja 3

Opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, p. 050 564 1608

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: elektroniikka-asentaja, tietoverk-

koasentaja, järjestelmävastaava tai ohjelmistokehittäjä

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti, p. 044 907 3982

• Laboratorioalan perustutkinto: laborantti
• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: automaatioasentaja,  

sähköasentaja
• Turvallisuusalan perustutkinto: turvallisuusvalvoja

    
 

Logistiikan koulutuskeskus,  

Kuormakatu 17

Opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, p. 040 634 1999

• Logistiikan perustutkinto: autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmä-
ajoneuvonkuljettaja, jakeluauton-kuljettaja/varastonhoitaja 

 
 

Peltolan koulutalo,  
Hamppukatu 2 

Opinto-ohjaaja Heli Kemi, p. 044 907 3152

• Puuteollisuuden perustutkinto: puuseppä
• Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja, maarakennuskoneenkuljettaja

• Maanmittausalan perustutkinto: kartoittaja, jatkuva haku

 
Opinto-ohjaaja Milla Lindström, p. 040 186 2405

• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: koneistaja, levyseppähitsaaja, 
koneasentaja

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: kiinteistönhoitaja
• Talotekniikan perustutkinto: putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja,  

lämmityslaiteasentaja

 
Opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, p. 040 634 1999

• Autoalan perustutkinto: ajoneuvoasentaja, raskasajoneuvoasentaja,  
autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja

etunimi.sukunimi@turku.fi

Koulutalot ja tutkinnot
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Ammatilliseen koulutukseen  
valmentava koulutus VALMA

 
Koulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat aiem-
paa yksilöllisempiä opintopolkuja päästäkseen tutkintokoulutuk-
seen.

Valma-koulutus kestää arviolta yhden lukuvuoden. Valmaan on jatkuva 
haku, eli voit aloittaa opinnot myös kesken lukuvuoden. Opiskelijalla on 
Valman suoritettuaan mahdollisuus saada 6 lisäpistettä yhteishakuun, jos 
peruskoulun päättymisestä on aikaa enemmän kuin yksi vuosi.

Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustais-
ten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen taitotaso jolla pärjää suo-
menkielisessä koulutuksessa.

Sisältö:
• ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien 

hankkiminen
• opiskeluvalmiuksien vahvistaminen (viestintä- ja vuorovaikutustaidot, mate-

matiikka, suomenkieli, yhteiskunnassa tarvittava osaaminen)
• osallisuuden- ja käytännön taitojen vahvistaminen (liikunta, ruuanvalmistus, 

kädentaidot, sosiaalinen osaaminen)
• työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
• ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet
• muut valinnaiset koulutuksen osat 

Koulutus on opiskelijalähtöistä ja perustuu alkukartoituksen jälkeen opis-
kelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).
Opetus on ilmaista, mutta pieniä materiaalimaksuja saattaa tulla.

Haku Opintopolun kautta: www.opintopolku.fi

Missä? 
Aninkaisten ja Lemminkäisten koulutalo

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Riikka Kuusisto, p. 040 183 4480

“Mahdolli- 
suuksien  
ikkuna on  

hyvä pestä 
aika ajoin.”

– Amistoteles

Koulukokeilupäivät 
maaliskuussa
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Elintarvikealan perustutkinto (PK) 
Elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori, lihatuotteiden valmistaja

 
Mitä? 
Elintarvikkeiden valmistajalla on ammattitaitoa työskennellä valmistus-, 
pakkaus- ja varastointitehtävissä elintarviketuotantolaitoksissa tai elin-
tarviketeollisuudessa ja elintarvikeliikkeiden myynti- ja esittelytehtävissä. 
Leipuri-kondiittorilla on ammattitaitoa työskennellä valmistus-, pakka-
us- ja myynti sekä esittelytehtävissä isossa tai pienimuotoisessa leipo-
motuotannossa. Hän hallitsee ruokaleipä-, kahvileipä-, leipomoeines- ja 
konditoriaprosessit. Lihatuotteiden valmistajalla on ammattitaitoa työs-
kennellä esimerkiksi lihanleikkaamoissa, lihavalmistetuotannossa sekä 
elintarvikemyymälöiden lihankäsittely - ja myyntitehtävissä. 

Kenelle?
Sinulle, joka pidät käytännönläheisestä työskentelystä. Et pelkää isoja-
kaan laitteita ja pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin (aikaisiin aa-
muihin sekä vuorotyöhön). Sinulla on valmiudet valmistaa elintarvikkeita 
kaikista käytettävistä raaka-aineista hygienia- ja laatuvaatimusten mu-
kaisesti. Mahdolliset allergiat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat olla 
rajoittavia tekijöitä alalla toimiseen.

Opinnoista
Ensimmäisenä vuonna opiskellaan leipomo-, liha- ja elintarvikealan pe-
rusosaamista. Keväällä valitaan osaamisala. Opiskelun aikana suorite-
taan hygieniapassi, työturvallisuuskortti sekä ensiapukurssi. 

Missä?
Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Sari Barck, p. 044 907 3770

Koulukokeilupäivät 
14.1.2020 
16.1.2020



14

Hius- ja kauneudenhoitoalan perus-
tutkinto (PK) Kampaaja, parturi, kosmetologi, tuoteneuvoja

Mitä?
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitai-
toa palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuottei-
ta ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi tuotetuntemus sekä työ- ja 
asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. Kosme-
tiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoi-
dossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetologeilla on ammattitaitoa tehdä 
asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon it-
sehoidossa ja tuotteiden käytössä. Kampaajilla on ammattitaitoa tehdä 
asiakkaille hiustenleikkauksia kampaaja-työtekniikoilla ja kampauksia 
erilaisilla tekniikoilla. Parturit osaavat tehdä hiustenleikkauksia parturityö-
tekniikoilla ja partakäsittelyjä. Kampaajat ja parturit toteuttavat asiakas-
palvelussa myös esim. hiusten värjäys- ja rakennekäsittelypalveluja sekä 
hiusten ja hiuspohjan hoito- ja hierontapalveluja oman henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaan. 

Kenelle?
Tutkinto sopii sinulle, jos olet sosiaalinen ja haluat työskennellä erilaisten 
ihmisten kanssa mahdollisesti yrittäjänä. Käsi-ihottumat, astma, migree-
ni, selkävika tai värinäön puutteellisuus saattavat vaikeuttaa opiskelua ja 
alalla työskentelyä. 

Opinnoista
Alaa opiskellaan pääsääntöisesti asiakaspalvelussa toteuttaen asiakkail-
le erilaisia palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Yrittäjyys ja asiakashan-
kinta ovat tärkeässä roolissa jo opiskeluaikana. 

Yhteishaku 
Valintatilaisuus järjestetään ma 11.5.2020 

Missä? 
Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

Kysy lisää 
Opinto-ohjaaja Sari Barck, p. 044 907 3770

Koulukokeilupäivät 
14.1.2020 
16.1.2020
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan  
perustutkinto (PK, YO) Toimitilahuoltaja

Mitä?
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala on nopeasti kehittyvä ja haasteita tarjoava 
palveluala, jossa työympäristöt ja työtehtävät vaihtelevat. Toimitilahuolta-
ja hoitaa ylläpito- ja perussiivoustehtäviä eri tiloissa. Siivouspalveluiden 
lisäksi tehtäviin voi kuulua työkohteesta riippuen erilaisia oheistehtäviä 
esim. kokouspalveluja ja asiakkaiden avustamista. Tavoitteena on työ- ja 
asuinympäristöjen sekä muiden tilojen viihtyisyys, terveellisyys ja turval-
lisuus.

Kenelle?
Reippaille ja sosiaalisille henkilöille, jotka haluavat päästä nopeasti 
eteenpäin. Hyvät mahdollisuudet mm. oman yrityksen perustamiseen tai 
jatko-opintoihin.

Opinnoista
Opiskelun aikana suoritetaan työturvallisuuskortti ja hygieniapassi. Osan 
opinnoista voi suorittaa työpaikoilla.

Missä?
Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, p. 044 907 3716

Koulukokeilupäivät 
14.1.2020 
16.1.2020
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Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 
(PK, YO) Ompelija, mittatilausompelija, sisustustekstiilien valmistaja 

Mitä? 
Tekstiili- ja muotialan ammattilainen työskentelee suuntautumisensa 
mukaan valmistus-, myynti-, markkinointi- tai huoltotehtävissä tekstiilejä, 
vaatteita, asusteita tai jalkineita valmistavassa pienyrityksessä tai teol-
lisuudessa, myymälässä, puvustamossa, pesulassa, vuokraamossa tai 
muussa palveluyrityksessä. Ompelija valmistaa tuotteita sarjatuotannon 
eri vaiheissa. Mittatilausompelija valmistaa vaatteita mittatilaustyönä. 
Sisustustekstiilien valmistaja valmistaa sisustustekstiilejä ja -tuotteita. 
Koulutukseen sisältyy myös myyntipalvelu- ja yrittäjyysopintoja sekä eri-
laisten projektien suunnittelua ja toteutuksia.

Kenelle?
Sinulle, joka olet luova ja rakastat kankaita sekä kaipaat kauneutta ympä-
rillesi. Myös tekninen osaaminen ja tarkkuus ovat sinulle luontevia asioita 
kuten myös halu palvella asiakkaita. 

Opinnoista
Opintojen aikana pääset tekemään töitä ammattilaisten koneilla ja laitteil-
la sekä sinulla on myös mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä. Osan työssäop-
pimisesta voi suorittaa myös ulkomailla. 

Missä? 
Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

Kysy lisää 
Opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, p. 044 907 3716

Koulukokeilupäivät 
14.1.2020 
16.1.2020
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Ravintola- ja cateringalan  
perustutkinto (PK, YO) Kokki, tarjoilija

Mitä?
Alalla työskentelevä seuraa kansainvälisiä ravitsemisalan trendejä ja 
tuntee sekä kotimaisten että kansainvälisten asiakkaiden tarpeet. Palve-
luala on asiakaslähtöistä. Alan työpaikkoja voivat olla ravintolat, kahvilat, 
päiväkotien ja koulujen keittiöt, henkilöstöravintolat ja suurkeittiöt sekä 
juhla- ja pitopalveluyritykset.

Kenelle?
Ala soveltuu sinulle, jolla on hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja organi-
sointitaidot. Myös myyntihenkisyys ja kielitaito ovat tulevassa työssäsi 
eduksi. 

Opinnoista
Perustutkinnon osaamisaloja ovat kokki ja tarjoilija. Valinta tehdään 
pakollisen tutkinnon osan aikana. Opintoihin sisältyy paljon erilaisissa 
oppimisympäristöissä tapahtuvaa käytännön työtä koulutussopimusten 
mukaan.

Missä?
Aninkaisten ja Lemminkäisenkadun koulutalo, Aninkaistenkatu 7 
Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18 

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Merja Berg, p.044 907 3041 

Koulukokeilupäivät 
Aninkaisissa 

14.1.2020 
16.1.2020
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Matkailualan perustutkinto,  
Matka-asiantuntija (YO), vastaanottovirkailija (PK)

Mitä?
Matkailualan perustutkinnon suorittanut toimii matkailualan myynnin tai 
majoituksen asiakaspalvelun työtehtävissä. Hän on kielitaitoinen sekä 
myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Matkailualan perustutkinnon suorit-
taneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut 
osaaminen joko hotellin vastaanottopalvelujen tai matkapalvelujen myyn-
nin tehtävissä. Alan työtehtävissä edellytetään riittävää fyysistä kuntoa 
työtehtävistä suoriutumiseen.

Kenelle?
Alalla edellytetään monipuolista kielitaitoa, hyviä ihmissuhde- ja vuoro-
vaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja organisointikykyä sekä eri kulttuu-
rien tuntemusta. 

Opinnoista
Opintoihin sisältyy asiakaspalvelua, myyntiä, neuvontaa, matkailualan 
tehtäviä, majoitus- ja hotellipalveluja sekä valinnaisia ammatillisia opin-
toja. 

Missä?
Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Merja Berg, p. 044 907 3041
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Liiketoiminnan perustutkinto (PK, 
YO) Merkonomi

Mitä? 
Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) tarjoaa monipuolisia uravaih-
toehtoja ja -mahdollisuuksia sekä kaupan että yritysmaailman eri aloilta. 
Saatat löytää oman työpaikkasi myös pankki- ja vakuutusaloilta. 

Kenelle?
Sopii sinulle, joka haluat jatkaa opintojasi pääasiassa teoriapohjalla, ja 
olet kiinnostunut liike-elämän toimintatavoista, kielistä, asiakaspalvelu- ja 
myyntitaitojen opiskelusta, taloushallinnon laskelmista sekä tietoteknii-
kan monipuolisesta hyödyntämisestä. 

Opinnoista
Ensimmäisenä vuotena opiskelet liiketaloudessa tarvittavia käsitteitä 
ja perustaitoja, mm. tietotekniikkaa, asiakaspalvelu- ja viestintätaitoja. 
Toisesta opiskeluvuodesta lähtien erikoistut valitsemallesi uralle. Myyn-
tipolulla viimeinen opintovuosi tehdään työelämässä. Liiketoimintapolulla 
painotamme yrittäjyyttä. Taloushallintopolulla perehdyt mm. palkanlas-
kentaan ja kirjanpitoon. Yleispolulla yhdistelet näitä kaikkia. Kaksoistut-
kintopolulla yhdistät lukio-opinnoista ja merkonomikoulutuksesta kau-
pallisten jatko-opintojen kannalta tärkeimmät aineet. Niistä saat pisteet 
kauppakorkeakoulun tai tradenomiopintojen valintoihin sekä loistavan 
pohjaosaamisen taloushallinnosta. Yo-pohjaiset opinnot kestävät vain 
noin 15 kk.

Missä?
Kellonsoittajankadun koulutalo, Kellosoittajankatu 9-11.  

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Jaana Åkerroos, p. 050 590 7912

Koulukokeilupäivät 
16.1.2020 
17.1.2020
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Lääkealan perustutkinto (PK, YO) 
Lääketeknikko

Mitä?
Lääketeknikko hallitsee lääkehuollon toimintapalveluja toimistotyössä, 
taloustoiminnoissa, materiaalihallinnassa, lääkelogistiikassa ja tietotek-
niikassa. Hän avustaa asiakaspalvelussa. Lääkkeiden valmistuksessa 
ammatillinen osaaminen on tuotteen valmistusta sekä koneiden, laittei-
den ja tilojen asianmukaista, ympäristöystävällistä ja turvallista hallintaa. 

Kenelle?
Lääkealalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä kykyä tul-
la toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Katso tarkemmat opiskelijan ter-
veydentilaa koskevat vaatimukset: www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset.

Missä?
Uudenmaantien koulutalo, Uudenmaantie 43

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Sari Hätinen, p. 040 168 1152

Lääkealan  
koulukokeilut:  

mikko.haapala@turku.fi
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Sosiaali- ja terveysalan  
perustutkinto (PK) Lähihoitaja

Mitä?
Lähihoitotyö on erilaisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-
tä ja ylläpitoa, elämänhallinnan lisäämistä, sairaanhoitoa ja huolenpitoa, 
kasvatusta ja kuntoutusta. 

Kenelle?
Ala sopii sinulle joka haluat työskennellä erilaisissa toimintaympäristöis-
sä. Olet tulevana työntekijänä joustava ja sopeutuva sekä sinulla on val-
miudet omaksua uusia tietoja ja taitoja. Omaat vuorovaikutustaidot, olet 
vastuullinen ja palvelualtis. Haluat tehdä vaativaa asiakas- ja potilastyö-
tä. Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa 
sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelijan tulee olla 
terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin 
käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla (kyky vuorotyöhön) ja 
muissa oppimisympäristöissä. Katso tarkemmat opiskelijan terveydenti-
laa, rokotuksia ym. koskevat vaatimukset www.turkuai.fi/hakijalle/vaati-
mukset 

Opinnoista
Opintoihin sisältyy ammatillisten perusopintojen teorian lisäksi harjoitus-
tunnit koululla sekä työelämässä oppiminen (5 jaksoa). Osaamisaloilla 
syvennetään tietoja ja taitoja. Lähihoitaja voi työskennellä perustervey-
denhuollossa mm. terveyskeskusten vuodeosastoilla, poliklinikoilla, ja 
suun terveydenhuollon yksikössä. Sosiaalihuollon työympäristöjä ovat 
mm. päiväkodit, kotihoito, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, vanhain-
kodit, palvelutalot ja perhekodit.

Missä?
Uudenmaantien koulutalo, Uudenmaantie 43, 20720 Turku

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Merja Manner, p. 044 907 3101 
Opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, p. 044 907 3716

 
HUOM! Sosiaali- ja terveysalalle kuuluva perustason ensihoidon tut-
kintoon johtava koulutus ei ole yhteishaussa, vaan sinne hakeudutaan 
jatkuvan haun kautta. Hakukelpoisia ovat kaikki, myös yhteishaussa ha-
keneet. Tieto paikasta tulee ennen yhteishaun tuloksia.  Koulutustarjonta 
päivitetään Turun ammatti-instituutin verkkosivuille. Koulutus alkaa elo-
kuussa 2020.  

Koulukokeilupäivät  
11.–12.12.2019  

ja 
 22.–23.1.2020
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Välinehuoltoalan perustutkinto (PK) 
Välinehuoltaja

Mitä?
Välinehuoltaja huolehtii sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laittei-
den puhdistuksesta, desinfioinnista, toimintakunnosta, pakkaamisesta ja 
steriloinnista. Työ on välillistä potilastyötä.

Kenelle?
Ala sopii sinulle, joka haluat työskennellä erilaisissa toimintaympäristöis-
sä ja kykenet tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja toimimaan 
rakentavasti tiimissä. Olet tulevana työntekijänä joustava ja sopeutuva 
sekä sinulla on valmiudet omaksua uusia tietoja ja taitoja. Olet huolelli-
nen, vastuullinen, tarkka, hyvät kädentaidot omaava, järjestelmällinen ja 
pikkutarkka.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa 
sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelijan tulee 
olla terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liitty-
viin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla (kyky vuorotyöhön) 
ja muissa oppimisympäristöissä. Katso tarkemmat opiskelijan tervey-
dentilaa, rokotuksia ym. koskevat vaatimukset www.turkuai.fi/hakijalle/
vaatimukset

Opinnoista
Opintoihin sisältyy ammatillisten opintojen lisäksi harjoitustunnit koululla 
sekä työelämässä erilaisissa välinehuoltoyksiköissä. Välinehuoltaja työs-
kentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa esim. sairaaloiden ja terveys-
keskusten välinehuoltokeskuksissa, suun terveydenhoidon yksiköissä, 
leikkausosastoilla, tähystysyksiköissä, poliklinikoilla, laboratorioissa, 
yksityisillä lääkäriasemilla, eläinsairaaloissa, lääketehtaiden välinehuol-
toyksiköissä sekä elintarvielaboratorioissa.

Missä?
Uudenmaantie koulutalo, Uudenmaantie 43, 20720 Turku

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, p. 040 186 2547
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Media-alan ja kuvallisen ilmaisun  
perustutkinto (PK)

Mitä? 
Työtehtävät voivat olla luovia ja vaativia tai pitkälle automatisoitujen pro-
sessien kuntoonlaittoa ja valvontaa esim. audiovisuaalisen viestinnän, 
julkaisu- ja painotuotannon tehtäviä. Työpaikkoja ovat yritysten viestin-
tä- ja markkinointiosastot, mainostoimistot, digipainot ja muut painotalot.  

Kenelle?
Olet luova, idearikas, omaat kädentaitoja ja virheettömän värinäkökyvyn. 
Pidät tietokoneella työskentelystä, ja sen lisäksi olet kiinnostunut teknis-
ten koneiden ja laitteiden toiminnasta ja käyttämisestä. Olet motivoitunut 
opiskeluun, yhteistyökykyinen, päämäärätietoinen ja valmis kantamaan 
vastuuta.

Opinnoista
Julkaisutuotannossa opetellaan painettujen ja sähköisten julkaisujen 
ulkoasun toteutusta ja suunnittelua. Opit käyttämään alan julkaisu- ja 
kuvankäsittelyohjelmia. Tutustut myös pelien toteuttamiseen ja 3D-tu-
lostuksen suunnitteluun. Myös painotuotannon opinnot on mahdollista 
suorittaa.

Missä?
Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, p. 050 564 1608

Koulukokeilupäivä 
15.1.2020
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Tieto- ja viestintätekniikan perustut-
kinto (PK) Elektroniikka-asentaja, tietoverkkoasentaja, järjestel-
mävastaava tai ohjelmistokehittäjä 

Mitä?
Uudistuneessa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa voit suuntau-
tua elektroniikka-asentajaksi, tietoverkkoasentajaksi, järjestelmävastaa-
vaksi tai ohjelmistokehittäjäksi. Työnkuvaan kuuluvat esimerkiksi kodin ja 
yritysten valvontajärjestelmien-, tietokoneiden-, palvelimien ja tietoliiken-
nelaitteiden asennus, käytönopastus-, huolto-, ylläpito, asiakaspalvelu, 
koulutus, neuvonta ja myyntitehtävät. Ohjelmistojen määrittely-, suunnit-
telu-, toteutus-, testaus ja ylläpitotehtävät ovat osa ohjelmistojen kehittä-
misprosessia.

Kenelle?
ICT- alasta, ohjelmoinnista sekä asiakaspalvelusta kiinnostuneille. Alalla 
tarvitaan tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisutaitoja, loogista 
ajattelukykyä, tiimityötaitoja, asiakaspalveluasennetta sekä englannin 
kielitaitoa. 

Opinnoista
Alalla opiskellaan asiakaspalvelua, perus IT-taitoja, perehdytään koti- 
ja pienyritysten tietoverkkojen perusrakenteeseen sekä tietokoneisiin 
oheislaitteineen. Osaaminen syvenee ja ammattitaito kehittyy oman 
suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti ja valinnaisten opintojen kautta. 

Missä?
Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, p. 050 564 1608

Koulukokeilupäivä 
14.1.2020
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Laboratorioalan perustutkinto (PK)   
Laborantti

Mitä?
Laborantti tekee kemiallisia, fysikaalisia, mikrobiologisia ja geeniteknisiä 
analyysejä. Laborantteja tarvitaan mm. elintarvike-, lääke- ja kosmetiik-
kateollisuuden laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä, talousvesival-
vonnassa, ympäristönsuojelun ja energiantuottamisen aloilla sekä tut-
kimustyössä. Työssä käytetään erilaisia mittalaitteita ja tietotekniikkaa. 

Kenelle?
Laborantin työ sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kemiasta ja olet huolel-
linen, vastuullinen sekä tarkka. Työturvallisuuden ja työhygienian takia 
laborantin työasu on yleisimmin valkoiset housut ja takki. 

Opinnoista
Käytännönläheiset laboranttiopinnot antavat hyvän pohjan työelämään 
sijoittumiselle sekä jatko-opintoihin luonnontieteiden alalla. Laborant-
tiopintojen ohella on myös mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto. 

Missä?
Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Maarit Vahti, p. 044 907 3982

Koulukokeilupäivä 
17.1.2020
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Sähkö- ja automaatioalan  
perustutkinto (PK) Automaatioasentaja, sähköasentaja 

Mitä? 
Automaatioasentaja työskentelee asennus- ja kunnossapitotehtävissä 
teollisuudessa ja erilaisissa kiinteistöissä. Kappaletavara- ja prosessiau-
tomaation lisäksi työmahdollisuuksia tarjoaa kiinteistöautomaatio. Säh-
köasentajia työllistävät sähköasennusliikkeiden lisäksi energialaitokset ja 
muu teollisuus. Alalla on hyvät palkat ja työnsaantimahdollisuudet. 

Kenelle?
Täsmällisille ja huolellisille henkilöille, jotka ovat valmiita elinikäiseen op-
pimiseen. Sähkökytkennöissä tarvitaan varmaa värinäköä. 

 
Opinnoista
Kahtena ensimmäisenä vuonna opiskellaan monipuolisesti sähköalaa. 
Opintoihin kuuluvat sähkötyöturvallisuus-, työturvallisuus- ja tulityökortit. 
Kaksoistutkintolaisilla on mahdollisuus valita pitkä matematiikka. Kol-
mantena vuonna opiskellaan suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Yksi 
kolmasosa tutkinnon suorittaneista hakeutuu jatko-opintoihin. 

Missä?
Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Maarit Vahti, p. 044 907 3982

Koulukokeilupäivä 
16.1.2020
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Turvallisuusalan perustutkinto (PK) 

Turvallisuusvalvoja  

Mitä? 
Turvallisuusalan perustutkinto (turvallisuusvalvoja) tarjoaa monipuolisia 
uravaihtoehtoja ja -mahdollisuuksia niin turvallisuusalalla kuin myös yri-
tysmaailman eri toimialoilla. Ammatillisen kasvun ja kehittymisen myötä 
saatat löytää oman työpaikkasi miltä tahansa kiinnostavalta alalta, koska 
”Turvallisuus on läsnä kaikkialla, koko ajan!”

Kenelle?
Sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisten kanssa toimimisesta, asia-
kaspalvelusta ja haluat kehittyä vuorovaikutustaidoissa. Työtä tehdään 
yksin ja tiimeissä, rehellisyys, luotettavuus ja hyvämaineisuus ovat työl-
listymisen ja työssä toimimisen edellytyksiä. Katso tarkemmat terveyden-
tilaa koskevat vaatimukset: www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset

 

 
Missä?
Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Maarit Vahti, p. 044 907 3982

http://www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset 
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Missä?
Logistiikan koulutuskeskus, Kuormakatu 17

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, p. 040 634 1999

Logistiikan perustutkinto (PK) 
Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ja 
jakeluautonkuljettaja/varastonhoitaja

Mitä?
Logistiikan opiskelijana, voit saada B- ja BE-luokkien ajokortin jo 17-vuo-
tiaana. BC-ajokortin lisäksi opiskelun edistymisen mukaan on mahdol-
lisuus suorittaa ajoneuvoyhdistelmäkortti CE. Linja-autonkuljettajan 
opinnot valitsevat suorittavat siihen kuuluvan kortin D tai D1. Jakeluau-
tonkuljettajat/varastonhoitajat opiskelevat tavarantuntemusta, koneiden 
ja tavaroiden käsittelytaitoja sekä tietotekniikan hallintaa. Kaikki koulu-
tukset sisältävät lakisääteisen ammattipätevyyskoulutuksen, paitsi va-
rastohoitajan koulutus. 

Kenelle?
Palveluhenkisille, vastuuntuntoisille ja ajoneuvoista kiinnostuneille nuo-
rille, jotka haluavat liikkuvan ammatin. Logistiikan perustutkinnon suorit-
taneen on osattava palvella henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri 
tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti ja hyviä käy-
töstapoja noudattaen. Insuliinidiabetes sekä epilepsia saattavat haitata 
opiskelua ja alalla työskentelyä. Katso tarkemmat opiskelijan terveyden-
tilaa koskevat vaatimukset: www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset. Koulukokeilupäivät 

17.1.2020, 24.1.2020, 
31.1.2020 ja 7.2.2020
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“Harjoitus  
tekee 

piirongin.”
– Amistoteles
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Puuteollisuuden perustutkinto  
(PK, YO) Puuseppä

Mitä?
Puualalla pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaslähtöisiä työ-
kohteita. Työtehtävät ovat vaihtelevia, eri puulajit ja- pintakäsittelytek-
niikat tarjoavat lähes rajattomasti mahdollisuuksia. Myös keittiösanee-
raukset ja muut sisustusratkaisut vaativat usein puusepän taitavia käsiä. 
Puusepät valmistavat erilaisia huonekaluja, ovia, ikkunoita ja kalusteita 
eri tiloihin. 

Kenelle?
Olet tarkka, huolellinen kädentaitaja, jolla on myös taiteellista silmää. Pö-
lyallergia saattaa haitata alalla työskentelyä.

Opinnoista
Opiskelun aikana tehdään aluksi harjoitustöitä, kokemuksen lisääntyes-
sä asiakastöitä ja myös itselle voi valmistaa esim. huonekaluja. Perus-
asioiden, koneiden käytön ja turvallisuusasioiden opettelun jälkeen on 
mahdollista suunnata opintoja oman kiinnostuksen mukaan.

Missä?
Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Heli Kemi, p. 044 907 3152

Koulukokeilupäivät 
17.1.2020, 24.1.2020, 
31.1.2020 ja 7.2.2020
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Rakennusalan perustutkinto (PK, YO) 
Talonrakentaja, maarakennuskoneenkuljettaja

Mitä?
Alalla rakennetaan jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike,- teolli-
suus ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä. Ra-
kennusala on monipuolista ja töitä on hyvin tarjolla. 

Kenelle?
Olet kiinnostunut tekemään töitä käsilläsi, ulkona, sisällä ja vaihtelevissa 
rakennuskohteissa. Maarakennuskoneenkuljettajalla tulee olla ajokort-
tiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset. Katso tarkemmat opiskelijan 
terveydentilaa koskevat vaatimukset: www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimuk-
set. 

Opinnoista
Talonrakentajana opit hallitsemaan erilaiset rakennusalan työmenetel-
mät, osaat käyttää työvälineitä turvallisesti ja tunnet käyttämäsi rakennus-
materiaalit. Maarakennuskoneenkuljettajan tutkinnossa on mahdollisuus 
valita tutkinnon osat, joissa suoritetaan perustason ammattipätevyys ja 
tarvittavat ajo-kortit (BC-ajokortti).

Missä?
Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Heli Kemi, p. 044 907 3152

Koulukokeilupäivät 
17.1.2020, 24.1.2020, 
31.1.2020 ja 7.2.2020
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Kone- ja tuotantotekniikan  
perustutkinto (PK, YO) 
Koneistaja, levyseppähitsaaja, koneasentaja

Mitä?
Koneistaja valmistaa koneiden ja laitteiden osia käyttäen manuaalisia 
ja CNC-ohjattuja työstökoneita. Piirtämisessä ja CNC-koneiden ohjel-
moinnissa on apuna CAD/CAM-ohjelma. Levyseppähitsaaja valmistaa 
metallirakenteita ja liittää niitä toisiinsa eri hitsausmenetelmillä. Koulu-
tuksessa käytetään CAD-ohjelmia, tutustutaan CNC-koneisiin ja robot-
tihitsaukseen. Koneasentaja työskentelee koneiden tai automatisoitujen 
järjestelmien asennus-, korjaus- ja huoltotehtävissä. 

Kenelle?
Kädentaitojen osaajille, jotka ovat kiinnostuneita koneista, laitteista, ro-
boteista, suunnittelusta ja 3D-mallintamisesta sekä teknologia-aloista. 

Opinnoista
Ensimmäisenä vuotena opiskellaan alan perusosaamista: hitsausta, ko-
neistusta ja automaation perusteita. Keväällä valitaan kiinnostava osaa-
misala. 2. ja 3. vuonna opiskellaan valittua osaamisalaa niin koulussa 
kuin työpaikoilla. 

Missä?
Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Milla Lindström, p. 040 186 2405

Koulukokeilupäivät 
17.1.2020, 24.1.2020, 
31.1.2020 ja 7.2.2020
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan  
perustutkinto (PK) Kiinteistönhoitaja

Mitä?
Kiinteistönhoitajan ammatissa tarvitaan itsenäistä ja vastuullista työotet-
ta, teknistä osaamista, oma-aloitteisuutta sekä asiakaspalvelutaitoja. 
Kiinteistönhoitajat vastaavat kiinteistöjen toimivuudesta, turvallisuudesta 
ja viihtyvyydestä. Työympäristönä ovat mm. asuin-, julkiset-, liike- ja teol-
lisuuskiinteistöt.

Kenelle?
Henkilölle, jotka viihtyvät erilaisten ihmisten kanssa, osaavat ratkaista 
ongelmatilanteita ja ovat palveluhenkisiä sekä haluavat tehdä omin käsin 
töitä sisällä ja ulkona.

Opinnoista
Opiskelija tutustuu koulutuksen aikana erilaisiin kiinteistöihin ja kiinteis-
töjen ylläpitotoimenpiteisiin koulussa ja kiinteistönhoitoalan yrityksissä. 
Koulutus sisältää työpaikalla tapahtuvaa käytännön työtä.

Missä?
Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Milla Lindström, p. 040 186 2405

Koulukokeilupäivät 
17.1.2020, 24.1.2020, 
31.1.2020 ja 7.2.2020
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Talotekniikan perustutkinto (PK, YO)  
Putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja, lämmityslaiteasentaja

 
Mitä?
LVI-töillä eli lämpö-, vesi- sekä ilmanvaihtotöillä on tarkoitus parantaa 
rakennusten toimivuutta ja pidentää kiinteistöjen elinkaarta. LVI-ammatti-
laiset työskentelevät rakennustuotannossa sekä saneeraus-, korjaus- ja 
huoltotöissä. Alan työtehtävissä olet mukana tulevaisuuden energiarat-
kaisuissa.  

Kenelle?
Kaikille monipuolisesta ja työllistävästä alasta kiinnostuneille. 

Opinnoista
Putkiasentaja huolehtii rakennusten vesijohtojen, viemäreiden ja läm-
mönjakojärjestelmien asennus-, mittaus- ja säätötöistä. Lämmityslaitea-
sentaja asentaa lisäksi kiinteistön lämmöntuotantoon käytettävän poltto-
laitteiston. Opintoihin kuuluu erilaisten lämmitysjärjestelmien soveltuvuus 
ja niiden keskinäiset yhdistämismahdollisuudet. Ilmanvaihtoasentajan 
töitä ovat ilmanvaihtokanavien asennukset, ilmanvaihdon mittaus- ja 
säätötyöt sekä ohutlevytyöt. Valinnat eri osaamisaloihin tehdään ykkös-
vuoden syksyllä. 

Missä?
Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2 

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Milla Lindström, p. 040 186 2405

Koulukokeilupäivät 
17.1.2020, 24.1.2020, 
31.1.2020 ja 7.2.2020
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Autoalan perustutkinto (PK) 
Ajoneuvoasentaja, raskasajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienko-
nekorjaaja

Mitä?
Ajoneuvoasentajan työ on mekaanisia korjauksia, huoltotöitä sekä au-
tojen elektronisiin ja sähköisiin järjestelmiin liittyviä vianmäärityksiä ja 
korjauksia. Opinnoissa keskitytään myös sähkö- ja hybridiautojen pe-
rustekniikkaan sekä suoritetaan sähköturvallisuuskoulutus. Raskasajo-
neuvoasentajan opinnot keskittyvät hyötyajoneuvojen sekä työkoneiden 
huoltamiseen ja korjaamiseen. Autokorinkorjaajaa työllistävät mm. ko-
larivaurioiden korjaukset, korimuutokset ja entisöinnit, lisäksi voi hank-
kia myös automaalauksen perusosaamistaitoja. Pienkonekorjaaja osaa 
huoltaa ja korjata yleisimmät pienkoneet. Työpaikkoja ovat eri alojen 
korjaamot.

Kenelle?
Autoalan ammattilainen on taitava asiakaspalvelija, jolla on hyvä kunto 
ja moitteeton näkökyky. Alalla edellytetään hyvää tekniikan tuntemusta, 
kykyä ratkaista monenlaisia ongelmia sekä halua työskennellä niin itse-
näisesti kuin tiimissäkin. Osaamisala valitaan ensimmäisen lukuvuoden 
aikana.

Missä?
Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, p. 040 634 1999

Koulukokeilupäivät 
17.1.2020, 24.1.2020, 
31.1.2020 ja 7.2.2020
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Studera på svenska

Gemensam ansökan 18.2.–10.3.2020
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 ansök-
ningsönskemål, som kan bestå av både yrkesskolor 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  10.3.2020 
kl. 15.00. 

De skriftliga ansökningarna bör vara Utbildningsministeriet till handa se-
nast 10.3.2020 kl. 15.00.

Dubbelexamen
Yrkesinriktad grundexamen + studentexamen
En kombistuderande avlägger vid sidan av de yrkesinriktade studierna 
gymnasiekurser i minst fyra ämnen vid ett gymnasium. De fyra ämnena 
är modersmål, finska engelska och matematik. Eventuellt kan ett av äm-
nena vara ett realämne. I praktiken innebär kombistudier att den stude-
rande 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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Idrottsutbildning

Genom Åboregionens idrottsakademis träningsgrupper erbjuds idrottare 
möjlighet att avlägga studier och samtidigt fortsätta sin fullvärdiga idrotts-
liga satsning på den egna grenen. Andra stadiets idrottsakademi består 
av Kerttulin lukion urheilulukio, Åbo yrkesinstitut och Katedralskolan i 
Åbo. 

Till utbildningen antas årligen nationellt sett i sin åldersklass begåvade 
idrottare. Antagningskriterierna består av grenförbundens poängsättning, 
betygsvitsorden, samt de särskilda grenspecifika- och allmänna uttag-
ningsproven.

Yrkesstudier för idrottare vid Åbo yrkesinstitut
Som idrottare kan man ansöka till samtliga utbildningslinjer- och bran-
scher som erbjuds av Åbo yrkesinstitut (TAI). Idrottsutbildningen är 
öppen för idrottare inom alla grenar. Träningstiderna är koncentrerade 
till förmiddagens lektioner, två till fyra gånger i veckan. Till idrottsutbild-
ningen söker man via Gemensam ansökan så att du söker både till en 
yrkesutbildningslinje SAMT till idrottsutbildningen. Skicka en kopia av an-
sökningsblanketten och idrottsansökan till adressen: Turun Seudun Ur-
heiluakatemia, Kerttulin urheilulukio, Kaarinankatu 3, 20500 TURKU före 
utgången av andra stadiets gemensamma elevansökan 2020.

Uttagningsprov för idrottare
• Uttagningsprovet ordnas 9.4.2020
• Alla som söker till idrottsakademin bör delta i uttagningsprovet. Den fysis-

ka testningen är antingen grenspecifik eller allmän. Ytterligare information 
om tid och plats finns bland annat på Katedralskolans hemsida eller www.
urheiluakatemia.fi

• Ingen särskild kallelse skickas till de sökande.

Mer information:  
Mika Korpela, huippu-urheilukoordinaattori, tfn 050 432 3592
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Grundexamen i affärsverksamhet 
(GR, ST) Merkonom

Vad?
Arbetsfältet är brett och merkonomens arbetsuppgifter är väldigt varie-
rande. Till exempel inom kundbetjäning, försäljning och marknadsföring 
finns det framtida jobb. Om du väljer ekonomi- och kontorsservice som 
inriktning, jobbar du kanske med redovisning, bokföring, fakturering och 
löneräkning. Under inlärningen i arbetet -perioderna skapar du dina förs-
ta viktiga arbetslivskontakter. 

För vem?
En bra grundutbildning för dig som vill studera praktiskt och som vill kom-
ma ut arbetslivet med ett yrke redan i ung ålder. 

Studierna
Under studietiden betonas vikten av samarbete och att arbeta i projekt. 
Under första studieåret meddelas kombiintresset. Första året läser du i 
huvudsak allmänna företagsekonomiska grundstudier och gemensamma 
ämnen. Andra studieåret väljs inriktning; kundbetjäning och försäljning 
eller ekonomiservice. 

Var?
Åbo yrkesinstitut, Klockringaregatans skolhus, Klockringaregatan 9-11

Mer information  
Studiehandledare Ulrika Gullqvist, tfn 044 907 3021
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Grundexamen i informations- och 
kommunikationsteknik (GR, ST) Datanom

Vad?
Som datanom jobbar du med mångsidiga arbetsuppgifter inom bl.a. 
desktop, IT-administration, nätverk eller programmering. Exempel på 
jobb är datastödpersoner, -utbildare, -planerare, -konsulter, program-
merare samt försäljare inom databranschen. Inom datanomutbildningen 
samarbetar vi även med Åbo Akademi, dvs. du har möjlighet under studi-
etiden att avlägga grundläggande informationsbehandlingskurser. 

För vem?
En bra grundutbildning för dig som vill studera praktiskt och som vill kom-
ma ut i arbetslivet med ett yrke redan i ung ålder. 

Studierna
Under första studieåret meddelas kombiintresset. Första årets studier är 
allmänna IT grundstudier och gemensamma ämnen. Under andra året 
påbörjas inriktningsstudierna; programmering. 

Var?
Åbo yrkesinstitut, Klockringaregatans skolhus, Klockringaregatan 9-11

Mer information
Studiehandledare Ulrika Gullqvist, tfn 044 907 3021
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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 gymnasi-
estudier.

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 målin-
riktat 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. 

Kursutbud
Utöver de kurser som ingår i de nationella grunderna för gymnasiets 
läroplan erbjuder Katedralskolan fördjupade kurser i bl.a. bildkonst samt 
en ämnesövergripande kurs i konststudier. I mån av möjlighet ordnas 
även repetitionskurser i skrivämnena. De korta avstånden och det ge-
mensamma positionsschemat ger också möjlighet att avlägga kurser vid 
andra gymnasier i Åbo eller vid Åbo yrkesinstitut. Dessutom kan stude-
randena avlägga studier på distans.

Katedralskolan samarbetar med Åboregionens idrottsakademi och kan 
erbjuda svenskspråkiga elitidrottare möjlighet att kombinera idrott och 
studier. Studerandena får räkna idrottsutövandet till godo och har möjlig-
het att delta i morgonträningar, läger och tävlingar under läsåret. 

För vem? 
Studierna riktar sig till alla dem som månar om att få en mångsidig gym-
nasieutbildning på svenska och som önskar bygga en bra grund för fort-
satta studier. Idrottslinjen riktar sig till elitidrottare, som har antagits till 
Åboregionens idrottsakademi. 

Gymnasiediplom
I Katedralskolan kan du avlägga gymnasiediplom i bildkonst. Övriga 
gymnasiediplom avläggs vid de finskspråkiga gymnasierna. 

Var?
Gamla Stortorget 1, 20500 Åbo

Bekanta dig närmare 
http://info.edu.turku.fi/katedral/ och katedralskolan@turku.fi

Mer information
Rektor Marianne Pärnänen, marianne.parnanen@turku.fi,  
tfn 040 171 3889  
Kansliet: katedralskolan@turku.fi, tfn 040 809 8210
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Turun
lukiot
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Opiskelu lukiossa
Lukio-opinnot antavat vankan yleissivistyksen, joka luo hyvän pohjan 
korkeakouluopintoihin. Lukiossa voi suorittaa ylioppilastutkinnon lisäk-
si lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Turussa lukion voi suorittaa 
englannin kielellä Turun kansainvälisessä koulussa tai lukion voi tehdä 
joustavasti Turun iltalukiossa. Opiskelija voi valita kursseja kaikista Tu-
run lukioista. Kaikilla turkulaisilla lukioilla on paljon myös kansainvälistä 
toimintaa. 

Erityislinjat
Valtakunnallisia lukioiden erityislinjoja Turussa ovat Kerttulin lukion ur-
heilulinja ja ICT-linja, Turun klassillisen lukion ilmaisulinja, Puolalanmäen 
lukion musiikkilinja, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun luonnontiedelinja, 
Turun Normaalikoulun IB-linja ja Turun Steinerkoulun lukio. Edellä mai-
nituissa lukioissa opiskelijat voivat poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. 
Lisäksi Turussa toimii Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinja.

Tulosten julkistaminen
Lukioon valitut saavat tiedon valinnasta. Ilmoittaudu pääsemääsi lukioon 
ohjeiden mukaisesti. Jos et pääse ilmoittautumaan, ota hyvissä ajoin yh-
teyttä lukion kansliaan.

Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa, mutta suurin osa opiskelijoista käy 
lukion kolmessa vuodessa. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Yhden 
jakson aikana opiskellaan yleensä 5–7 kurssia. Lukiot laativat jokaista 
lukuvuotta varten kurssitarjottimen, josta opiskelija valitsee opinto-ohjel-
maansa kuuluvat kurssit.

Uusi lukiolainen ilmoittautuu kesäkuussa lukion opiskelijaksi. Lukion 
opinto-ohjaajat ja tutoropiskelijat auttavat kurssivalintojen tekemisessä. 
Eri lukioiden opetussuunnitelmissa on painotettu eri oppiaineita, jolloin 
näissä aineissa tarjottavien syventävien tai soveltavien kurssien määrä 
on tavanomaista suurempi. Suomi toisena kielenä, muiden uskontojen ja 
joidenkin kielien opetus on keskitetty tiettyihin lukioihin.

 
 
Opetuksen tuntijako
Lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot jakaan-
tuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Lisäksi lu-
kioissa on tarjolla koulukohtaisia kursseja. Opiskelija suorittaa vähintään 
47–52 pakollista kurssia ja 10 valtakunnallista syventävää kurssia. 

Verkkokurssit ja etärengas
Opiskelija voi suorittaa lukiokursseja myös verkko-opetuksessa, jota on 
Turussa tarjolla etärenkaan ja iltalukion kurssitarjonnassa. Turun iltalukio 
organisoi Turun seudun etärengasta.
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Ylioppilastutkinto

Lukio tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ylioppilastutkinnossa on 
osallistuttava vähintään neljään kokeeseen, joista kaikille yhteinen pakol-
linen on äidinkieli tai suomi toisena kielenä. Sen lisäksi on valittava kolme 
koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai 
reaali. Yhden kokeista on oltava pitkän oppimäärän mukainen koe. Pa-
kollisten aineiden lisäksi tutkintoon voi sisällyttää ylimääräisiä kokeita. 
Tarkempia tietoja saat www.ylioppilastutkinto.fi. 

Valintaperusteet

Lukioon valitaan opiskelijat valtakunnallisen yhteishaun perusteella luku-
aineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä (poikkeuksina erityislin-
jat). Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee 
1. hakutoivejärjestys ja 2. keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen 
arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja 
kuvataiteen arvosanat.

Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan sattumanva-
raisessa järjestyksessä eli arvotaan. Eri lukioiden alimmat keskiarvorajat 
vaihtelevat vuosittain lukioihin pyrkivien määrästä riippuen. Turussa lu-
kioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vä-
hintään 7,30. 

Tutorit
Tutorit ohjaavat uusia lukiolaisia koulun tavoille ja tutustuttavat uuteen 
oppimisympäristöön. Tutorit myös järjestävät jokaisessa Turun lukiossa 
ohjelmaa ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoille eli ykkösille. Lukion 
aloittaville pidetään esimerkiksi ryhmäytymispäivä, jonka tarkoituksena 
on tutustua uusiin kavereihin. Kaikki tutorit ovat saaneet tehtäväänsä 
koulutuksen ja he opastavat lukio-opintojen alkuun.

Tutoreilta voi kysyä neuvoa esimerkiksi:

• kurssivalintojen tekemisestä
• lukujärjestyksistä
• koulun käytänteistä
• koulun tapahtumista

Opiskelijakunta
Jokaisessa lukiossa on opiskelijakunta. Opiskelijakuntien hallitusten teh-
tävä on edistää oman lukion opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmah-
dollisuuksia ja osallistumista.
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Lukion osoite Erityis-
linja

Kielivalinnat Lukiodiplomit Opiskelu-
paikat

Opinto-ohjaaja Pääsykoe Esittelyillat

A1 B1 B2 B3
Katedralskolan i Åbo, 
Gamla Stortorget

FINA, FIM, 
ENA

TY, FR TY, FR bildkonst 92 Inka Halkivaha,  t. 040 138 5299 15.1.2020 klo 18.30 

Kerttulin lukio, 
Kaarinankatu 3

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

82 yleis
70 urheilu
28 ICT

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

Urheilulinjan laji- ja ominaisuustestit  
torstaina 9.4.2020.
Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua. 
Lisätietoja: www.kerttulinlukio.fi  

urheilulukio 21.1.2020  klo 18.30, 
yleislukio ja ICT-lukio 20.1.2020 
klo 18.30

Luostarivuoren Lyseon lukio
Luostarinkatu 13

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

234 Heidi Autero, p. 044 907 4404  
Mari Salminen,  p. 044 907 4412 

14.1.2020 klo 18.30 

Puolalanmäen lukio, 
Aurakatu 11

musiikki ENA, 
RUA, 
SAA, 
RAA, VEA

RUB SAB, RAB SAB, EAB, VEB, 
RAB

kuvataide, musiikki, valta-
kunnallinen puheviestinnän 
päättökoe 

103 yleis
52 musiikki

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

Musiikkilinjan pääsykoe  7.–8.5.2020 
(Torninkatu 4)  
Ilmoittautuminen valintakokeeseen  
p. 040 569 2835

Musiikkilinja 15.1.2020 klo 18.30. 
Kierros talossa alk. klo 17.45 
(Torninkatu 4), 
Yleislukio 16.1.2020 klo 18.30. 
Kierros talossa alk. klo 17.45
(Puutarhakatu 5)

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 5660932
jukka.valtanen@utu.fi

17 April 17, 2020 from 10 AM to 12:30 PM.

Turun klassillinen lukio, 
Eskelinkatu 4

ilmaisu ENA, RUA RUB SAB, RAB, 
LAB

LAB, RAB, SAB, 
EAB, VEB, KR

kuvataide, media, musiikki, 
tanssi, teatteri, liikunta, val-
takunnallinen puheviestinnän 
päättökoe 

164 yleis
60 ilmaisu

Anna Hongisto, p. 040 635 8231 
Marianne Laulumaa, p. 044 907 2345  
Nina Östdahl,  p. 044 907 4405 

Ilmaisulinjan pääsykoe ke 15.4.2020 klo 
13.15-16.15. Ilmoittautuminen alkaa klo 
12.30.

Ilmaisulinja 21.1.2020 klo 18.30, 
yleislukio 22.1.2020 klo 18.30

Turun normaalikoulun lukio,
Annikanpolku 9

IB ENA, 
RUA, 
SAA, RAA

RUB SAB, RAB, 
VEB

SAB, RAB, VEB, 
EAB

liikunta, kuvataide, musiikki, 
valtakunnallinen puheviestinnän 
päättökoe 

56
30 IB

Jukka Valtanen, p. 050 566 0932 IB-linjan pääsykoe 17.4.2020 klo 10.00–
12.30
Lisätietoja: www.tnk.utu.fi

13.1.2020 klo 18.30

Turun Steiner-koulun lukio,
Mestarinkatu 2

ENA, SAA RUB EAB, RAB 32 Heikki Isotalo, p. 02 273 4775,  
heikki.isotalo@turunsteinerkoulu.fi

14.1.2020 klo 18.30 

Turun Suomalaisen  
Yhteiskoulun lukio, 
Kauppiaskatu 17

luonnontiede, 
meri

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

kuvataide, käsityö, liikunta, 
musiikki, valtakunnallinen 
puheviestinnän päättökoe 

125 yleis
75 luonnontiede
30 meri

Virpi Lieri,  p. 044 907 4402 
Julian Lindberg,  p. 044 907 4493 
Seija Simola,  p. 044 907 4403  
Tiina Vapamaa, p. 040 482 9173

23.1.2020 klo 18.30
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Lukion osoite Erityis-
linja

Kielivalinnat Lukiodiplomit Opiskelu-
paikat

Opinto-ohjaaja Pääsykoe Esittelyillat

A1 B1 B2 B3
Katedralskolan i Åbo, 
Gamla Stortorget

FINA, FIM, 
ENA

TY, FR TY, FR bildkonst 92 Inka Halkivaha,  t. 040 138 5299 15.1.2020 klo 18.30 

Kerttulin lukio, 
Kaarinankatu 3

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

82 yleis
70 urheilu
28 ICT

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

Urheilulinjan laji- ja ominaisuustestit  
torstaina 9.4.2020.
Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua. 
Lisätietoja: www.kerttulinlukio.fi  

urheilulukio 21.1.2020  klo 18.30, 
yleislukio ja ICT-lukio 20.1.2020 
klo 18.30

Luostarivuoren Lyseon lukio
Luostarinkatu 13

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

234 Heidi Autero, p. 044 907 4404  
Mari Salminen,  p. 044 907 4412 

14.1.2020 klo 18.30 

Puolalanmäen lukio, 
Aurakatu 11

musiikki ENA, 
RUA, 
SAA, 
RAA, VEA

RUB SAB, RAB SAB, EAB, VEB, 
RAB

kuvataide, musiikki, valta-
kunnallinen puheviestinnän 
päättökoe 

103 yleis
52 musiikki

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

Musiikkilinjan pääsykoe  7.–8.5.2020 
(Torninkatu 4)  
Ilmoittautuminen valintakokeeseen  
p. 040 569 2835

Musiikkilinja 15.1.2020 klo 18.30. 
Kierros talossa alk. klo 17.45 
(Torninkatu 4), 
Yleislukio 16.1.2020 klo 18.30. 
Kierros talossa alk. klo 17.45
(Puutarhakatu 5)

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 5660932
jukka.valtanen@utu.fi

17 April 17, 2020 from 10 AM to 12:30 PM.

Turun klassillinen lukio, 
Eskelinkatu 4

ilmaisu ENA, RUA RUB SAB, RAB, 
LAB

LAB, RAB, SAB, 
EAB, VEB, KR

kuvataide, media, musiikki, 
tanssi, teatteri, liikunta, val-
takunnallinen puheviestinnän 
päättökoe 

164 yleis
60 ilmaisu

Anna Hongisto, p. 040 635 8231 
Marianne Laulumaa, p. 044 907 2345  
Nina Östdahl,  p. 044 907 4405 

Ilmaisulinjan pääsykoe ke 15.4.2020 klo 
13.15-16.15. Ilmoittautuminen alkaa klo 
12.30.

Ilmaisulinja 21.1.2020 klo 18.30, 
yleislukio 22.1.2020 klo 18.30

Turun normaalikoulun lukio,
Annikanpolku 9

IB ENA, 
RUA, 
SAA, RAA

RUB SAB, RAB, 
VEB

SAB, RAB, VEB, 
EAB

liikunta, kuvataide, musiikki, 
valtakunnallinen puheviestinnän 
päättökoe 

56
30 IB

Jukka Valtanen, p. 050 566 0932 IB-linjan pääsykoe 17.4.2020 klo 10.00–
12.30
Lisätietoja: www.tnk.utu.fi

13.1.2020 klo 18.30

Turun Steiner-koulun lukio,
Mestarinkatu 2

ENA, SAA RUB EAB, RAB 32 Heikki Isotalo, p. 02 273 4775,  
heikki.isotalo@turunsteinerkoulu.fi

14.1.2020 klo 18.30 

Turun Suomalaisen  
Yhteiskoulun lukio, 
Kauppiaskatu 17

luonnontiede, 
meri

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

kuvataide, käsityö, liikunta, 
musiikki, valtakunnallinen 
puheviestinnän päättökoe 

125 yleis
75 luonnontiede
30 meri

Virpi Lieri,  p. 044 907 4402 
Julian Lindberg,  p. 044 907 4493 
Seija Simola,  p. 044 907 4403  
Tiina Vapamaa, p. 040 482 9173

23.1.2020 klo 18.30
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Kerttulin lukio

Erityispiirteet
Kerttulin lukio sijaitsee keskeisellä paikalla Turun tuomiokirkon, korkea-
koulujen ja Kupittaan urheilukampuksen välittömässä läheisyydessä. 
Kerttulin koulurakennus on rakennettu vuonna 1912 ja 2013 täydelli-
sesti peruskorjattu terve rakennus. Kielitarjonta: englanti, ruotsi, saksa, 
espanja ja ranska. Lukiossa on kolme erittäin hienoa laboratoriotilaa 
biologian, fysiikan ja kemian kokeelliseen opiskeluun. Kansainvälisyys 
ja opinto-matkat ovat keskeinen osa lukion toimintaa. Kerttulin lukiossa 
pidetään erityistä huolta opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. 
Opiskelu, fyysinen ja henkinen rasitus, palautus, ravinto, vapaa-aika ja 
unen määrä pidetään tasapainossa, mm. lounaan yhteydessä on malli-
annos ja ravintoarvotaulukko. 

Kurssitarjonta
Kerttulin lukion kurssitarjottimen erityinen painopiste on ylioppilaskirjoi-
tukset, mikä antaa opiskelijalle laajan yleissivistyksen ohella erinomaiset 
valmiudet yliopisto- ja korkeakouluopintoihin. Lukio tukee opiskelijoiden 
siirtymistä korkeakouluihin myös järjestämällä preppauskursseja mm. 
kauppatieteellisiin, lääketieteellisiin ja oikeustieteellisiin tiedekuntiin. 

Perjantaisin on klo 13.15 alkaen suuren suosion saavuttanut matikka-
paja.

Kenelle
Kerttulin lukion laadukas opetus ja mahtavat opiskelijat tarjoavat hyvät 
valmiudet jatko-opintoihin historiallisesti arvokkaassa, terveessä koulu-
rakennuksessa.

Lukiodiplomi
Kerttulin lukiossa voi suorittaa liikunnan, puheviestinnän ja median lu-
kiodiplomit. 

Missä?
Kaarinankatu 3, 20500 Turku

Tutustu tarkemmin
www.kerttulinlukio.fi ja kerttulin.lukio@turku.fi

Ota yhteyttä
Rehtori Tapio Laine, tapio.laine@turku.fi, p. 044 907 2349,  
koulusihteeri Hanna Kraemer, hanna.kraemer@turku.fi, p. 040 173 
8915
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Kerttulin ICT-lukio 

Erityispiirteet 
Kerttulin ICT-lukio on valtakunnan ainoa ICT-alan erityislukio. Erityiskurs-
sien lisäksi opiskelijat osallistuvat aktiivisesti erilaisiin projekteihin ja vie-
railuihin sekä yhteistyöhön alueen korkeakoulujen ja ICT-alan yritysten 
kanssa. Opintojen vastapainoksi järjestetään vapaamuotoisempia tapah-
tumia kuten LANIT ja opintoretket.

Kurssitarjonta
ICT-lukion monien erityiskurssien (esim. Linux, tietoliikenne, ohjelmointi, 
pelisuunnittelu, robotiikka ja elektroniikka, tekoäly sekä animaatio) lisäksi 
osalla ICT-lukiolaisista on mahdollisuus suorittaa lukion aikana IT-alan 
opintoja Turun yliopistossa ja jatkaa siellä lukion jälkeen ilman pääsyko-
keita. Lukio tarjoaa myös Cisco Networking Academy -koulutusohjelman, 
jonka opinnot luetaan hyväksi useissa alan korkeakouluissa. ICT-lukion 
opiskelija voi halutessaan jättää pois opinto-ohjelmastaan 8 valtakunnal-
lista pakollista kurssia. 

Hakeminen ja valintaperusteet  
Yhteishaussa päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvossa painotetaan 
äidinkielen, englannin ja matematiikan arvosanoja kahdella. 
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Kerttulin urheilulukio

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

Kurssitarjonta
Urheilulukiolaisen opinto-ohjelmaan kuuluu urheiluvalmennusta vähin-
tään 12 kurssia. Kun opiskelija on suorittanut vähintään 12 urheiluval-
mennuksen kurssia, hän voi jättää ohjelmastaan pois 8 pakollista kurs-
sia. Urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen tueksi oppilaitos tarjoaa 
urheilijan opintojen ohjausta sekä ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä 
suoritettavan valmennusopin kurssin. 

Kenelle?
Urheilulukio on tavoitteellisesti harjoitteleville motivoituneille nuorille. Ur-
heilulukio on avoin kaikkien lajien urheilijoille. 

Hakeminen ja valintaperusteet
Urheilulukioon haetaan yhteishaussa. Valintapisteet muodostuvat pe-
ruskoulun päättötodistuksen numeroiden keskiarvo (lukuaineet + liikun-
ta) (enintään 10), lajiliiton pisteistä (enintään 5) ja soveltuvuuspisteistä 
(enintään 5). Yhteispisteet (20) ovat valinnan perusteena.
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Luostarivuoren Lyseon lukio

Erityispiirteet
Luostarivuoren Lyseon lukio sijaitsee keskustassa puiston laidalla Samp-
palinnanmäellä. Olemme Turun ainoa yleislukio ja kurssitarjontamme 
mahdollistaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen. Haluamme luoda in-
nostavan ja kannustavan ympäristön, jossa opiskelijat voivat keskittyä 
olennaiseen. Luostarivuoren Lyseossa vaalimme lukion perinteitä nyky-
aikaa tai opiskelijoiden tulevaisuutta unohtamatta. Opiskelijat osallistu-
vat moniin yhteisiin tapahtumiin ja juhliin, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä. 
Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi ykkösten yöleiri, musiikkiproduktiot 
sekä penkkareiden perinteinen kielojuhla, jossa abiturientit jättävät ar-
vokkaasti jäähyväiset opettajilleen ja nuoremmille opiskelijoille.

Kurssitarjonta
Luostarivuoren Lyseossa on yo-kirjoitusaineissa paljon lukiokohtaisia 
kursseja, joilla syvennetään peruskurssien asioiden osaamista. Lisäksi 
järjestämme vuosittain useamman eri oppiaineen integroivia kursseja, 
joilla opiskelija oppii laajentamaan näkökulmiaan ja soveltamaan usean 
aineen tietoja. Kuvataiteen ja yrittäjyyden kurssit tarjoavat opiskelijalle 
mahdollisuuden toteuttaa itseään eri tavoin. Vaihto-opiskelijoiden, erilais-
ten kilpailujen ja opintomatkojen myötä kansainvälisyys on näkyvä osa 
lukiomme toimintaa. 

Kenelle?
Luostarivuoren Lyseo sopii kaikille niille, jotka arvostavat laajaa yleissi-
vistystä ja joille on tärkeää saada 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
Luostarivuoren Lyseossa voi suorittaa kuvataiteen, liikunnan, tanssin ja 
musiikin lukiodiplomit sekä puheviestinnän valtakunnallisen päättöko-
keen.

Missä?
Luostarinkatu 13, 20700 Turku

Tutustu tarkemmin
www.luostarivuorenlyseo.fi ja luostarivuorenlyseon.lukio@turku.fi 

Ota yhteyttä
Rehtori Leena Laakso, leena.laakso@turku.fi, p. 040 187 2131, 
koulusihteeri Tuula Rossi, tuula.rossi@turku.fi, p. 040 841 4719
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Puolalanmäen lukio

Erityispiirteet
Puolalanmäen lukiossa korostuvat monipuolinen kielten opetus, kan-
sainvälisyys, vireä musiikkitoiminta, matemaattis-luonnontieteellinen 
ja humanistinen yleissivistys sekä ympäristöstä ja lähimmäisestä huo-
lehtiminen. Vuosittain opiskelijamme tekevät opintomatkoja ja vierailuja 
eurooppalaisiin yhteistyökouluihimme. Opiskelijoiden oma aktiivisuus yh-
dessä monipuolisen ja motivoivan opetuksen kanssa tarjoaa hyvän poh-
jan oppimiselle ja menestykselle ylioppilaskirjoituksissa. Kunnioitamme 
perinteitä, elämme tässä ajassa ja tähtäämme tulevaisuuteen. 

Kurssitarjonta
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 vuorovai-
kutusta ja arvostusta. Monessa kielessä opetusta antaa myös ko. kieltä 
äidinkielenään puhuva natiiviopettaja. Matematiikan ja luonnontieteiden 
opetus on maan huippua. Tietyt musiikkilukion kurssit ovat mahdollisia 
myös lukion yleislinjalaiselle. 

Kenelle?
Puolalanmäki sopii kaikille kielistä, kansainvälisyydestä ja luonnontie-
teistä kiinnostuneille opiskelijoille. Olemme sopivankokoinen lukio, jossa 
yksilöllinen oppiminen on keskiössä. Täällä tapaat samanhenkisiä opis-
kelijoita. 

Lukiodiplomit
Puolalanmäen lukiossa voi suorittaa kuvataiteen ja musiikin lukiodiplo-
min sekä puheviestintätaitojen päättökokeen. Lisäksi saksan ja ranskan 
kielissä opiskelija voi tehdä kansainvälisen virallisen kielitutkinnon. 

Missä?
Aurakatu 11, 20100 Turku

Tutustu tarkemmin
https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/

Ota yhteyttä
Rehtori Jouko Kauppinen, jouko.kauppinen@turku.fi, p. 050 432 3644,  
koulusihteeri Eija Vaarala, eija.vaarala@turku.fi, p. 040 569 2835
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Puolalanmäen lukion  
musiikkilinja

Erityispiirteet
Tarjoamme lukio-opiskelun ohella monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia 
musiikin parissa. Vahvuuksiamme ovat kuorotoiminta sekä suuret musiik-
kiprojektit, mm. Valon Aika. Lukiossamme on kolme kuoroa, yli 50 soit-
tajan sinfoniaorkesteri, lukuisia erityylisiä bändejä ja kansanmusiikkiryh-
miä. Musiikkilinja vahvistaa lukion kansainvälisyyttä. Kuorot ja orkesteri 
käyvät säännöllisesti ulkomailla ja meillä vierailee useita esiintyjäryhmiä. 

 
Hakeminen ja valintaperusteet
Musiikkilinjalle valitaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon (max. 
10 pistettä) ja pakollisessa valintakokeessa annettavien musiikkipistei-
den (max. 10 pistettä) sekä ennakkotehtävän perusteella. Musiikkipistei-
tä on saatava vähintään kolme. Ennakkotehtävä on toimitettava lukiolle 
viimeistään 1.4.2020. Lisää ohjeita lukion kotisivuilla hakuajan alkaessa. 
Musiikinopettajan lausunto ja musiikin todistukset on toimitettava viimeis-
tään 30.4.2020 lukion kansliaan. Hakija ilmoittautuu valintakokeeseen 
koulusihteerille p. 040 569 2835 ja varaa ajan. Valintakokeet pidetään 
7.–8.5.2020 osoitteessa Torninkatu 4 (käynti sisäpihalta).

Kuva: Arto Kunnola /Kook 
management Oy 



52

Turun klassillinen lukio

Erityispiirteet
Turun klassillisessa lukiossa kielitarjonta on erittäin laaja. Englannin ja 
ruotsin lisäksi lukiossamme voit opiskella ranskaa, saksaa, espanjaa, 
venäjää, latinaa ja vanhaa kreikkaa. Kansainvälisyys näkyy lukiossa 
mm. Roomakerhon tilaisuuksissa, kielten opintomatkoina, fysiikan leiri-
kouluna Cernissä, ruotsin kerhon toimintana sekä erillisen ranskan kie-
len DELF-tutkinnon suorittamisena. Lukiossamme korostetaan tekniikan 
sekä yhteiskunnallisen ja eurooppalaisen kulttuurin opiskelua tulevaisuu-
den kansainvälisiä työpaikkoja ajatellen. Turun klassillinen lukio tarjoaa 
opiskelijalle mahdollisuuden löytää ja kehittää omaa erityisosaamistaan 
sekä suunnata opintojaan oman kiinnostuksensa ja jatko-opiskeluun liit-
tyvien tavoitteidensa mukaisesti. Matematiikan opetuksessa käytetään 
yhdessä Turun yliopiston kanssa kehittämäämme oppimisanalytiikkaoh-
jelmistoa, joka mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. 

Kurssitarjonta
Lukio tarjoaa kaikissa oppiaineissa lukiokohtaisia kursseja, erityisesti yh-
teiskunnallisissa aineissa (historia, yhteiskuntaoppi), matematiikassa ja 
liikunnassa tarjottava kurssimäärä ylittää reilusti valtakunnallisen tason. 
Jokaisessa yo-tutkinnon aineessa lukio tarjoaa ainakin yhden yo-kirjoi-
tuksiin ja jatko-opintoihin valmentavan lukiokohtaisen kurssin. 

Kenelle?
Vahva yhteishenki synnyttää hyvinvointia, joka näkyy hyvinä oppimistu-
loksina ja lukiossa viihtymisenä. Tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista 
kansainvälisiä, monipuolisesti hyviin jatko-opintoihin pääseviä ja niissä 
menestyviä ylioppilaita. 

Lukiodiplomi
Turun klassillisessa lukiossa voi suorittaa teatteritaiteen, median, kuva-
taiteen, tanssin, musiikin ja liikunnan lukiodiplomin sekä äidinkielen pu-
heviestinnän päättökokeen.  

Missä? 
Eskelinkatu 4, 20100 Turku

Tutustu tarkemmin
www.turunklassillinenlukio.fi ja klassillinen.lukio@turku.fi

Ota yhteyttä
Rehtori Kai Heino, kai.heino@turku.fi, p. 050 432 3612,  
koulusihteeri Jaana Paavilainen, jaana.paavilainen@turku.fi,  p. 040 
537 6794
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Turun klassillisen lukion  
ilmaisulinja

Erityispiirteet
Ilmaisulinjan opiskelija, joka suorittaa 12 ilmaisun kurssia, voi jättää pois 
opinto-ohjelmastaan 8 valtakunnallista pakollista kurssia. 

Kurssitarjonta
Teatteri-ilmaisussa voi opiskella mm. teatterihistoriaa, performanssia, 
näyttelijän- ja ohjaajantyötä, dramaturgiaa, improvisaatiota, skenografi-
aa ja tanssia sekä mediailmaisussa mm. journalistiikkaa, valokuvausta, 
median maailmaa, mainontaa, luovaa kirjoittamista ja lyhytelokuvaa sekä 
kuvankäsittelyä, uutis- ja toimitustyötä ja markkinointia Turun AMK:ssa. 
Vuosittain on tarjolla n. 40 teatteri- ja mediailmaisun kurssia. 

Kenelle? 
IIlmaisulinja antaa monipuoliset kehitysmahdollisuudet opiskelijan omil-
le ilmaisu- ja viestintätaidoille. Tärkeitä ovat taiteen avulla kasvaminen, 
oman osaamisen näyttäminen, itsenäisten työskentelytapojen kehittämi-
nen ja taiteellisten valintojen tekeminen. 

Hakeminen ja valintaperusteet
Ilmaisulinjalle haetaan yhteishaussa. Kaikille hakijoille on pakollinen etu-
käteistehtävä sekä erillinen pääsykoe ke 15.4.2020 klo 13.15-16.15. Il-
moittautuminen alkaa klo 12.30. Katso etukäteistehtävä ja ajankohtaiset 
pääsykoeohjeet lukion kotisivuilta.
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Turun Suomalaisen  
Yhteiskoulun lukio (TSYK)

Erityispiirteet 
TSYKissä opiskellaan moderneissa oppimisympäristöissä perinteitä kun-
nioittavassa miljöössä. Lukio sijaitsee linja-autoaseman kupeessa hyvien 
kulkuyhteyksien päässä. Oppiaineiden välinen yhteistyö on kiinteää ja 
yhteistyötä tehdään paljon yritysten, korkeakoulujen ja erilaisten järjes-
töjen kanssa. Opiskelijamme osallistuvat vuosittain moniin kansallisiin 
ja kansainvälisiin kilpailuihin, joissa on menestytty hyvin. Lukuvuosittain 
tehdään opintomatkoja ulkomaille. Yhteisöllinen tsykkiläisyys ja opiskeli-
joiden hyvinvointi ovat meille tärkeitä arvoja.

Kurssitarjonta
Meillä on monialainen ja laaja kurssitarjonta. Yleislinjan opiskelijana voit 
osallistua erityislinjojen kursseille, mikäli niissä on tilaa. Äidinkielessä voit 
tehdä puheviestinnän päättökokeen ja vieraissa kielissä suullisen kielitai-
don kokeen. TSYKissä on tarjolla myös yrittäjyyskursseja. Kuvataiteessa 
on valittavissa 15 kurssia, joissa tutustutaan laajasti kuvallisen ilmaisun 
eri muotoihin, mm. arkkitehtuuri, muotoilu ja design, pukusuunnittelu ja 
lavastus, elokuva ja video sekä ympäristötaidetta saaristossa. Tarjolla on 
myös ajankohtaisia ja tulevaisuuteen luotaavia kursseja, esim. biotaide ja 
älykkäät oppimisympäristöt.

 
Lukiodiplomi
Meillä voi suorittaa kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin lukiodip-
lomit. 

Missä?
Kauppiaskatu 17, 20100 Turku 

Tutustu tarkemmin
www.tsyk.fi, tsyk.lukio@turku.fi

Ota yhteyttä
Rehtori Riikka Lindroos, riikka.lindroos@turku.fi, p. 050 432 3671,  
koulusihteeri Maisa Lehvänen, maisa.lehvanen@turku.fi, p. 040 687 
1385
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TSYKin luonnontiedelinja

Erityispiirteet 
Voit jättää pois 8 valtakunnallista pakollista kurssia suorittaessasi vä-
hintään 12 linjan syventävää kurssia. Koulukohtaisilla kursseilla pääset 
syventymään oppiaineiden sisältöihin yhteistyössä korkeakoulujen ja 
alueen yritysten kanssa. 

Kurssitarjonta
Syventäviä kursseja on lähes 60 mm. ihmisen fysiologia, anatomia ja 
genetiikka, astrofysiikka, rikas ja köyhä maailma, orgaaninen kemia ja 
tiedetutor. Työkursseilla pääset tekemään laboratoriotöitä. Oppiainerajat 
ylittävillä kursseilla voit opiskella mm. energia-asioita, biokemiaa ja luon-
nontieteiden matematiikkaa. 

Kenelle? 

Saat hyvät valmiudet matemaattis-luonnontieteellisiin, lääketieteellisiin ja 
teknillistieteellisiin jatko-opintoihin. 

Hakeminen ja valintaperusteet  
Kevään 2020 yhteishaussa linjalla on 75 aloituspaikkaa. Päättötodistuk-
sen lukuaineiden keskiarvossa painotetaan matematiikan, fysiikan, kemi-
an, biologian ja maantieteen arvosanoja kahdella.
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TSYKin merilinja

Erityispiirteet
Valitset linjan tarjonnasta vähintään 12 kurssia, joista kaksi on pakollista. 
Merellä liikkumisen taitoja voit harjoitella koululaivapurjehduksella. TSY-
Kin merilinjalla on käytössä oma koululaiva Lokki. 

Kurssitarjonta
Merilinjan kurssitarjonnassa painottuvat matemaattisluonnontieteelliset 
aineet, meriympäristö ja -tutkimus, Itämeri, merenkulku sekä yrittäjyys. 
Valittavana on myös merilinjalle suunnattuja kielten kursseja. 

Kenelle?
Merilinja on hyvä valinta merestä ja merialasta kiinnostuneille. Linjalla 
saat hyvät valmiudet merialan ja -tutkimuksen jatko-opintoihin. 

Hakeminen ja valintaperusteet
Kevään 2020 yhteishaussa linjalla on 30 aloituspaikkaa. Päättötodistuk-
sen lukuaineiden keskiarvossa painotetaan äidinkielen, A1-kielen ja ma-
tematiikan arvosanaa kahdella.
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Turun iltalukio

Aikuislukion lähes kaikki kurssit, myös pitkä matematiikka ja joidenkin 
lyhyiden kielten ensimmäiset kurssit voi suorittaa verkossa. Tutkinnon 
suorittaminen on maksutonta. Aineopiskelu on myös maksutonta Turun 
kaupungin ylläpitämien lukioiden ja Turun ammatti-instituutin opiskelijoil-
le. Muille aineopiskelumaksu on yhdestä kurssista 50 euroa, 2-5 kurssia 
yhteensä 100 euroa ja 6 tai enemmän yhteensä 150 euroa. Kesälukio-
kurssit ovat maksullisia.  Aineopiskelijaksi voi ilmoittautua kansliassam-
me tai verkkosivujemme kautta: www.turuniltalukio.fi. Päivälukiolainen, 
joka suorittaa kursseja iltalukiossa, on aineopiskelija.

Kurssitarjonta
Kesä- ja elokuun kurssitarjonta on runsas. Elokuun kurssit ovat lähinnä 
abeille suunnattuja kertauskursseja. Kurssin hinta vahvistetaan lukuvuo-
den aikana. Kursseille ilmoittaudutaan verkkosivujemme kautta huhti-
kuusta alkaen. 

Kenelle?
Iltalukioon on mahdollista tulla aineopiskelijana kuka tahansa. Varsinai-
seksi opiskelijaksi voi tulla erityisestä syystä alle 18-vuotiaana. 

Etärengas
Etäopetusrenkaassa www.etarengas.fi ovat mukana kaikki Turun lukiot, 
Turun ammatti-instituutti ja ympäristökuntien lukioita. Etärenkaan kautta 
opiskelijat saavat lisää kursseja joustavasti ja maksutta. Etärengas tar-
joaa vuosittain noin 50 kurssia. Reaaliaineissa voi käyttää hyväksi myös 
Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden verkko-kurssitarjontaa: www.lse.fi. 

Missä?
Eskelinkatu 4, 20100 Turku

Tutustu tarkemmin
www.turuniltalukio.fi

Ota yhteyttä
Apulaisrehtori Sami Peltonen, sami.peltonen@turku.fi, p. 050 432 3669
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Turun normaalikoulun lukio

Erityispiirteet
Turun normaalikoulun lukio on yliopiston koulu, joka panostaa korkeata-
soiseen opetukseen. Digitaalisuus on arkipäivää ja Norssi mahdollistaa 
opiskelijoilleen opiskelun yksilöllisen ohjauksen. Kansainvälistä ilmapiiriä 
täydentää runsas opintomatkojen tarjonta ulkomaille. 

Kurssitarjonta
Luonnontieteissä korostuvat kokeellisuus ja yhteistyökurssit korkea-
koulujen kanssa. Kaupallisista aineista tai johtamisesta kiinnostuneet 
voivat valita yrittäjyysopintoja Business Management -tarjonnasta. 

Kenelle?
Mahdollistaa opiskelijoilleen laajan ja monipuolisen yleissivistyksen sekä 
erinomaisen jatko-opintokelpoisuuden tiede- ja ammattikorkeakouluihin. 

Missä? 
Annikanpolku 9, 20610 Turku 

Tutustu tarkemmin 
www.tnk.utu.fi 

Ota yhteyttä
Rehtori Jannika Sarimo, jannika.sarimo@utu.fi, p. 050 406 4262,  
koulusihteerit Eija Koskela, eija.koskela@utu.fi, p. 050 329 6859 ja  
Anna Elenius, anna.elenius@utu.fi, p. 050 329 7783

IB-linja

Erityispiirteet
IB-lukio antaa erinomaiset lähtökohdat yliopisto-opinnoille niin kotimaas-
sa kuin ulkomailla. Opetuskieli on englanti. Osa IB-linjalaisista suorittaa 
sekä suomenkielisen että englanninkielisen tutkinnon.

Ensimmäisenä vuonna opiskellaan noin 30 kurssia, opitaan riittävä kie-
litaito ja tarvittavat työmuodot. Sen jälkeen jokainen keskittyy itselle tär-
keisiin oppiaineisiin. Oppiaineiden lisäksi opiskelijat tekevät tutkielman 
itseään kiinnostavasta aiheesta, opiskelevat tiedon teoriaa ja osallistuvat 
CAS-toimintaan. 

Kurssitarjonta
Opiskelijat valitsevat ohjelmaansa minimissään kuusi oppiainetta, joita 
he opiskelevat joko laajan tai suppeamman tason mukaan. Oppiaineet 
valitaan luonnontieteen, yhteiskuntatieteiden, äidinkielen, vieraiden kiel-
ten ja matematiikan koreista. Luonnontieteissä tehdään paljon kokeellisia 
töitä. Kieliaineissa erityispiirteenä on suullisen kielitaidon korostuminen. 

Hakeminen ja valintaperusteet
IB-linjalle haetaan yhteishaussa. Keskiarvossa painotetaan matematii-
kan, englannin ja äidinkielen arvosanat kahdella. Kaikille avoin pääsy-
koe on 17.4.2020 klo 10.00–12.30. Katso tarkemmin koulun kotisivuilta:  
www.tnk.utu.fi.
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Turku International School

Turku International School (TIS) was founded to meet 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 respected by 
universities in all parts of the world.

Apply
Admissions form is available at the school website, www.tis.utu.fi. 
Completed applications should be submitted to principal Mirjam Virtanen 
by March 13, 2020. Entrance exam will be held on April 17, 2020 from 10 
AM to 12:30 PM.

Where? 
Annikanpolku 9, 20610 Turku

Further information 
www.tis.utu.fi

Contact us
Principal Mirjam Virtanen, mirjam.virtanen@utu.fi, tel. 046 922 4778
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Turun Steiner-koulun lukio

Erityispiirteet 
Turun Steiner-koulun lukio on steinerpedagogiikkaa toteuttava erityislu-
kio, jossa opiskellaan tavallisten lukiokurssien lisäksi taide- ja taitoaine-
painotteisia erityiskursseja. Steiner-lukiossa painotetaan yleissivistyksen 
merkitystä sekä teoreettisten tietojen ja käytännön taitojen yhteensovit-
tamista. Kouluruoka valmistetaan lähiruoka-aineista koulun omassa keit-
tiössä.

Kurssitarjonta
Erityiskurssit ovat kädentaitoja, käytännöllisyyttä ja sosiaalisia taitoja ke-
hittäviä taito- ja taideaineita. Erityiskursseja on yhteensä 12, esim. gra-
fiikka, keramiikka, kuvanveisto, kirjansidonta, metalli- ja kivityö, näytel-
mä, päättötyöprojekti ja kulttuurimatka Eurooppaan.

Kenelle?
Steiner-lukio sopii kaikille yleissivistyksestä, taiteesta ja tekemisestä 
kiinnostuneille. Opiskelu on sosiaalista, tutkivaa ja luovaa tekemällä op-
pimista. Oppikirjojen ohella käytetään digitaalisia opiskeluympäristöjä ja 
verkko-opiskelua monipuolisesti.

Hakeminen ja valintaperusteet
Lukioon haetaan yhteishaussa. Hakijoilta ei edellytetä taiteellista erityis-
lahjakkuutta ja hakea voi mistä tahansa peruskoulusta. 

Missä? 
Mestarinkatu 2, 20810 Turku

Tutustu tarkemmin 
www.turunsteinerkoulu.fi ja www.facebook.com/TurunSteinerKoulu

Ota yhteyttä 
Rehtori Marjo Lahti, marjo.lahti@turunsteinerkoulu.fi, p. 050 577 0204
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Jäitkö ilman  
opiskelupaikkaa? 
Turun ammatti-instituutin Ohjaus- ja hakupalvelu 
 
Ohjaa sinua alkuun kaikissa koulutus- ja hakuasioissa, jos jäit ilman kou-
lutuspaikkaa 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. 
Varaa käynti- tai soittoaika asiakaspalvelustamme, puh. 02 2633 4777 
(ark. klo 9-15). 
  
Yhteystiedot: Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 14–18 C 
(Datacity), (hissillä 2. kerrokseen). 
ohjaushaku@turku.fi, puh. 040 186 5208

 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava  
koulutus, VALMA
Ammatillisista opinnoista kiinnostuneille, lisätietoa www.turkuai.fi/valma

Tiedustelut: opinto-ohjaaja Riikka Kuusisto, p. 040 183 4480,  
etunimi.sukunimi@turku.fi  
 
Haku: www.opintopolku.fi

Turun iltalukio, LUKIOSTARTTI
Lukiosta kiinnostuneille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa vailla olevil-
le. Lukiostartissa kerrataan peruskoulun ydinaineita ja samalla opiskel-
laan lukiokursseja. Lukiostartissa on mahdollisuus korottaa peruskoulun 
arvosanoja. Lukiostartti kestää puolesta vuodesta vuoteen. Keväällä voi 
osallistua toisen asteen yhteishakuun tai jatkaa opiskelua iltalukiossa. 
Lukiostartissa suoritetut lukiokurssit kelpaavat suorituksiksi muissa lu-
kioissa.

Tiedustelut: opinto-ohjaaja Riikkamarja Autio, p. 040 483 0936.  riikka-
marja.autio@turku.fi, 

Turun Ohjaamo 
On matalan kynnyksen palvelupiste alle 30-vuotiaille nuorille Turun ydin-
keskustassa. Ohjaamossa on tarjolla muun muassa apua työnhakuun, 
koulutus- ja uraohjausta, sekä tieto- ja neuvontapalveluja. 

P. 040 724 5440, ohjaamo@turku.fi, www.turku.fi/ohjaamo 

NuortenTurku 
On kaikille alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettu tietoa, neuvontaa ja oh-
jausta tarjoava palvelupiste Ohjaamon yhteydessä. Pisteessä voivat 
asioida myös nuorten vanhemmat, muut nuorten kanssa työskentelevät 
sekä alan opiskelijat. P. 040 1833 562, nuortenturku@turku.fi, www.nuor-
tenturku.fi

Vamos Turku 
Tukee ja valmentaa 16–29-vuotiaita turkulaisia nuoria, jotka ovat koulu-
tuksen ja työn ulkopuolella tai toivovat muutosta elämäntilanteeseensa. 
Yksilövalmennuksen lisäksi tarjolla on ryhmävalmennusta. www.vamos-
nuoret.fi/turku

Yllä olevat löydät osoitteesta: Yliopistonkatu 25A 4.krs (Yliopiston Aptee-
kin talo).

Lisää opiskelupaikkoja: www.opintopolku.fi
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www.taiturku.fi
www.turku.fi/lukiokoulutus
www.turku.fi/opiskelijakaupunki

Turku – Kotikaupunkisi nyt ja jatkossa. Toisen asteen jälkeen, tule osaksi 
tulevaisuuden osaajien yhteisöä, joka nauttii opiskelijaelämästä ja opis-
kelusta alueen korkeakouluissa. 

Opiskelijoiden kaupungissa tapahtuu 365 päivänä vuodessa. Mukana 
40 000 korkeakouluopiskelijaa, Turun kaupunki ja kuusi korkeakoulua. 
Turkulaisessa opiskelijakulttuurissa voidaan hyvin ja nautitaan opiskelija-
elämästä huippuopetuksessa.

Opiskelijakaupunki Turku – opiskelija-arkea sujuvoittamassa


