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Mitä 
perusopetuksen 
jälkeen?
Peruskoulun jälkeen valittavanasi on monia vaihtoehtoja ja väyliä työelämään. 
Toisen asteen tutkinnot (ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto) antavat 
yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.
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https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/aninkaisten-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/juhannuskukkulan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/ruiskadun-kampus
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/lemminkaisenkadun-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/lemminkaisenkadun-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/peltolan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/logistiikan-koulutuskeskus
https://info.edu.turku.fi/katedral/
https://www.turku.fi/kerttulin-lukio
https://www.luostarivuorenlyseo.fi/
https://blog.edu.turku.fi/pml/
https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-programme/
https://www.turuniltalukio.fi/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
https://sites.utu.fi/tnk/lukio/
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/
https://turunsteinerkoulu.fi/oppilaat/lukio
https://turunkonservatorio.fi/opetus/
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-programme/
https://sites.utu.fi/tnk/lukio/
https://turunkonservatorio.fi/opetus/
https://www.luostarivuorenlyseo.fi/
https://blog.edu.turku.fi/pml/
https://info.edu.turku.fi/katedral/
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/juhannuskukkulan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/aninkaisten-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/peltolan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/logistiikan-koulutuskeskus
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/lemminkaisenkadun-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/ruiskadun-kampus
https://www.turku.fi/kerttulin-lukio
http://www.turuniltalukio.fi/
https://turunsteinerkoulu.fi/oppilaat/lukio
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Hakuaika on helmi–maaliskuun 
vaihteessa opintopolku.fi-sivustolla. 
Koulutukset alkavat elokuussa.
Voit hakea yhteishaussa, jos

• saat perusopetuksen päättötodistuksen keväällä 2023 tai olet saanut sen 
aikaisemmin.

• sinulla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. (Et voi hakea 
yhteishaussa, jos sinulla on jo tutkinto.)

Sinulle on tarjolla monta hyvää vaihtoehtoa:

• ammatillinen perustutkinto
• ylioppilastutkinto
• kaksoistutkinto eli samanaikaisesti perustutkinto ja ylioppilastutkinto
• TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Kaikkiin vaihtoehtoihin haetaan samassa yhteishaussa. Voit esittää 7 eri 
hakutoivetta.

Hae ammatilliseen perustutkintokoulutukseen, kun

• haluat ammatin ja työtä valmistumisen jälkeen.
• jo opiskeluaikana haluat hankkia käytännön osaamista työpaikoilla.
• haluat ammatillista osaamista ennen korkeakouluopintoja.

Hae lukioon, kun

• haluat laajan yleissivistyksen.
• haluat kehittää akateemisia valmiuksiasi.

• tähtäät korkeakouluopintoihin.

Hae kaksoistutkintoon, kun

• haluat opiskella samanaikaisesti sekä perustutkinnon että ylioppilastutkinnon.

• sinulla on motivaatiota ja valmiuksia opiskella lukio-opintoja.

• haluat lukio-opintojen lisäksi ammatillista osaamista ennen korkeakouluopintoja.

Hae TUVAan eli Tutkintoon valmentavaan koulutukseen, kun

• tavoitteenasi on parantaa opiskeluvalmiuksiasi, jotta voit myöhemmin hakeutua 
ja suoriutua toisen asteen opinnoista.

Katso lisätietoja opintopolku.fi

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

• sinulla on oppimisvaikeuksia

• sosiaaliset syyt edellyttävät sitä

• sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun)

• haet ulkomaalaisella todistuksella

• kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen

• sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

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

• peruskoulusi on jäänyt kesken

• sinulla on ulkomainen tutkinto

• sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä matematiikassa että äidinkielessä 

Katso lisätietoa turku.fi/yhteishaku > hakijalle > hakeminen Y
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Toisen asteen valtakunnallinen yhteishaku

https://opintopolku.fi
https://turku.fi/yhteishaku
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Olet sitten nuori, aikuinen, työssäkäyvä, yrittäjä tai työtön, jatkuvasta hausta voit 
löytää sinulle soveltuvan koulutuksen vuoden eri aikoina. Jos sinulla on jo joku 
tutkinto, voit hakea vain jatkuvassa haussa.

Eri tarpeisiin on tarjolla erilaisia koulutuksia ja niihin haetaan eri tavoilla:

• Turun ammatti-instituutin verkkosivuilta löydät kaikki haussa olevat koulutukset > turkuai.fi/jatkuvahaku

• TE-palveluiden verkkosivuilta löydät työvoimakoulutukset > tyomarkkinatori.fi

• Turun oppisopimustoimistosta saat tietoa oppisopimuskoulutuksesta > oppisopimus.turku.fi

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen

Oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta. Opiskelu säilyy maksuttomana 20 ikävuoteen asti.

Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Opiskella voi myös 
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa (17-vuotiaat, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen 
oppimäärää tai maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito) tai kansanopiston oppivelvollisille tarkoitetussa koulutuksessa.

https://turku.fi/jatkuvahaku
https://tyomarkkinatori.fi
https://oppisopimus.turku.fi
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Alla ansökningarna till andra stadiets 
yrkesutbildningar och gymnasier sker 
via den riksomfattande gemensamma 
ansökan. Ansökan görs elektroniskt på 
adressen studieinfo.fi. Ansökningstiden 
infaller i månadsskiftet februari-mars. 
Utbildningarna börjar i augusti.
I vårens gemensamma ansökan får studerande ange högst fem önskemål för 
utbildningar, som kan bestå av både yrkesinstitut och gymnasier. Elever i den 
grundläggande utbildningen 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 turkuai.fi/jatkuvahaku. 

Dubbelexamen
Yrkesinriktad grundexamen + studentexamen

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

Intresset för kombistudier kartläggs under det första studieåret. För att kunna 
avlägga kombiexamen måste den studerande uppfylla medeltalskraven för det 
ifrågavarande gymnasiet.

Gemensam ansökan 2023

https://studieinfo.fi
https://turkuai.fi/jatkuvahaku


8

22
23 Urheilijakoulutus

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

Urheilijakoulutukseen haetaan yhteishaun yhteydessä. Urheilijakoulutus on 
tarkoitettu kaikkien lajien urheilijoille. Koulutukseen valitaan vuosittain ikäluokassaan 
kansallisesti lahjakkaita urheilijoita.

Valintaperusteina ovat:

• lajiliittojen pisteytys

• todistusarvosanat sekä

• erikseen pidettävät laji- ja ominaisuustestit

Laji- ja ominaisuustestit
Testit järjestetään to 13.4.2023. Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua. Jokaisen hakijan 
on osallistuttava testiin. Testi voi olla joko laji- tai ominaisuustesti. Lisätietoa testeistä 
sekä niiden tarkemmat ajat ja paikat löytyvät seuraavilta sivuilta:

• Kerttulin lukio > turku.fi/kerttulin-lukio/urheilulukio 

• TAI > turkuai.fi/urheilijapolku

• Urheiluakatemia > urheiluakatemia.fi

Infotilaisuus
• Turun ammatti-instituutin, Kerttulin urheilulukion sekä Katedralskolanin 

urheilijakoulutuksien yhteinen infotilaisuus on 30.1.2023 klo 18.30 Kerttulin 
urheilulukion tiloissa.

Lisätietoja urheilijakoulutuksesta antavat:
Kerttulin urheilulukio, Mika Korpela 050 432 3592 
Turun ammatti-instituutti, Juha Lönnqvist 040 193 1569

Katso lisätietoja koulutuksesta ja hakuohjeista turku.fi/yhteishaku/urheilijakoulutus
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https://www.turku.fi/kerttulin-lukio/urheilulukio
https://www.turkuai.fi/urheilijapolku
https://www.urheiluakatemia.fi
https://www.turku.fi/yhteishaku/urheilijakoulutus
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Idrottar- 
utbildning
Om du idkar en idrottsgren, har du möjligheter att vid sidan av dina studier 
fortsätta att aktivt träna i träningsgrupperna i Turun Seudun Urheiluakatemia. 
Idrottsakademin verkar i gymnasiet Kerttulin urheilulukio, Åbo yrkesinstitut 
(TAI) och Katedralskolan i Åbo. 

Ansökan till idrottsutbildningen görs via gemensam ansökan. 
Idrottarutbildningen passar alla oavsett vilken idrottsgren man utövar. Till 
utbildningen antas årligen idrottare som haft framgång i sin gren på nationell 
nivå.

Urvalsgrunderna är:

• specialidrottsförbundens poängsättning

• betygsvitsord samt

• gren- och egenskapstest som ordnas separat

Gren- och egenskapstest
Testen ordnas torsdag 13.4.2023. Till testen skickas ingen separat inbjudan. 
Varje sökande ska delta i egenskapstestet. Testet kan vara antingen ett gren- 
eller egenskapstest. Mer information om testen och deras närmare tidpunkter 
och platser hittas på följande sidor (på finska):

• Kerttulin lukio > turku.fi/kerttulin-lukio/urheilulukio 

• TAI > turkuai.fi/urheilijapolku

• Urheiluakatemia > urheiluakatemia.fi

Infotillfälle
• Idrottarutbildningarna i Åbo yrkeinstitut, Kerttulin urheilulukio och Katedralskolan i 

Åbo måndag 30.1.2023 kl. 18.30 i lokalerna för Kerttulin urheilulukio.

Mer information om idrottarutbildningen fås av:
Kerttulin urheilulukio, Mika Korpela 050 432 3592 
Åbo yrkesinstitut, Juha Lönnqvist  040 193 1569

Närmare information om utbildningen och ansökningsanvisningarna finns på 
webbplatsen turku.fi/yhteishaku/urheilijakoulutus.

https://turku.fi/kerttulin-lukio/urheilulukio
https://turkuai.fi/urheilijapolku
https://urheiluakatemia.fi
https://turku.fi/yhteishaku/urheilijakoulutus
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Valmistu kaikkeen.
Varaudu parhaimpaan.
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Turun  
ammatti-instituutti
Turun ammatti-instituutissa (TAI) voi opiskella lukuisiin ammatteihin lähes 30 alalta. Eri alojen 
koulutalot sijaitsevat eri puolilla Turkua. Tulethan tutustumaan koulutaloihin, koulutuksiin ja 
opiskeluun sekä henkilökuntaan ja opiskelijoihin avoimissa ovissa sekä tutustumispäivissä.

> www.taiturku.fi
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https://www.taiturku.fi
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23 Tulevaisuutena 

ammatti
Yhteishakulomakkeessa ilmoitat, haetko kaksoistutkinto-opiskelijaksi tai Urheilijakoulu-
tukseen. Loput valintasi voit tehdä opintojen alkaessa ja kuluessa. Niistä muodostuu 
oma opintopolkusi.

• Jos haluat jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa, TAIssa voit useissa 
perustutkinto-opinnoissa opiskella maksuttomasti Turun AMK:n opintoja.

• Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, voit sisällyttää opintoihisi yrittäjyysopintoja.

• Jos olet kiinnostunut kansainvälisyydestä ja olet täysi-ikäinen, voit hakeutua 
ulkomaille hankkimaan ja osoittamaan osaamista.

• Jos haluat vaikuttaa ja olla kehittämässä TAIn toimintaa, voit sisällyttää opintoihisi 
tutor-, opiskelijakunta- tai yhdistystoimintaa.

• Jos opit parhaiten tekemällä, voit hankkia osaamisesi suurelta osin työelämässä.

Katso lisätietoa ammattikorkeakoulu- ja muista opintopoluista turkuai.fi/opintopolut 

Kaksoistutkinto: ylioppilastutkinto + ammatillinen perustutkinto

Kaksoistutkinto-opiskelijat opiskelevat TAIssa ammatillisten tutkinnon osien ohella 
lukio-opintoja viidessä aineessa. TAIn opiskelija voi opiskella lukion opintoja 
maksuttomasti myös iltalukiossa.

Lukio-opinnot korvaavat perustutkinnon opintoja. Tämän takia kaksoistutkinnon 
suorittaminen ei välttämättä pidennä opiskeluaikaa. Kaksoistutkinnossa suoritetaan 
ylioppilastutkinto, mutta kaksoistutkinnon suorittanut ei saa lukion päättötodistusta.

Katso lisätietoja valintaperusteista ja lukio-opintojen vaihtoehdoista  
turku.fi/yhteishaku/kaksoistutkinto
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https://turkuai.fi/opintopolut
https://turku.fi/yhteishaku/kaksoistutkinto
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TAIn avoimet ovet
Tervetuloa TAIn avoimiin oviin! Ilmoittautuminen alkaa viikolla 40 ja jatkuu 
kunnes ryhmät ovat täynnä. Ilmoittautumislinkki julkaistaan TAI tiedottaa opoille 
-uutiskirjeessä.

Aninkaisten koulutalo ke 9.11.2022  
Juhannuskukkulan koulutalo to 3.11.2022 
Logistiikan koulutuskeskus, Kuormakatu pe 4.11.2022  
Lemminkäisenkadun koulutalo ti 8.11.2022  
Peltolan koulutalo ti 1.11. ja ke 2.11.2022 sekä Taitaja9-kilpailut ti 1.11.2022  
Ruiskadun kampus to 10.11.2022

TAIn tutustumispäivät
Tervetuloa kokeilemaan käytännössä sinua kiinnostavia aloja ja opiskelua! 
Ilmoittautuminen alkaa viikolla 44 ja jatkuu kunnes ryhmät ovat täynnä. 
Ilmoittautumislinkki julkaistaan TAI tiedottaa opoille -uutiskirjeessä.

Juhannuskukkulan koulutalon alat
ma 16.1.2023 Media-ala  
ti 17.1.2023 Sähkö- ja automaatioala ja turvallisuusala  
ke 18.1.2023 Tieto- ja viestintätekniikan ala  
pe 20.1.2023 Laboratorioala

Peltolan koulutalon alat
ma 16.1.2023 Rakennus-, puuteollisuus-, ja maanmittausala  
ke 18.1.2023 Talotekniikan ala  
to 19.1.2023 Ajoneuvoala ja kone- ja tuotantotekniikan ala

Kuormakadun Logistiikkakeskuksen alat
pe 20.1.2023 Logistiikka

Aninkaisten koulutalon alat
ke 25.1.2023 Hius- ja kauneudenhoito-, elintarvike-, tekstiili- ja muoti- 
sekä ravintola- ja cateringala

Ruiskadun kampuksen alat

Sosiaali- ja terveysala

ke 14.12.2022  
to 15.12.2022  
ke 25.1.2023  
to 26.1.2023 

Lääkeala

ti 13.12.2022 
ti 24.1.2023

Liiketoiminta-ala

to 19.1.2023  
pe 20.1.2023

Handel och data

ke 9.11.2022

S/S Bore (Linnankatu 72)

Lemminkäisen koulutalon matkailuala

to 15.12.2022  
to 2.2.2023
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Aninkaisten koulutalo
ANINKAISTENKATU 7

Opinto-ohjaaja Sari Barck, 044 907 3770

• Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto: kampaaja, 
kosmetiikkaneuvoja, kosmetologi, parturi  

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: toimitilahuoltaja, 
kodinhuoltaja 

Opinto-ohjaaja Jutta Mäkynen, 040 356 0954

• Elintarvikealan perustutkinto: elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-
kondiittori, lihatuotteiden valmistaja 

• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto: mittatilausompelija, muotiassistentti, 
ompelija, sisustustekstiilien valmistaja, tekstiilienhuoltaja 

• Tutkintoon valmentava koulutus TUVA

Opinto-ohjaaja Merja Berg, 044 907 3041 

• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: kokki, tarjoilija
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Ruiskadun kampus
RUISKATU 8

Opinto-ohjaaja Jaana Åkerroos, 050 590 7912 ja Sari Iinattiniemi 040 159 6007

• Liiketoiminnan perustutkinto: merkonomi

Opinto-ohjaaja Ulrika Gullqvist, 044 907 3021

• Affärsverksamhet: merkonom

• Informations- och kommunikationsteknik: datanom

Opinto-ohjaaja Minna Niemi, 040 849 7015  

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja

Opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, 040 186 2547

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: perustason ensihoitaja

• Lääkealan perustutkinto: lääketeknikko

14

https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/aninkaisten-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/ruiskadun-kampus
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Juhannuskukkulan koulutalo
KUKKULAKUJA 3

Opinto-ohjaaja Hanna Arola, 040 7104051

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: mediapalvelujen toteuttaja

• Turvallisuusalan perustutkinto: turvallisuusvalvoja

Opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, 050 564 1608

• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: elektroniikka-asentaja, 
hyvinvointiteknologia-asentaja, tietoverkkoasentaja, IT-tukihenkilö, 
ohjelmistokehittäjä

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti, 044 907 3982

• Laboratorioalan perustutkinto: laborantti

• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: sähkö- ja automaatioasentaja

Lemminkäisenkadun koulutalo
LEMMINKÄISENKATU 18

Opinto-ohjaaja Merja Berg, 044 907 3041

• Matkailualan perustutkinto: vastaanottovirkailija  

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

Logistiikan koulutuskeskus
KUORMAKATU 17

Opinto-ohjaaja Heli Kemi, 044 907 3152 ja Vesa Valkonen 040 634 1999

• Logistiikan perustutkinto: autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, 
palvelulogistiikkatyöntekijä, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Peltolan koulutalo
HAMPPUKATU 2

Opinto-ohjaaja Milla Lindström, 044 907 3071

• Maanmittausalan perustutkinto: kartoittaja

• Puuteollisuuden perustutkinto: puuseppä

• Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja, maarakennuskoneenkuljettaja

Opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, 040 634 1999

• Ajoneuvoalan perustutkinto: automekaanikko, diagnoosimekaanikko, 
hyötyajoneuvomekaanikko, pienkonemekaanikko, autokorimekaanikko, 
automaalari

Opinto-ohjaaja Emilia Lahtivuori, 040 558 3666

• Talotekniikan perustutkinto: putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: kiinteistönhoitaja

Opinto-ohjaaja Armi Nurmi, 040 610 2597

• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: koneasentaja, koneistaja, 
levyseppähitsaaja
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https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/juhannuskukkulan-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/lemminkaisenkadun-koulutalo
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/logistiikan-koulutuskeskus
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/peltolan-koulutalo
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AUTOMEKAANIKKO, DIAGNOOSIMEKAANIKKO, HYÖTYAJONEUVOMEKAANIKKO, 
PIENKONEMEKAANIKKO, AUTOKORIMEKAANIKKO JA AUTOMAALARI

Ajoneuvoalan perustutkinto

TAItoa, jota tarvitaan - 

AJONEUVOALA.” 

VESA
OPINTO-OHJAAJA

PELTOLAN KOULUTALO, HAMPPUKATU 2

Ala sopii sinulle, kun
• olet kiinnostunut tekniikasta ja ajoneuvoista.

• olet tarkka ja kätevä käsistäsi.

• olet palveluhenkinen ja vastuuntuntoinen.

• sinulla on hyvä kunto ja tarkka näkökyky.

• sinulla on kykyä ratkaista monenlaisia ongelmia.

Aluksi opiskelet alan perusosaamista lähiopetuksessa oppilaitoksessa. Hankit osaamista 
mm. mekaanisista korjauksista, huoltotöistä sekä autojen elektronisiin ja sähköisiin 
järjestelmiin liittyvistä vianmäärityksistä ja korjauksista. Toisena vuotena kartutat 
osaamistasi työelämässä ja jatkat opiskelua valitsemallasi osaamisalalla. 

Eri osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään eri työtehtäviin. Työpaikkoja ovat erilaiset 
korjaamot.

• Auto-, diagnoosi-, hyötyajoneuvo-, ja pienkonemekaanikko (ajoneuvotekniikan 
osaamisala) tekee mekaanisia korjauksia, huoltotöitä sekä ajoneuvojen elektronisiin ja 
sähköisiin järjestelmiin liittyviä vianmäärityksiä ja korjauksia. 

• Autokorimekaanikkoa ja automaalaria (vauriokorjauksen osaamisala) työllistävät 
mm. kolarivaurioiden korjaukset, korimuutokset ja ajoneuvomaalaukset

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, 040 634 1999

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2
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Ala sopii sinulle, kun
• olet tarkka ja pidät hygieenisestä työskentelystä.

• olet kiinnostunut elintarvikkeista ja niiden jalostamisesta tuotteiksi.

• haluat käyttää isojakin koneita ja laitteita.

• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin, aikaisiin aamuihin ja vuorotyöhön.

• Huom! Jos sinulla on allergioita ja/tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia, voivat ne rajoittaa 
työllistymistäsi alalle.

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

• Elintarvikkeiden valmistaja (elintarviketeknologian osaamisala) työskentelee 
valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä elintarviketeollisuudessa, 
pienimuotoisessa elintarvikkeiden valmistuksessa tai elintarvikeliikkeiden 
myymälätoiminnoissa.

• Leipuri-kondiittori (leipomoalan osaamisala) työskentelee leipomoissa ja 
konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, paistopisteissä ja kahvila-konditorioissa 
valmistus-, pakkaus- ja myyntitehtävissä.

• Lihatuotteiden valmistaja (liha-alan osaamisala) työskentelee liha-alan yrityksessä 
tai elintarvikehuoneistossa, kuten lihanleikkaamossa, lihavalmistetuotannossa, 
teurastamossa, lähettämössä tai lihankäsittely- ja myyntitehtävissä.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Jutta Mäkynen, 040 356 0954

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA, LEIPURI-KONDIITTORI TAI  
LIHATUOTTEIDEN VALMISTAJA

Elintarvikealan perustutkinto

TAIdoksi 

maistuva ammatti!” 

SARI
OPETTAJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7
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Passar för dig som
• gillar att studera och jobba tillsammans med andra.

• lär dig genom att lyssna och utföra praktiska övningar, men trivs med självständigt 
arbete emellanåt.

• är öppen för nya intryck och tycker att sociala kontakter är viktiga.

• inte riktigt ännu vet vad du vill göra i framtiden, men affärslivet och handelsbranschen 
verkar lockande.

• redan är student och snabbt vill få ett yrke och komma ut i arbetslivet.

Under studietiden betonas vikten av samarbete och att arbeta i projekt. Under det 
första studieåret meddelas kombiintresset. Första året läser du i huvudsak allmänna 
företagsekonomiska grundstudier och gemensamma ämnen. Andra studieåret väljs 
inriktning; kundbetjäning, försäljning och marknadsföring eller ekonomitjänster (bokföring 
och bokslut, löneräkning). I examen ingår tre obligatoriska examendelar; Kundservice, 
Resultatinriktad verksamhet och Arbete i en arbetsgemenskap. Gemensamma studier 
med innehåll som t.ex. modersmål, finska, engelska och matematik ingår också. Övriga 
examensdelar varierar beroende på vald inriktning. Utbildningen ger också en bra grund 
för fortsatta studier vid en yrkeshögskola eller universitet.

Merkonomens möjliga framtida arbetsplatser finns inom dagligvaruhandeln (t.ex. 
mataffärer, klädbutiker) specialaffärer, företag eller inom kommuner med arbetsuppgifter 
inom kundservice och/eller kontorsuppgifter, bokföringsbyråer och försäkringsbolag/
banker.

Ytterligare information studiehandledare Ulrika Gullqvist, 044 907 3021 

Råggatans campus, Råggatan 8

MERKONOM

Grundexamen i affärsverksamhet

Inte så lätt som jag  

trodde, mycket fast i  

hur bra jag själv jobbar!” 

SOFIA
STUDERANDE

RÅGGATANS CAMPUS RÅGGATAN 8
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RÅGGATANS CAMPUS RÅGGATAN 8

Passar för dig som:
• gillar att jobba med och framför datorn.

• är intresserad av att lära sig olika programmeringsspråk.

• vill lära sig både genom teori och praktik.

• är noggrann och kan jobba självständigt.

• redan är student och snabbt vill få ett yrke, och komma ut i arbetslivet.

Under det första studieåret meddelas kombiintresset. Första årets studier 
är allmänna IT grundstudier och gemensamma ämnen. Andra året påbörjas 
inriktningsstudierna; programmering. Efter att ha avlagt grundexamen i information- och 
kommunikationsteknik kan du grunderna inom olika programmeringsspråk. Du kan 
bygga nätverk och nätsidor, och du blir expert på digital kommunikation.

Du har teoretiska studier och praktiska övningar där du lär dig använda datorns olika 
funktioner och arbetar med många varierande program på ett professionellt sätt. 
Utbildningen ger också en bra grund för fortsatta studier vid en yrkeshögskola eller 
universitet.

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

Ytterligare information studiehandledare Ulrika Gullqvist, 044 907 3021

Råggatans campus, Råggatan 8

PROGRAMUTVECKLARE

Grundexamen i informations- och 
kommunikationsteknik

Jag trivs jättebra, kiva typer 

och nya kompisar i klassen…

kiva stämning i klassen.”

STEFAN
STUDERANDE

RÅGGATANS CAMPUS RÅGGATAN 8
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Ala sopii sinulle, kun
• olet kiinnostunut kauneudenhoidosta ja yrittäjyydestä.

• haluat tehdä esteettistä ja tarkkaa työtä käsilläsi sekä käyttää siinä erilaisia laitteita.

• pidät asiakaspalvelusta sekä palvelujen ja tuotteiden myymisestä ja markkinoimisesta.

• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin (myös ilta- ja viikonloppu)

• Huom! Allergiat ja/tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai puutteellinen värinäkö, voivat rajoittaa 
työllistymistäsi alalle.

Aluksi opiskelet valitsemasi osaamisalan perusosaamista oppilaitoksen lähiopetuksessa ja 
työtiloissa sekä oppilaitoksen eri oppimisympäristöissä. Opintojen edetessä hankit osaamista 
myös alan yrityksissä tai oppilaitoksen eri oppimisympäristöissä (Hyvinvointikeskus Wisio, 
Laivahostel S/S Bore ja Kotikunnas parturi-kampaamo).

• Kampaaja (kampaajatyön osaamisala) ja parturi (parturityön osaamisala) erikoistuvat 
tekemään eri tekniikoilla kampauksia ja leikkauksia. Osaamista täydennetään mm. 
hiusten värjäys-, rakenne- tai hoitokäsittelypalveluilla. He työllistyvät kampaamoihin ja 
partureihin sekä parturi-kampaamoihin ja risteilyaluksille, joko työntekijöiksi tai yrittäjiksi.

• Kosmetologi (ihonhoidon osaamisala) erikoistuu ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan 
mm. käsi- jalka- kasvo- ja vartalohoitoihin, tuotteiden ja palvelujen myyntiin 
sekä kotihoitotuotteiden käyttöön. Kosmetologi työllistyy kauneushoitoloihin, 
kosmetiikkamyymälöihin, tavarataloihin, kylpylöihin, apteekkeihin ja risteilyaluksille, joko 
työntekijöiksi tai yrittäjiksi.

• Kosmetiikkaneuvoja (hius- ja kauneudenhoitoalan neuvonnan osaamisala) erikoistuu 
ihonhoidon ja kosmetiikkatuotteiden myyntiin ja markkinointiin sekä tuote-esittelijäksi. 
Kosmetiikkaneuvoja työllistyy samoihin paikkoihin kuin kosmetologit.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Sari Barck, 044 907 3770

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

KAMPAAJA, PARTURI, KOSMETOLOGI TAI KOSMETIIKKANEUVOJA

Hius- ja kauneudenhoitoalan 
perustutkinto

Kauneus on 

tekijän kynsissä.”

TIINA
TYÖNANTAJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7



 21

22
23

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7
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Ala sopii sinulle, kun
• olet tarkka ja kätevä käsistäsi.

• olet kiinnostunut koneiden rakenteesta, toiminnasta ja valvonnasta.

• haluat oppia roboteista, 3D-mallintamisesta, kytkentäkaavioiden ja työpiirustusten 
lukemisesta.

• haluat työskennellä monipuolisella vientialalla kilpailukykyisellä palkalla.

• pystyt työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti.

Aluksi opiskelet perusosaamista hitsauksesta, koneistuksesta ja automaation perusteista. 
Myöhemmin jatkat opiskelua sinua kiinnostavalla osaamisalalla.

Eri osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään erilaisiin työtehtäviin.

• Koneistaja (tuotantotekniikan osaamisala) työllistyy useille teollisuuden aloille, 
konepajoille ja verstaisiin.

• Levyseppähitsaaja (tuotantotekniikan osaamisala) työllistyy konepajoille, 
korjaamoihin, verstaisiin, telakoille, eri teollisuusalojen tehtaisiin sekä 
taideteollisuuteen. 

• Koneasentaja (asennuksen ja automaation osaamisala) työllistyy konepajoille, 
korjaamoihin, kulkuneuvoteollisuuteen, monien teollisuusalojen huolto- ja 
korjaustehtäviin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Armi Nurmi, 040 610 2597

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA, KONEASENTAJA

Kone- ja tuotantotekniikan  
perustutkinto

”Parasta opiskelussa on 

käytännönläheisyys. Jokainen 

päivä on erilainen, monipuolinen  

ja  taitoja kartuttava.” 

JUUSO
OPISKELIJA

PELTOLAN KOULUTALO, HAMPPUKATU 2
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Ala sopii sinulle, kun 
• olet huolellinen ja vastuuntuntoinen. 

• pidät tarkasta ja ohjeita noudattavasti työskentelystä. 

• uskallat käyttää erilaisia koneita ja laitteita. 

• olet kiinnostunut luonnontieteistä. 

Aluksi opiskelet laboratorion perustöitä. Hankit osaamista mm. liuosten valmistamisesta, 
titraamisesta, pipetoinnista, laboratorion perusvälineiden käytöstä, mikrobiologian 
perusteista sekä työturvallisuudesta. Myöhemmin kartutat osaamistasi työelämässä sekä 
opiskelet enemmän erilaisten analyysilaitteiden käyttöä. Myös mm. orgaaniset synteesit ja 
bioanalyysit tulevat sinulle tutuiksi opintojesi aikana.

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

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Maarit Vahti, 044 907 3982 

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

LABORANTTI

Laboratorioalan perustutkinto

Olisiksä kationi meidän 

anioniin, tuu meille 

opiskelee – Tää on siistii”

SILJA
OPISKELIJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3
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JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3
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Ala sopii sinulle, kun
• olet vastuuntuntoinen, tarkka ja yrittäjähenkinen.  

• pidät asiakaspalvelusta ja liiketoiminnasta.  

• olet kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja ympäröivästä 
yhteiskunnasta.

• olet kiinnostunut tietotekniikasta ja sen monipuolisesta käytöstä.

Opinnoissa voit tehdä valintoja eri suuntautumispoluille, joissa erikoistutaan eri 
työtehtäviin: myyntiin, markkinointiin, palvelumuotoiluun, projektissa toimimiseen, 
asiakkuuksien hoitamiseen, logistiikkapalveluihin, yrittäjyyteen tai toimistopalveluiden ja 
taloushallinnon tehtäviin, laskutukseen, palkanlaskentaan ja kirjanpitoon.

• Merkonomi toimii eri alojen yrityksissä, sekä yksityisissä että julkisen hallinnon 
organisaatioissa asiakaspalvelun ja myynnin sekä taloushallinnon työtehtävissä. 
Merkonomi voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Jaana Åkerroos, 050 590 7912 sekä  
Sari Iinattiniemi 040 159 6007

Ruiskadun kampus, Ruiskatu 8 c  

MERKONOMI

Liiketoiminnan perustutkinto

Saat meiltä hyvät taidot ja 
perusosaamisen työelämän 
monenlaisiin tehtäviin. Tämä 
on hyvä yleistutkinto.”
 
JAANA
OPINTO-OHJAAJA

RUISKADUN KAMPUS RUISKATU 8 C
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AUTONKULJETTAJA, LINJA-AUTONKULJETTAJA, 
YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA TAI PALVELULOGISTIIKKATYÖNTEKIJÄ

Logistiikan perustutkinto

Mä haluun ajaa  
isoa autoa, tiesin sen  
jo lapsena.” 

KERTTU
TYÖNTEKIJÄ

KUORMAKADUN KOULUTALO KUORMAKATU 17

Ala sopii sinulle, kun
• olet palveluhenkinen, vastuuntuntoinen ja järjestelmällinen.

• olet kiinnostunut ajoneuvoista ja haluat liikkuvan ammatin.

• haluat käyttää isojakin koneita ja laitteita.

• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin ja vaihteleviin työolosuhteisiin.

• Huom! Kuljetuspalvelujen osaamisalalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia. Katso 
lisätietoa turkuai.fi/terveydentilavaatimukset. 

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

Eri osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään erilaisiin työtehtäviin.

• Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 
(kuljetuspalvelujen osaamisala) suorittaa vähintään BC-luokan ajokortin. Koulutuksessa 
suoritetaan myös muut henkilö- tai tavarankuljetuksessa vaadittavat ammattipätevyydet 
ja ajokorttiluokat (D ja CE). Kuljettaja työllistyy pätevyytensä mukaisiin tavara- tai 
henkilöliikenteen tehtäviin erilaisissa kuljetusyrityksissä.

• Palvelulogistiikkatyöntekijä (sisälogistiikan osaamisala) opiskelee tavarantuntemusta 
ja varastokirjanpitoa, koneiden ja tavaroiden käsittelytaitoja sekä tietotekniikan hallintaa. 
Opiskelija voi myös suorittaa B-ajokortin. Palvelulogistiikkatyöntekijä työllistyy kaupan alan, 
teollisuusyritysten ja kuljetusliikkeiden varastoihin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Heli Kemi, 044 907 3152 ja Vesa Valkonen 040 634 1999

Logistiikan koulutuskeskus, Kuormakatu 17

https://turkuai.fi/terveydentilavaatimukset
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KUORMAKADUN KOULUTALO KUORMAKATU 17

Ala sopii sinulle, kun
• olet järjestelmällinen, tarkka ja hyväkuntoinen.

• pidät sekä asiakaspalvelu- että varastotyöstä.

• olet kiinnostunut tietotekniikasta ja sen soveltamisesta.

• pystyt sitoutumaan alan erilaisiin työaikoihin.

• Huom! Alalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia.  
Katso lisätietoa turkuai.fi/terveydentilavaatimukset. 

Aluksi opiskelet alan ammattiaineita, kuten apteekkilogistiikkaa ja tuotetietoutta sekä 
tietotekniikkaa. Myöhemmin hankit osaamista logistiikan tehtävistä, kuten tuotteiden 
tilaamisesta, saapuvan tavaralähetyksen tarkastamisesta, varastovalvontaohjelman 
käyttämisestä sekä lääkkeiden oikeasta käsittelystä ja varastoinnista. 

• Lääketeknikko (apteekkityön osaamisala) työllistyy apteekkeihin ja sairaala-
apteekkeihin, sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkekeskuksiin, lääketehtaisiin, 
lääketukku- sekä luontaistuotekauppoihin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, 040 186 2547

Ruiskadun kampus, Ruiskatu 8

LÄÄKETEKNIKKO

Lääkealan perustutkinto

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

RUISKADUN KAMPUS RUISKATU 8

https://turkuai.fi/terveydentilavaatimukset
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Ala sopii sinulle, kun
• olet tarkka, huolellinen ja oma-aloitteinen.

• hahmotuskykysi ja fyysinen kuntosi on hyvä.

• matematiikka ei tuota suuria ongelmia.

• pystyt toimimaan sekä itsenäisesti että tiimissä, myös ulkona.

Alussa harjoitellaan mittauksen ja tiedonsiirron perustaitoja ja tietoja. Opetus 
tapahtuu sekä luokkatiloissa että raikkaassa ulkoilmassa. Opiskelet maaston 
mittaamista ja kartoittamista robottitakymetrillä, GPS-laitteilla, droneilla sekä maa- ja 
mobiililaserkeilaimilla. Opiskelet myös karttojen ja maasto- ja koneohjausmallien tekemistä 
eri tarkoituksiin. Lisäksi suoritat työturvallisuus- ja tulityökortin sekä perustaidot ensiavun 
antamisesta. 

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

Työtehtävinä voi olla infrarakentamisen, talonrakentamisen tai kaavoittamisen 
mittaustehtävät tai erilaiset mallinnustyöt.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Milla Lindström 044 907 3071

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

KARTOITTAJA

Maanmittausalan perustutkinto

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

MATTI
OPETTAJA

PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2
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Ala sopii sinulle, kun
• sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot.

• olet kiinnostunut eri kielistä ja kulttuureista.

• olet asiakaspalvelu- ja myyntihenkinen.

• haluat neuvoa ja opastaa erilaisia asiakkaita.

• vaihtelevat työajat ja fyysisestikin rankka työ eivät ole sinulle hankalia.

Aluksi opiskelet matkailualan tuntemusta ja asiakaspalvelua, viestintää ja tieto- ja 
viestintätekniikkaa sekä majoitus- ja ravitsemispalveluja lähiopinnoissa ja oppilaitoksen 
omissa oppimisympäristöissä, kuten Laivahostel S/S Borella sekä alan työpaikoilla. 
Perusosaamisen hankkimisen jälkeen jatkat opiskelua osaamisalalla.

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

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Merja Berg, 044 907 3041

Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18 D

VASTAANOTTOVIRKAILIJA

Matkailualan perustutkinto

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

MILLA
OPISKELIJA

LEMMINKÄISENKADUN KOULUTALO  LEMMINKÄISENKATU 18 DPELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2
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Ala sopii sinulle, kun 
• olet idearikas ja pidät piirtämisestä ja/tai kirjoittamisesta.

• olet kiinnostunut työskentelemään tietokoneella.

• olet kiinnostunut valokuvauksesta, videokuvausta ja 3D-mallinnuksesta. 

• haluat tehdä mediamateriaalia eri julkaisukanaviin.

• olet kiinnostunut teknisten koneiden ja laitteiden toiminnasta ja käyttämisestä.

Aluksi tutustut media-alan toimintaympäristöön ja opiskelet alan perusosaamista. 
Opintoihin sisältyy mm. graafisen tuotannon perusteita, graafista suunnittelua, valo- ja 
videokuvausta, 3D-mallinnusta ja verkko- ja painojulkaisun suunnittelua ja toteutusta. 
Myöhemmin syvennät ja laajennat osaamistasi media-alaan myös työpaikoilla ja erilaisissa 
asiakasprojekteissa.

• Mediapalvelujen toteuttaja (julkaisutuotannon osaamisala) työllistyy yritysten 
viestintä- ja markkinointiosastoille sekä mainos- ja viestintätoimistoihin, digipainoihin 
ja painotaloihin, lehti- ja kirjakustantamoihin, valokuvaamoihin sekä itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi. 

 Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Armi Nurmi, 040 610 2597

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto

Kuvita se näkyväksi!” 

TIINA
OPISKELIJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3
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Ala sopii sinulle, kun
• olet tarkka, huolellinen ja käsistäsi kätevä.

• sinulla on taiteellista silmää.

• haluat käyttää erilaisia työkaluja ja koneita.

• pystyt itsenäiseen työskentelyyn ja olet oma-aloitteinen.

• Huom! Allergiat voivat olla este ammatissa toimimiselle puupölyn ja liima-aineiden vuoksi.

Alussa harjoitellaan puusepän perustaitoja ja tietoja. Opetus tapahtuu luokkatilassa ja 
työsaleissamme. Tutustut eri puumateriaaleihin sekä opit käyttämään erilaisia käsityökaluja ja 
puuntyöstökoneita. Opit lukemaan työpiirustuksia ja valmistamaan itse tuotteita suunnitelman 
mukaisesti. Suoritat myös työturvallisuus- ja tulityökortin sekä perustaidot ensiavun 
antamisesta. Opiskelun aluksi tehdään harjoitustöitä, mutta opintojen edetessä voi valmistaa 
itselle esim. huonekaluja. Työelämässä tapahtuva oppiminen on tärkeä osa opiskelua.

• Puuseppä työskentelee verstaissa ja tuotantolaitoksissa. Pienissä verstaissa työ sisältää 
enemmän itsenäistä suunnittelua, kun taas tuotantolaitoksissa tehdään sarjavalmistusta 
pitkälle automatisoiduilla tuotantolinjoilla. Puuseppä työllistyy puusepäntehtaisiin ja 
huonekalutehtaisiin, rakennuspuusepänteollisuuteen, erilaisiin verstaisiin ja rakennusalan 
yrityksiin. Puuseppä voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Milla Lindström 044 907 3071

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

PUUSEPPÄ

Puuteollisuuden perustutkinto

Näkee oman osaamisensa 
erilaisissa puusta tehdyissä 
tuotteissa.”

TOMI
OPISKELIJA

PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2
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Ala sopii sinulle, kun
• haluat käyttää isojakin koneita ja laitteita.

• olet hyvässä fyysisessä kunnossa.

• pystyt sopeutumaan erilaisiin rakennuskohteisiin sekä sisällä että ulkona.

• Huom! Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla on terveydentila- ja 
toimintakykyvaatimuksia. Katso lisätietoa www.turkuai.fi/terveydentilavaatimukset

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

Työkohteita ovat esimerkiksi työpaikka- ja asuinrakennusten, ympäristörakenteiden sekä 
liikenne-, vesihuolto- ja energiahuoltoverkon uudisrakentamistyöt ja kunnossapitotyöt. Alalta 
työllistytään rakennusalan yrityksiin, kuntien ja teollisuuden tehtäviin sekä itsenäiseksi yrittäjäksi 
tai urakoitsijaksi.

• Talonrakentaja (talonrakennuksen osaamisala) rakentaa tai korjaa kaikki rakennukset 
alusta loppuun valmiiksi. Voit valmistumisen jälkeen myös erikoistua tekemään vain tiettyjä 
työvaiheita, esimerkiksi rakennuksen sisävalmistusvaiheen töitä tai ulkotöitä.

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

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Milla Lindström 044 907 3071

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

TALONRAKENTAJA TAI MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA

Rakennusalan perustutkinto

On hienoa ohjata  

isoja koneita.” 

NIKO
OPISKELIJA

PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2

https://www.turkuai.fi/terveydentilavaatimukset
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PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2

Ala sopii sinulle, kun
• haluat toimia ravitsemisalan ruoanvalmistus- ja/tai tarjoilutehtävissä.

• haluat palvella erilaisia asiakkaita.

• haluat hyödyntää kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta työssä.

• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin.

• Huom! Jos sinulla on allergioita ja/tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia, ne voivat rajoittaa 
työllistymistä alalle.

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

Eri osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään eri työtehtäviin:

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

• Kokki (ruokapalvelun osaamisala) työllistyy ravintoloihin, henkilöstöravintoloihin, 
liikenneasemille, kahviloihin, pikaruoka-, juhla- ja pitopalveluihin, lasti- ja 
matkustajalaivoille sekä suurkeittiöihin.

Lisätietoja antaa Merja Berg, 044 907 3041

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

KOKKI TAI TARJOILIJA

Ravintola- ja catering-alan 
perustutkinto

Tekevältä ei työt lopu, 

ihmiset syövät aina.” 

PEKKA
OPETTAJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7
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Ala sopii sinulle, kun
• sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet palvelualtis.
• olet joustava, sopeutuva ja vastuullinen.
• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin (esim. vuorotyö).
• Huom! Alalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia.  

Katso lisätietoa turkuai.fi/terveydentilavaatimukset.

Hankit osaamista lähiopetuksessa, harjoitustunneilla sekä työpaikoilla. Tutkinnon aikana on 
mahdollisuus opiskella Turun AMK:n väyläopintoja (max. 35 op.)

Osaamisalan opinnoissa syvennetään tietoja ja taitoja. Joillekin osaamisaloille saattaa olla erillinen 
valinta. Tutkinnon suorittaneella lähihoitajalla, osaamisalasta riippumatta, on pätevyys toimia 
monissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalalta työllistytään erityisesti päiväkoteihin 
ja muihin varhaiskasvatuksen työpaikkoihin.

• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalta työllistytään erityisesti mielenterveys- ja 
päihdetyön yksiköihin ja perhekoteihin.

• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalta työllistytään erityisesti perusterveydenhuoltoon 
mm. terveyskeskusten vuodeosastoille, poliklinikoille ja erikoissairaanhoitoon.

• Suunhoidon osaamisalalta työllistytään hammaslääkärin työpariksi niin kunnallisiin kuin 
yksityisiin suun terveydenhuollon palveluihin.

• Vammaistyön osaamisalalta työllistytään eri ikäisille ja eri tavoin vammaisille henkilöille 
tarjottaviin palveluihin, esimerkiksi kodinomaisiin hoidon ja asumisen yksiköihin, päivätoimintaan 
sekä erityiskouluissa tarjottavaan henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen.

• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalalta työllistytään erityisesti kotihoitoon ja 
vanhustyöhön.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Minna Niemi 040 849 7015

Ruiskadun kampus, Ruiskatu 8

LÄHIHOITAJA

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto

Yhteistyökyky erilaisen 
asiakkaiden ja alan 
ammattilaisten kanssa on 

tärkeää lähihoitajan työssä.” 

TIINA
OPETTAJA

RUISKADUN KAMPUS RUISKATU 8

 
HUOM!

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnon osaamisala, 
perustason ensihoito, ei ole 

yhteishaussa. Elokuussa alkavaan 
koulutukseen haetaan TAIn jatkuvan 
haun kautta turkuai.fi/jatkuvahaku. 
Katso tarkemmin tämän oppaan 

kohdasta Jatkuva haku.

https://turkuai.fi/terveydentilavaatimukset
https://turkuai.fi/jatkuvahaku
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RUISKADUN KAMPUS RUISKATU 8

Ala sopii sinulle, kun
• olet järjestelmällinen ja huolellinen, sekä kannat vastuuta ympäristöstäsi.

• olet kiinnostunut sähköteknisistä laitteista ja niistä koostuvista järjestelmistä.

• haluat toimia monipuolisella, jatkuvasti kehittyvällä ja työllistävällä alalla.

• haluat monipuoliset työllistymismahdollisuudet.

• sinulla on varma värinäkö.

Aluksi opiskelet käsityökalujen käyttöä, asennus- ja mittausharjoituksia sekä 
alalla tarvittavaa teoreettista perusosaamista. Jo ensimmäisenä keväänä pääset 
tekemään pien- ja pienoisjänniteasennuksia työsalissa. Tämän jälkeen opit tekemään 
kiinteistöjen sähköasennuksia sekä perehdyt automaation ja robotiikan perusteisiin. 
Opintojen loppupuolella pääset valitsemaan yhden itseäsi kiinnostavan tutkinnon 
osan: kappaletavara-, prosessi- tai rakennusautomaationasennukset. Pääset myös 
syventämään automaatio-osaamistasi.

Eri suuntautumisaloilla erikoistutaan eri tehtäviin, ja suuntautumisvalinta tehdään toisen 
vuoden keväällä.

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

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Maarit Vahti, 044 907 3982

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOASENTAJA

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Haetaan valoisaa 

ja johdonmukaista 

henkilöä.” 

TEEMU
TYÖNANTAJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3
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Ala sopii sinulle, kun
• pidät asiakaspalvelusta.

• olet oma-aloitteinen ja tarkka.

• pidät vaihtelevista työympäristöistä ja muuttuvista työtehtävistä.

• haluat olla mukana rakentamassa tulevaisuuden energiaratkaisuja.

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

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

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

• Kylmäasentaja (kylmäasentajan osaamisala) oppii asentamaan ja huoltamaan erilaisia 
kylmälaitteita ja -tiloja esim. ilmalämpöpumppuja ja kylmiöitä sekä perehtyy sähkö- ja kylmäalan 
perustöihin. Opinnot keskittyvät erilaisiin talotekniikan laitteisiin ja järjestelmiin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Emilia Lahtivuori 040 558 3666

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

PUTKIASENTAJA, ILMANVAIHTOASENTAJA, KYLMÄASENTAJA

Talotekniikan perustutkinto

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

PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2
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PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2

Ala sopii sinulle, kun
• olet kiinnostunut pukeutumisesta, sisustamisesta ja erilaisista tekstiilialan projekteista.

• kestävä kehitys ja kiertotalous ovat sinulle tärkeitä.

• haluat toimia yhteistyöverkostoissa tekstiilin ja muodin maailmassa.

• haluat kehittyä digiosaamisessa tekstiili- ja muotialalla.

Aluksi opiskelet erilaisten tekstiili- ja muotialan tuotteita suunnittelemista ja valmistamista. 
Hankit osaamista mm. materiaaleista, kaavoituksesta, ompelusta, tuotesuunnittelusta 
sekä alan työvälineiden hallinnasta.

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

• Ompelija valmistaa tuotteita sarjatuotannon eri vaiheissa.

• Mittatilausompelija valmistaa vaatteita mittatilaustyönä.

• Muotiassistentti toimii assistenttina muodin alalla.

• Sisustustekstiilien valmistaja valmistaa sisustustekstiilejä ja -tuotteita. 

• Tekstiilihuoltaja tekee tekstiilihuoltoalan töitä pesulassa tai vastaavassa 
työympäristössä.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Jutta Mäkynen, 040 356 0954

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7  

MUOTIASSISTENTTI, OMPELIJA, SISUSTUSTEKSTIILIEN VALMISTAJA,  
MITTATILAUSOMPELIJA TAI TEKSTIILIENHUOLTAJA

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Ommellen 

onneen ja ammattiin!”

LEILA
OPISKELIJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7
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Ala sopii sinulle, kun
• olet tarkka, huolellinen sekä omaat hyvän keskittymiskyvyn.
• olet englannin kielen taitoinen.
• pidät tiimityöskentelystä sekä ongelmien ratkaisemisesta.
• haluat palvella ja neuvoa erilaisia asiakkaita sekä toimia myyntitehtävissä.
• olet kiinnostunut teknisten laitteiden ja palvelimien asennuksesta ja ylläpidosta sekä haluat 

kehittää osaamistasi seuraten alan muuttuvia trendejä.

Aluksi perehdyt tieto- ja viestintätekniikan perustehtäviin, kuten sovellusohjelmiin, tietoturvaan, 
järjestelmien käyttöönottoon ja asiakaspalveluun. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana siirryt 
osaamisalaopintoihin. Sinulla on lisäksi mahdollisuus valita rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 
määritelty soveltuva koulutus.

Työpaikkoja on yksityisissä yrityksissä, julkisella sektorilla sekä erilaisissa myynti- ja 
neuvontatehtävissä.

• Elektroniikka-asentaja työllistyy asennus-, testaus, huolto- kokoonpano- ja korjaustöihin. 
Työtehtävissään hän käyttää erilaisia työkaluja ja mittalaitteita sekä tietotekniikkaa 
diagnostiikkaan ja ohjelmointiin.

• Hyvinvointiteknologia-asentaja työllistyy turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien 
asennustöihin sekä asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen hyvinvointiteknologian avulla.

• Tietoverkkoasentaja työllistyy tietoverkkokaapelointien ja -laitteiden asennukseen. Muun 
muassa asennustyön suunnittelu, toteutus, testaus ja raportointi sekä asiakkaan opastus 
kuuluvat tietoverkkoasentajan työhön.

• IT-tukihenkilö työllistyy tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien työasemien, verkko- ja 
lisälaitteiden asentamiseen, ylläpitämiseen ja käyttäjätukeen.

• Ohjelmistokehittäjä selvittää asiakkaan tarpeet ja suunnittelee toimivan ohjelmiston. Työhön 
kuuluu ohjelmistojen ja tietojärjestelmien määrittely, suunnittelu, toteuttaminen, käyttöönotto ja 
siinä opastaminen.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, 050 564 1608
Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA, HYVINVOINTITEKNOLOGIA-ASENTAJA,  
TIETOVERKKOASENTAJA, IT-TUKIHENKILÖ TAI OHJELMISTOKEHITTÄJÄ

Tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkinto

Eipä toimisi mikään 

nykyisin ilman meidän 

alan osaamista.”

MATTI
OPISKELIJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3 
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JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3 

Ala sopii sinulle, kun
• olet kiinnostunut asiakaspalvelusta ja tilannehallinnasta.

• pidät vaativasta työskentelystä yksin ja tiimeissä, kykenet noudattamaan ohjeita.

• jaksat opiskella ajoittain yksityiskohtiin asti pureutuvaa lainsäädäntöä.

• olet kiinnostunut käyttämään ja ohjaamaan erilaisia turvallisuusjärjestelmiä.

• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin, aikaisiin aamuihin ja vuorotyöhön.

• Huom! Turvallisuusalalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia. Katso lisätietoa 
turkuai.fi/terveydentilavaatimukset.

Aluksi opiskelet turvallisuusalan perusosaamista monimuoto-opetuksessa. Suoritat myös 
työturvallisuuskortin, tulityökortin ja ensiapukurssin. Toisena vuonna siirryt opiskelemaan 
ammatillisia valinnaisia opintoja ja hankit osaamista myös työpaikoilla.

Valinnaisista tutkinnon osista erikoistutaan ja työllistytään erilaisiin tehtäviin:

• Turvallisuusvalvoja työllistyy yksityiselle turvallisuusalalle vartioimisliikkeeseen, 
tapahtumajärjestäjän palvelukseen, julkishallintoon tai vaikka myynti- ja 
esittelytehtäviin.

• Turvallisuusvalvoja voi erikoistua myös turvallisuustekniikkaan ja työllistyä 
suunnittelu-, asennus- ja myyntitehtäviin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Hanna Arola 040 710 4051

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

TURVALLISUUSVALVOJA

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusala - läsnä 

siellä missä sinäkin, 

aina!” 

MARKKU
OPETTAJA

JUHANNUSKUKKULAN KOULUTALO KUKKULAKUJA 3

https://turkuai.fi/terveydentilavaatimukset
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TUVA-koulutus sopii sinulle, jos
• olet oppivelvollinen tai ilman toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa koulutusta.

• tarvitset suomen kielen vahvistusta ennen jatko-opintoja.

• tarvitset vielä tukea ja ohjausta päästäksesi ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.

• Huom! Sinulla on TUVA-koulutuksen suoritettuasi mahdollisuus saada 6 lisäpistettä 
yhteishakuun, jos peruskoulun päättymisestä on aikaa enemmän kuin yksi vuosi.

Jos olet maahanmuuttaja, suomen kielen taitosi pitää olla riittävä suomenkieliseen koulutukseen.

Voit hakea TUVA-koulutukseen:

• kevään 2023 yhteishaussa, jolloin opinnot alkavat elokuussa.

• TAIn jatkuvassa haussa, jolloin opinnot voivat alkaa vuoden eri aikoina > turkuai.fi/jatkuvahaku

TUVA voi sisältää:

• opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja.

• perustaitojen vahvistamista.

• ammatillisen koulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista.

• lukiokoulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista.

• arjen taitoja ja yhteiskunnallista osallisuutta.

• työelämätaitoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista.

• valinnaisia opintoja.

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus kestää noin yhden 
toimintakauden.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Jutta Mäkynen, 040 356 0954

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7 

TUVA - tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus

Jatkuva haku
TAIn kaikkiin koulutuksiin ei voi hakea 
valtakunnallisessa yhteishaussa, vaan haku 
tapahtuu TAIn sivuilla olevan jatkuvan haun 
kautta. Seuraavat koulutukset ovat vain 
jatkuvassa haussa.

https://turkuai.fi/jatkuvahaku
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Ala sopii sinulle, kun
• olet kiinnostunut itsenäisestä ja vastuullisesta työstä kiinteistöjen ylläpitotehtävissä.

• olet kiinnostunut ihmisten kohtaamisesta ja asiakaspalvelutilanteista.

• pidät vaihtuvista työympäristöistä sisällä ja ulkona.

• olet kiinnostunut kiinteistöjen toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä 
kiinteistöautomaatiosta.

• haluat lisätä ja parantaa kiinteistöjen viihtyvyyttä omalla työpanoksellasi.

Koulutus sisältää lähiopetusta, etäopiskelua sekä työelämässä oppimista.

Kiinteistönhoitaja (kiinteistöhoidon osaamisala) työllistyy mm. kiinteistönhoitoyrityksiin, 
aluehuoltoyhtiöihin, kuntien ja valtion palvelukseen sekä teollisuusyrityksiin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Emilia Lahtivuori, 040 558 3666

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Huom! Tämä tutkinto ei ole yhteishaussa. Voit hakea koulutukseen jatkuvassa haussa 
www.turkuai.fi/jatkuvahaku

KIINTEISTÖNHOITAJA

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
perustutkinto, kiinteistönhoidon 
osaamisala

Haluatko huolehtia Suomen 
isoimmasta omaisuudesta? 
Tule pitämään kiinteistöt 
kunnossa.” 

PEKKA
OPETTAJA

PELTOLAN KOULUTALO HAMPPUKATU 2

https://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
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Ala sopii sinulle, jos
• haluat tehdä monipuolista työtä itsenäisesti sekä tiimissä.

• olet järjestelmällinen ja huolellinen.

• haluat saada työssäsi näkyvää aikaiseksi.

• haluat hyvät työllistymismahdollisuudet.

Aluksi opiskelet valitsemasi osaamisalan perusosaamista ja tutustut alan erilaisiin 
asiakaskohteisiin. Opiskelusi on käytännönläheistä oppimista todellisissa työ- ja 
asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelun aikana suoritat myös työturvallisuuskortin. Eri 
osaamisaloilta erikoistutaan ja työllistytään eri kohteisiin. 

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

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

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Sari Barck, 044 907 3770

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

Huom! Tämä tutkinto ei ole yhteishaussa. Voit hakea koulutukseen jatkuvassa haussa 
www.turkuai.fi/jatkuvahaku

KODINHUOLTAJA TAI TOIMITILAHUOLTAJA

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
perustutkinto, kotityöpalvelujen ja 
toimitilahuollon osaamisalat

Imuroi itsellesi 

tulevaisuus meiltä!” 

LEENA
TYÖNANTAJA

ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7

https://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
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Ala sopii sinulle, kun
• haluat auttaa ihmisiä akuuteissa tilanteissa.

• pystyt toimimaan muuttuvissa olosuhteissa.

• osaat toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa erilaisten ihmisryhmien kanssa.

• Huom! Alalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia. Katso lisätietoa  
turkuai.fi/terveydentilavaatimukset.

• Huom! Koulutuksen voi aloittaa ilman ajokorttia, mutta B-henkilöajokortti pitää olla 
suoritettu ennen viimeistä tutkinnon osaa.

Aluksi opiskelet osaamisalan perusosaamista alan säädösten, toimintaperiaatteiden, 
arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Perehdyt ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä 
toimimisen lisäksi terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen 
ja edistämiseen.

Perustason ensihoitaja työskentelee sairaankuljetuksessa perustasolla tai työparina 
hoitotason ensihoitajan kanssa. Perustason ensihoitaja voi työllistyä muihinkin kuin vain 
ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Ryhmää valitaan noin puolet perusopetuksen päättäneistä ja puolet aikuisista hakijoista. 
Haku aukeaa syksyllä ja kestää yhteishaun loppuun asti. Tieto opiskelupaikasta tulee 
ennen yhteishaun tuloksia. Koulutus alkaa elokuussa 2023.

Lisätietoja antavat opettaja Mika Alhonkoski 040 156 1642, mika.alhonkoski@edu.
turku.fi sekä tiimivastaava Jarkko Hiltunen 044 907 3753, jarkko.hiltunen@edu.turku.fi

Ruiskadun kampus, Ruiskatu 8

Huom! Tämä tutkinto ei ole yhteishaussa. Voit hakea koulutukseen jatkuvassa haussa 
www.turkuai.fi/jatkuvahaku

PERUSTASON ENSIHOITAJA

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 
perustason ensihoitaja

Olen aina halunnut 

auttaa ihmisiä. En pelkää 

haastavia tilanteita.” 

SILJA
OPISKELIJA

RUISKADUN KAMPUS,  RUISKATU 8ANINKAISTEN KOULUTALO ANINKAISTENKATU 7

https://www.turkuai.fi/terveydentilavaatimukset
https://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
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Ala sopii sinulle, kun
• olet erityisen huolellinen, pikkutarkka ja järjestelykykyinen.

• pidät aseptisesta työskentelystä ja tarkkojen ohjeiden noudattamisesta.

• olet kiinnostunut työskentelemään sairaaloissa tai terveyskeskuksissa.

• pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin, iltavuoroihin ja vuorotyöhön.

• Huom! Alalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia. Katso lisätietoa  
turkuai.fi/terveydentilavaatimukset.

Aluksi opiskelet välineiden puhdistamista ja desinfiointia, sairaalahygieniaa ja aseptiikkaa sekä 
erilaisia instrumentteja ja tähystimiä. Käyt tutustumassa välinehuoltotoimintaan erilaisissa 
työympäristöissä. Opiskelet myös välineiden huoltoa ja pakkaamista sekä sterilointia, ja 
hankit lisää osaamista työpaikoilla.

Välinehuoltaja työllistyy mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten välinehuoltokeskuksiin, 
leikkaussaleihin, laboratorioihin, yksityisiin lääkäriasemiin, lääketehtaiden 
välinehuoltoyksiköihin sekä elintarvikelaboratorioihin.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Susanna Talvitie 040 186 2547

Ruiskadun kampus, Ruiskatu 8

Huom! Tämä tutkinto ei ole yhteishaussa. Voit hakea koulutukseen jatkuvassa haussa  
www.turkuai.fi/jatkuvahaku

VÄLINEHUOLTAJA

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltaja tekee tarkkaa 
työtä ja siksi tämä ala opii 
loistavasti minunlaiselle 
huolelliselle ihmiselle.”

SILJA
OPISKELIJA

RUISKADUN KAMPUS,  RUISKATU 8

https://turkuai.fi/terveydentilavaatimukset
https://www.turkuai.fi/jatkuvahaku
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RUISKADUN KAMPUS,  RUISKATU 8

Vahvaa 
yleissivistystä!

Kuva: Johanna Ahonen
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Turun lukiot
Lukio-opinnot antavat vankan yleissivistyksen, joka luo hyvän pohjan korkeakouluopintoihin. Lukiossa 
voi suorittaa ylioppilastutkinnon lisäksi lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Turussa lukion voi 
suorittaa englannin kielellä Turun normaalikoulun IB-lukiossa tai Turun kansainvälisessä koulussa 
tai lukion voi tehdä joustavasti Turun Iltalukiossa. Opiskelija voi valita opintojaksoja kaikista Turun 
lukioista. Kaikilla turkulaisilla lukioilla on paljon myös kansainvälistä toimintaa.

> www.turku.fi/lukiokoulutus

https://www.turku.fi/lukiokoulutus
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> www.turku.fi/lukiokoulutus

Opiskelu
lukiossa
Erityislinjat
Valtakunnallisia lukioiden erityislinjoja Turussa ovat Kerttulin lukion urheilulinja ja 
ICT-linja, Turun klassillisen lukion ilmaisulinja, Puolalanmäen lukion musiikkilinja, 
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun luonnontiedelinja, Turun Normaalikoulun IB-linja 
ja Turun Steiner-koulun lukio. Edellä mainituissa lukioissa opiskelijat voivat poiketa 
valtakunnallisesta tuntijaosta. Lisäksi Turussa toimii Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukion merilinja.

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

Eri lukioiden koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa on painotettu eri oppiaineita, 
jolloin näissä aineissa tarjottavien valinnaisten opintojaksojen määrä on tavanomaista 
suurempi.

Suomi toisena kielenä, muiden uskontojen ja joidenkin kielten opetus on keskitetty 
tiettyihin lukioihin.

Valintaperusteet 
Lukioon valitaan opiskelijat valtakunnallisen yhteishaun perusteella lukuaineiden 
keskiarvon osoittamassa järjestyksessä (poikkeuksina erityislinjat). Mikäli 
useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee 1. hakutoivejärjestys ja 

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

2. keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, 
käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat. Tämän jälkeen saman 
pistemäärän saaneet hakijat otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä eli arvotaan. 
Eri lukioiden alimmat keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain lukioihin pyrkivien määrästä 
riippuen. Turussa lukioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla 
vähintään 7,30.

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

Verkko-opinnot ja Turun seudun etärengas
Opiskelija voi suorittaa opintojaksoja myös verkkokursseilla, joita on Turussa tarjolla 
etärenkaan ja iltalukion opetustarjonnassa. Lisätietoa: https://blog.edu.turku.fi/
turunseudunetarengas/

https://www.turku.fi/lukiokoulutus
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Ylioppilas-
tutkinto
Lukio tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ylioppilastutkinnossa on 
osallistuttava vähintään viiteen kokeeseen, joista kaikille yhteinen pakollinen on 
äidinkieli ja kirjallisuus -koe tai suomi toisena kielenä -koe (S2). Tämän lisäksi 
kokelaan on osallistuttava vähintään neljään muuhun kokeeseen. Yhden 
kokeista on oltava pitkän oppimäärän mukainen koe. Tarkempia tietoja saat >  
www.ylioppilastutkinto.fi 

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

 Tutoreilta voi kysyä neuvoa esimerkiksi:

• ainevalintojen tekemisestä

• lukujärjestyksistä

• koulun käytänteistä

• koulun tapahtumista

Monipuolista ja 
mieleenpainuvaa 
aikaa.
SALLA OPISKELIJA

Kuva: Johanna Ahonen

https://www.ylioppilastutkinto.fi


Lukion osoite Erityis-
linja A1 B1 B2 B3

Lukiodiplomit Opiskelu- 
paikat Opinto-ohjaaja Pääsykoe Esittelyillat

Katedralskolan i Åbo 
Gamla Stortorget 1

tyhjä
FINA, FIM, 
ENA

TY,  
FR

TY, FR bildkonst, musik
104 allmän 
10 idrott

Inka Halkivaha, (vik. Kaisa Lappi) 
tfn. 040 138 5299

Idrottsakademins gren- och egenskapstest 
to 13.4.2023. Ingen separat kallelse skickas 
ut. Närmare info: urheiluakatemia.fi

ti 24.1.2023 klo 
18.30, Info om 
idrottsakademin, 
se Kerttulin lukio.

Kerttulin lukio 
Kaarinankatu 3

ICT, 
urheilu

ENA, RUA RUB SAB SAB, EAB
liikunta, media, valtakun-
nallinen puheviestinnän 
päättökoe

76 yleis 
70 urheilu 
34 ICT

Mia Wikström, p. 044 907 4418 
Anne Lukka, p. 044 907 2339 
Heidi Autero, p. 044 907 3082

Urheilulinjan laji- ja ominaisuustestit torstai-
na 13.4.2023. Testeihin ei lähetetä erillistä 
kutsua. Lisätietoja: www.kerttulinlukio.fi

Urheilulukio ma 
30.1.2023, 
yleislukio ja ICT-
lukio ti 31.1.2023

Luostarivuoren  
Lyseon lukio 
Luostarinkatu 13

tyhjä ENA, RUA RUB
SAB, 
RAB

SAB, RAB, 
EAB

kuvataide, liikunta, tanssi, 
musiikki, valtakunnallinen 
puheviestinnän päättökoe

264
Sirkku Anttonen, p. 044 907 4404 
Mari Salminen, p. 044 907 4412  
Igor Vukelic, p. 040 611 7154

ma 16.1.2023

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 4.–5.5.2023  
(Torninkatu 4) Ilmoittautuminen valintako-
keeseen p. 040 569 2835

Musiikkilinja  
ti 17.1.2023, 
yleislukio  
ke 18.1.2023

Turun Iltalukio 
Eskelinkatu 4

tyhjä ENA RUB

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

Anna-Mari Kiili, p. 050 432 3699

Turku International 
school 
Annikanpolku 9

IB ENA FIB
SAB, 
RAB

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

The entrance exam will be held on April 21, 
2023, from 10 AM to 12.30 PM

to 12.1.2023  
klo 18.30

Turun klassillinen lukio 
Eskelinkatu 4

ilmaisu ENA, RUA RUB
SAB, 
RAB 
LAB

LAB, RAB, 
SAB, EAB, 
KR

kuvataide, media, musiikki,  
tanssi, teatteri, liikunta, 
valtakunnallinen puhevies-
tintätaitojen päättökoe

164 yleis 
60 ilmaisu

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

Ilmaisulinjan opiskelijat valitaan etukä-
teistehtävän ja lukuaineiden keskiarvon 
perusteella.   
Lisätietoa: www.turunklassillinenlukio.fi

Yleislinja ti 
24.1.2023, 
ilmaisulinja ke 
25.1.2023

Turun normaalikoulun 
lukio 
Annikanpolku 9

IB
ENA, RUA, 
SAA

RUB
SAB, 
RAB

SAB, RAB
liikunta, kuvataide, musiik-
ki, valtakunnallinen  
puheviestinnän päättökoe

56 
30 IB

Jukka Valtanen, p. 050 566 0932
IB-linjan valinta-koe pe 21.4.2023 klo 
10.00–12.30  
Lisätietoja: https://sites.utu.fi/tnk/

to 12.1.2023  
klo 18.30

Turun Steiner-koulun 
lukio 
Mestarinkatu 2

taito- ja 
taide-
aineet

ENA, SAA RUB SAB, RAB

kuvataide, käsityö, liikunta, 
musiikki, tanssi, teatteri, 
mahdollista tehdä  
Steiner-päättötyö

32
Jussi Välimäki,  
jussi.valimaki@turunsteinerkoulu.fi, 
p. 045 7838 7261

to 19.1.2023

Turun Suomalaisen 
Yhteiskoulun lukio 
Kauppiaskatu 17

luonnon-
tiede, 
meri

ENA, RUA RUB
SAB, 
RAB

SAB, RAB, 
EAB, IAB

kuvataide, liikunta, musiik-
ki, valtakunnallinen  
puheviestinnän päättökoe

125 yleis 
75 luonnontiede 
30 meri

Saija Kauppinen p. 044 907 3086 
Seija Simola, p. 044 907 4403

ma 23.1.2023

Kielivalinnat

https://urheiluakatemia.fi
https://www.turku.fi/kerttulin-lukio
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
https://sites.utu.fi/tnk/
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Katedralskolan i Åbo

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

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

För vem?
Studierna riktar sig till alla som månar om att få en mångsidig gymnasieutbildning på svenska, 
och önskar bygga en bra grund för fortsatta studier. Idrottslinjen riktar sig till elitidrottare, som har 
antagits till Åbonejdens idrottsakademi. Till den allmänna linjen antas 104 nya studerande och till 
idrottslinjen 10.

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

Katedralskolan i 
Åbo är stadens enda 
svenskspråkiga 
gymnasium.”

Rektor Marianne Pärnänen,  

marianne.parnanen@edu.turku.fi, 040 171 3889  

Kansliet: katedralskolan@edu.turku.fi, 040 809 8210 

Läs mer: https://info.edu.turku.fi/katedral/ 

och katedralskolan@edu.turku.fi GAMLA STORTORGET 1, 20500 ÅBO

https://info.edu.turku.fi/katedral/ 
https://www.youtube.com/watch?v=-lTyf5onZqo
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Tietoa 
tarjottimella, 
laatua luokissa ja 
iloa ilmassa.”

Kerttulin lukio

Erityispiirteet 
Kerttulin lukio sijaitsee keskeisellä paikalla Turun tuomiokirkon, korkeakoulujen ja Kupittaan 
urheilukampuksen välittömässä läheisyydessä, kauniissa vuonna 1912 rakennetussa 
talossa. Rakennus on peruskorjattu täydellisesti vuonna 2013. Lukiossa on muun muassa 
kolme modernia laboratoriotilaa biologian, fysiikan ja kemian kokeelliseen opiskeluun sekä 
tenttiakvaario, missä voi tehdä rästiin jääneitä tehtäviä ajasta riippumattomasti.  Opiskelija 
voi opiskella Kerttulissa seuraavia kieliä: englanti, ruotsi, saksa ja espanja. Kansainvälisyys ja 
opintomatkat ovat keskeinen osa lukion toimintaa. Kerttulin lukiossa pidetään erityistä huolta 
opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Opintotarjonta 
Kerttulin lukiossa tärkeimpänä tavoitteena on ylioppilaskirjoitukset, mikä antaa opiskelijalle 
laajan yleissivistyksen ohella erinomaiset valmiudet yliopisto- ja korkeakouluopintoihin. Lukio 
tukee opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluihin esimerkiksi järjestämällä preppausopintoja 
mm. lääketieteelliseen tiedekuntaan.

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

Lukiodiplomi 
Kerttulin lukiossa voi suorittaa liikunnan, puheviestinnän ja median lukiodiplomit. 
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Rehtori Tapio Laine, tapio.laine@edu.turku.fi, 044 907 2349

Koulusihteeri Hanna Kraemer, hanna.kraemer@edu.turku.fi,  

040 173 8915

Tutustu tarkemmin: www.kerttulinlukio.fi ja kerttulin.lukio@edu.turku.fi
KAARINANKATU 3, 20500 TURKU

https://www.turku.fi/kerttulin-lukio
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Kerttulin ICT-lukio

Erityispiirteet 
Kerttulin ICT-lukio on valtakunnan ainoa ICT-alan erityislukio. Erityisten opintojaksojen 
lisäksi opiskelijat osallistuvat aktiivisesti erilaisiin projekteihin ja vierailuihin sekä yhteistyöhön 
alueen korkeakoulujen ja ICT-alan yritysten kanssa. Opintojen vastapainoksi järjestetään 
vapaamuotoisempia tapahtumia kuten LANIT ja opintoretket. 

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

Hakeminen ja valintaperusteet 
ICT-lukioon haetaan yhteishaussa. Valintapisteet muodostuvat painotetuista keskiarvopisteistä 
(enintään 10 pistettä) sekä mahdollisista lisänäytöistä (enintään 1,5 pistettä). Hakijan 
painotetut keskiarvopisteet saadaan päättötodistuksen lukuaineiden ja kuvataiteen 
arvosanojen keskiarvoista, jossa äidinkielen, matematiikan, englannin ja kuvataiteen 
arvosanoja on painotettu kahdella.

Lisänäyttöpisteitä voi saada kolmesta eri kategoriasta: 

• Hyvä menestys valtakunnallisissa ICT-alaa sivuavissa kilpailuissa (0–0,5 pistettä) 

• Aiemmin suoritetut ICT-alan opinnot (0–0,5 pistettä) 

• Muu osoitettu tietotekninen harrastuneisuus (0–0,5 pistettä)

Matkalla 
tulevaisuuden-
tekijäksi!”

Apulaisrehtori Juho Airola, juho.airola@edu.turku.fi,  
050 432 3703

Koulusihteeri Hanna Kraemer, hanna.kraemer@edu.turku.fi,  
040 173 8915

Tutustu tarkemmin: www.kerttulinlukio.fi ja www.ictlukio.com KAARINANKATU 3, 20500 TURKU

https://www.turku.fi/kerttulin-lukio
https://www.ictlukio.com
https://www.youtube.com/watch?v=dLpDk3FH8VM&feature=emb_logo
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Urheilulukiosta 
vauhtia urheilijan 
kaksoisuralle – 
yhdistä opiskelu 
ja urheilu!”

Kerttulin urheilulukio

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

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

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

Hakeminen ja valintaperusteet 
Urheilulukioon haetaan yhteishaussa. Valintapisteet muodostuvat peruskoulun 
päättötodistuksen numeroiden keskiarvosta (lukuaineet + liikunta, enintään 10), lajiliiton 
pisteistä (Max 5) ja soveltuvuuspisteistä (Max 5). Yhteispisteet (Max 20) ovat valinnan 
perusteena.
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KAARINANKATU 3, 20500 TURKU

Rehtori Tapio Laine, tapio.laine@edu.turku.fi, 044 907 2349

Koulusihteeri Hanna Kraemer, hanna.kraemer@edu.turku.fi,  

040 173 8915

Tutustu tarkemmin: www.kerttulinlukio.fi

https://www.youtube.com/watch?v=jvjSoqlJB6g&t=4s
https://www.turku.fi/kerttulin-lukio
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Luostarivuoren Lyseon lukio

Erityispiirteet
Olemme Turun ainoa yleislukio ja opintotarjontamme mahdollistaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen. 
Haluamme luoda innostavan ja kannustavan ympäristön, jossa opiskelijat voivat keskittyä olennaiseen. 
Suuntaamme huomion opiskelijoiden tulevaisuuteen ja nykyaikaan perinteiden vaalimista unohtamatta. 
Opiskelijat osallistuvat moniin yhteisiin tapahtumiin ja juhliin, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Näitä ovat 
esimerkiksi musiikkiproduktiot sekä penkkaripäivän perinteinen kielojuhla, jossa abiturientit jättävät 
arvokkaasti jäähyväiset opettajilleen ja nuoremmille opiskelijoille.

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

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

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

Opi 
oivaltamaan 
olennainen!”

Rehtori Johanna Levola-Lyytinen,  
johanna.levola-lyytinen@edu.turku.fi, 044 907 4406

Koulusihteeri Tuula Rossi, tuula.rossi@edu.turku.fi, 040 841 4719

Tutustu tarkemmin: www.luostarivuorenlyseo.fi

LUOSTARINKATU 13, 20700 TURKU

https://www.luostarivuorenlyseo.fi 
https://www.youtube.com/watch?v=_3cQsqApw6g&t=1s
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Eväitä elämään, 
taitoja tulevaan.”

Puolalanmäen lukio

Erityispiirteet
Puolalanmäen lukiossa korostuvat monipuolinen kielten opetus, kansainvälisyys, vireä 
musiikkitoiminta, matemaattis-luonnontieteellinen ja humanistinen yleissivistys sekä 
ympäristöstä ja lähimmäisestä huolehtiminen. Alle 500 opiskelijan lukiossa on kotoisa ja 
turvallinen ilmapiiri, meillä kaikki tuntevat toisensa.

Opintotarjonta
Lukiossa on Turun laajin vieraiden kielten tarjonta: pitkinä eli A-kielinä lukiossa voi opiskella 
englannin ja ruotsin lisäksi saksaa, ranskaa ja venäjää, ja lyhyinä kielinä espanjaa, venäjää, 
saksaa ja ranskaa. Kielten opetuksessa painotetaan kulttuurien tuntemusta, keskinäistä 
vuorovaikutusta ja arvostusta. Opiskelijoiden oma aktiivisuus yhdessä monipuolisen ja 
motivoivan opetuksen kanssa tarjoaa hyvän pohjan oppimiselle ja menestykselle kaikissa 
oppiaineissa.  Tietyt musiikkilukion opintojaksot ovat mahdollisia myös lukion yleislinjalaiselle.

Kenelle?
Puolalanmäki sopii kaikille! Meillä yksilöllinen oppiminen on keskiössä. Täällä voit olla oma 
itsesi, saat uusia ystäviä ja pääset osaksi puolalanmäkeläisyyttä.

Lukiodiplomi
Puolalanmäen lukiossa voi suorittaa kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomin sekä 
puheviestintätaitojen päättökokeen. Lisäksi saksan ja ranskan kielissä opiskelija voi suorittaa 
kansainvälisen virallisen kielitutkinnon.
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Rehtori Jouko Kauppinen, jouko.kauppinen@edu.turku.fi,  
050 432 3644

Koulusihteeri Eija Vaarala, eija.vaarala@edu.turku.fi, 040 569 2835

Tutustu tarkemmin: https://blog.edu.turku.fi/pml/
AURAKATU 11, 20100 TURKU

Kuva: Johanna Ahonen

https://blog.edu.turku.fi/pml/
https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/ 
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Puolalanmäen lukion musiikkilinja

Erityispiirteet
Tarjoamme lukio-opiskelun ohella monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia musiikin parissa. 
Vahvuuksiamme ovat kuoro- ja orkesteritoiminta sekä suuret musiikkiprojektit. Lukiossamme 
on useita kuoroja, yli 50 soittajan sinfoniaorkesteri, lukuisia erityylisiä bändejä, lauluyhtyeitä 
ja kansanmusiikkiryhmiä. Meillä voit opiskella myös esimerkiksi sävellystä, studiotekniikkaa 
ja elektronisen musiikin tekemistä. Musiikkilinja vahvistaa lukion kansainvälisyyttä. Kuorot ja 
orkesteri käyvät säännöllisesti ulkomailla ja meillä vierailee useita esiintyjäryhmiä. Teemme 
myös yhteistyötä Turun konservatorion sekä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian 
kanssa.

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

Katso aikataulut ja ohjeet Opintopolusta tai osoitteesta https://blog.edu.turku.fi/pml/

Musiikkilukiosta  
elämäsi 
nuotit!”

AURAKATU 11, 20100 TURKU

Rehtori Jouko Kauppinen, jouko.kauppinen@edu.turku.fi,  
050 432 3644
Koulusihteeri Eija Vaarala, eija.vaarala@edu.turku.fi, 040 569 2835
Musiikkilukion vastaava opettaja Timo Lehtovaara,  
timo.lehtovaara@edu.turku.fi, 040 769 0737

Tutustu tarkemmin: https://blog.edu.turku.fi/pml/

https://www.youtube.com/watch?v=VK9coTYaKpQ&t=5s
https://blog.edu.turku.fi/pml/
https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/ 


 55

22
23

Sivistyksen 
siivin 
maailmalle!”

Turun klassillinen lukio

Erityispiirteet
Turun klassillinen lukio sijaitsee ydinkeskustassa ja tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden 
löytää ja kehittää omaa erityisosaamistaan sekä suunnata opintojaan oman kiinnostuksensa 
ja jatko-opiskeluun liittyvien tavoitteidensa mukaisesti. Turun vanhimpana lukiona arvostamme 
perinteitä ja klassista kulttuuria, silti elämme vahvasti ajan hermolla, katse tulevaisuuden 
vaatimissa taidoissa. Päiviämme elävöittävät ajankohtaiset vierailijat, tasokkaat esitykset, 
kulttuuritapahtumat ja vierailut. Meillä on tutkitusti hyvä ilmapiiri.  

Opintotarjonta
Lukiomme tarjoaa kaikissa oppiaineissa lukiokohtaisia opintojaksoja. Erityisesti 
yhteiskunnallisissa aineissa (historia, yhteiskuntaoppi), matematiikassa ja liikunnassa 
tarjottavien opintojaksojen määrä ylittää reilusti valtakunnallisen tason. Jokaisessa 
yo-tutkinnon aineessa lukio tarjoaa ainakin yhden yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoihin 
valmentavan lukiokohtaisen opintojakson. Laaja kielitarjontamme mahdollistaa englannin 
ja ruotsin kielten lisäksi espanjan, latinan, ranskan, saksan ja vanhan kreikan opiskelun. 
Kansainvälisyys näkyy lukiossamme lukuvuosittain toteutettavina opintomatkoina ja 
leirikouluina. Korostamme tekniikan sekä yhteiskunnallisen ja eurooppalaisen kulttuurin 
opiskelua tulevaisuuden kansainvälisiä työpaikkoja ajatellen. Luonnontieteissä, erityisesti 
fysiikassa, teemme paljon yhteistyötä korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa. 
Matematiikan opetuksessa käytämme yhdessä Turun yliopiston kanssa kehittämäämme 
oppimisanalytiikkaohjelmistoa, joka mahdollistaa yksilölliset oppimispolut.

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

Lukiodiplomi
Voit suorittaa teatteritaiteen, median, kuvataiteen, tanssin, musiikin, liikunnan ja kirjallisuuden 
lukiodiplomin sekä äidinkielen puheviestintätaitojen päättökokeen.
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Rehtori Kai Heino, kai.heino@edu.turku.fi, 050 432 3612

Koulusihteeri Jaana Paavilainen, jaana.paavilainen@edu.turku.fi,  
040 537 6794

Tutustu tarkemmin: https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/

ESKELINKATU 4, 20100 TURKU

https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
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Turun klassillisen lukion ilmaisulinja

Erityispiirteet
Turun klassillinen lukio on ilmaisutaitopainotteinen erityislukio, jonka oppimäärä koostuu 
teatterin, median ja tanssin monipuolisesta tarjonnasta. Ilmaisulinjalla on lisäksi mahdollisuus 
päästä tutustumaan linjan opintoalojen työpaikkoihin.

Opintotarjonta
Teatteri-ilmaisussa voit opiskella mm. teatterihistoriaa, näyttelijän- ja ohjaajantyötä, 
dramaturgiaa, improvisaatiota, fyysistä teatteriilmaisua, teatterin tyylilajeja ja lavastusta. Tanssia 
voit opiskella perusteiden lisäksi esimerkiksi koreografian tai tanssi-impron opintojaksoilla. 
Mediailmaisussa voit syventyä mm. journalistiikkaan, valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn, 
mediataiteeseen, podcastin ja musiikkivideon tekemiseen, mainontaan, lyhytelokuvaan tai 
luovaan kirjoittamiseen. Vaihtuvissa teemaopintojaksoissa on valittavissa esim. maskeerausta, 
nukketeatteria, animaatiota tai Broadway-musikaalia. Vuosittain on tarjolla kaikkiaan n. 40 
teatteri-, tanssi- ja mediailmaisun opintojaksoa.

Kenelle?
Ilmaisulinja antaa monipuoliset kehitysmahdollisuudet opiskelijan omille ilmaisu- ja 
viestintätaidoille. Tärkeitä ovat taiteen avulla kasvaminen, oman osaamisen näyttäminen, 
itsenäisten työskentelytapojen kehittäminen ja taiteellisten valintojen tekeminen.

Hakeminen ja valintaperusteet
Ilmaisulinjalle haetaan yhteishaussa. Kaikille hakijoille on pakollinen etukäteistehtävä ja 
pääsykoe. Katso aikataulut ja ohjeet Opintopolusta tai osoitteesta  
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/

Älliä 
ja illiä!”

Rehtori Kai Heino, kai.heino@edu.turku.fi, 050 432 3612

Ilmaisulinjan koordinaattori Jukka Koivunen, jukka.koivunen@edu.turku.fi 

Koulusihteeri Jaana Paavilainen, jaana.paavilainen@edu.turku.fi, 040 537 6794

Tutustu tarkemmin: https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/ ESKELINKATU 4, 20100 TURKU

https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IPPLAHeqia8&feature=emb_logo
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Elämässä 
pitää olla 
TSYKettä!”

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 
(TSYK)

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

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

Lukiodiplomi
Meillä voi suorittaa kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomit.
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Rehtori Juha-Markus Koistinen,  
juha-markus.koistinen@edu.turku.fi,  044 907 5136

Koulusihteeri Maisa Lehvänen,  
maisa.lehvanen@edu.turku.fi, 040 687 1385

Tutustu tarkemmin: https://blog.edu.turku.fi/tsyk/KAUPPIASKATU 17, 20100 TURKU

https://www.youtube.com/watch?v=606IBXAiREs&t=1s
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TSYKin luonnontiedelinja

Erityispiirteet
Voit jättää osan valtakunnallisista pakollisista opinnoista pois suorittaessasi vähintään linjan 
vaatimusten edellyttämät opinnot. Koulukohtaisilla opintojaksoilla syvennyt oppiaineiden 
sisältöihin yhteistyössä korkeakoulujen ja alueen yritysten kanssa.

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

Kenelle?
Saat monipuoliset valmiudet jatko-opintoihin mm. bio- ja ympäristö-, lääke-, terveys- ja 
teknisille aloille.

Hakeminen ja valintaperusteet
Kevään 2023 yhteishaussa linjalla on 75 aloituspaikkaa. Päättötodistuksen lukuaineiden 
keskiarvossa painotetaan matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen arvosanoja 
kahdella.

Luonnollisesti 
pidemmälle.”

Rehtori Juha-Markus Koistinen,  
juha-markus.koistinen@edu.turku.fi, 044 907 5136

Koulusihteeri Maisa Lehvänen,  
maisa.lehvanen@edu.turku.fi, 040 687 1385

Tutustu tarkemmin: https://blog.edu.turku.fi/tsyk/  KAUPPIASKATU 17, 20100 TURKU 

https://www.youtube.com/watch?v=-I6UF2Z4S9Q
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Katse 
horisonttiin!”

TSYKin merilinja

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

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

Kenelle?
Merilinja on hyvä valinta merestä ja merialasta kiinnostuneille.

Hakeminen ja valintaperusteet
Kevään 2023 yhteishaussa linjalla on 30 aloituspaikkaa. Päättötodistuksen lukuaineiden 
keskiarvossa painotetaan äidinkielen, A1-kielen ja matematiikan arvosanaa kahdella.
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Rehtori Juha-Markus Koistinen,  

juha-markus.koistinen@edu.turku.fi, 044 907 5136

Koulusihteeri Maisa Lehvänen,  
maisa.lehvanen@edu.turku.fi, 040 687 1385

Tutustu tarkemmin: https://blog.edu.turku.fi/tsyk/  KAUPPIASKATU 17, 20100 TURKU

https://www.youtube.com/watch?v=4JzyZDYZdwQ
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Turun iltalukio
Lukiotutkinto
Varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi voi tulla erityisestä syystä alle 18-vuotiaana. Tutkinto-
opiskelu on maksutonta. Aikuislukiossa voi opiskella niin lähi- kuin verkko-opintoja. 

Opinnot voi aloittaa jokaisessa periodissa.

Yksittäisten oppiaineiden opiskelu
Turun iltalukiossa kuka tahansa voi opiskella yksittäisiä oppiaineita tai opintojaksoja.   
Turun kaupungin ylläpitämien lukioiden ja Turun ammatti-instituutin tutkintotavoitteisille 
opiskelijoille opiskelu on maksutonta. 
Muille opiskelijoille opintomaksu on 20 euroa/opintojakso.

Opiskelijaksi voi ilmoittautua kansliassamme tai verkkosivujemme kautta www.turuniltalukio.fi

Turun kesälukio 
Kesälukio-opintojaksot ovat maksullisia.   
Kesäkuun opintojaksot ovat pääasiassa lukion pakollisia opintojaksoja. Elokuun opintojaksot 
ovat lähinnä abeille suunnattuja kertausopintojaksoja. Opintojaksoille ilmoittaudutaan 
verkkosivujemme kautta huhtikuusta alkaen. 

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

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA
Koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat hakeutua lukio-opintojen pariin. Lukuvuoden 
aikana voi korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja parantaa valmiuksia 
suoriutua lukio-opinnoista. Lukuvuoden aikana voi myös suorittaa lukion opintojaksoja. 
Suoritetut lukion opinnot luetaan hyväksi varsinaisiin lukio-opintoihin siirryttäessä.
Koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa sekä jatkuvassa haussa lukuvuoden aikana. 
Opinnot voi aloittaa jokaisessa periodissa.

Amoto quaeramus  
seria ludo.” 

(Horatius)

Rehtori Sami Peltonen, sami.peltonen@edu.turku.fi

Koulusihteeri Lii Puolakainen, lii.puolakainen@edu.turku.fi, 
040 620 3227

Kanslia iltalukio@edu.turku.fi, 040 632 3351

Tutustu tarkemmin: www.turuniltalukio.fi ESKELINKATU 4, 20100 TURKU

https://www.turuniltalukio.fi
https://blog.edu.turku.fi/turunseudunetarengas/
https://www.lse.fi
https://www.turuniltalukio.fi
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Koulutus 
luo 
tulevaisuuden.”

Turun normaalikoulun lukio

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

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

Kenelle?
Mahdollistaa opiskelijoilleen laajan ja monipuolisen yleissivistyksen sekä erinomaisen jatko-
opintokelpoisuuden tiede- ja ammattikorkeakouluihin.
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Rehtori Katrina Vartiainen, katrina.vartiainen@utu.fi, 0400 831 009

Koulusihteeri lukionkanslia@utu.fi, 050 329 7783

Tutustu tarkemmin: https://sites.utu.fi/tnk/,  
Instagram: turunnorssinlukio, tnkopkh

ANNIKANPOLKU 9, 20610 TURKU



62

22
23

Tu
ru

n 
no

rm
aa

lik
o

ul
un

 lu
ki

o
n 

IB
-l

in
ja

Turun normaalikoulun lukion IB-linja

Erityispiirteet 
Kansainvälinen IB-lukio (Diploma Programme, DP) antaa erinomaiset lähtökohdat yliopisto-
opinnoille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Opetuskieli on englanti. Ensimmäisenä, 
valmistavana vuonna (Pre-DP) opiskellaan pääsääntöisesti suomalaisen lukion ensimmäisen 
vuoden opintojaksoja, opitaan riittävä kielitaito ja tarvittavat työskentelytaidot. Pre-DP-vuoden 
jälkeen opiskelija keskittyy itselleen tärkeisiin oppiaineisiin. 

Opintotarjonta 
Opiskelijat valitsevat DP-opinto-ohjelmaansa vähintään kuusi oppiainetta, joita 
he opiskelevat joko laajan tai suppeamman tason mukaan. Oppiaineet valitaan 
luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden, äidinkielen, vieraiden kielten ja matematiikan ryhmistä. 
Opiskelumenetelmät ovat opiskelijalähtöisiä, esim. luonnontieteiden opetuksessa painote-
taan opiskelijan tekemiä kokeellisia töitä. Kielten opiskelussa korostuu suullinen kielitaito. 
IB-ohjelmaan kuuluu oppiaineiden lisäksi tutkielma opiskelijan valitsemasta aiheesta, opinnot 
tiedon teoriasta sekä osallistuminen CAS-ohjelmaan. IB-tutkinnon lisäksi opiskelijoilla on 
mahdollisuus suorittaa suomalaisen yo-tutkinnon kokeita.

Hakeminen ja valintaperusteet
IB-linjalle haetaan yhteishaussa. Keskiarvossa painotetaan matematiikan, englannin ja 
äidinkielen arvosanat kahdella. Kaikille hakijoille avoin pääsykoe on perjantaina 21.4.2023 klo 
10.00–12.30.Tarkemmat tiedot koulun kotisivuilla: https://sites.utu.fi/tnk/  

Education 
creates 
the future.”

ANNIKANPOLKU 9, 20610 TURKU

Rehtori Katrina Vartiainen, katrina.vartiainen@utu.fi, 0400 831 009

Koulusihteeri lukionkanslia@utu.fi, 050 329 7783

Tutustu tarkemmin: https://sites.utu.fi/tnk/,  
Instagram: turunnorssinlukio, tnkopkh



 63

22
23

IB Diploma is recognized 
and highly appreciated by 
universities in all parts of 
the world.”

Turku International School

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

Apply
 Online admission form is available at the school website https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-
programme/ 

Completed applications should be submitted by March 21, 2023. The entrance exam will be 
held on April 21, 2023, from 10 AM to 12:30 PM.

Tu
rk

u 
In

te
rn

at
io

na
l S

ch
o

o
l

Principal Mirjam Rasmus, mirjam.rasmus@utu.fi, 046 922 4778

Further information: https://sites.utu.fi/tis/ib-diploma-programme/

ANNIKANPOLKU 9, 20610 TURKU
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Turun Steiner-koulun lukio

Erityispiirteet
Turun Steiner-koulun lukio on pieni, luokkamuotoinen lukio, jossa koulukohtaisia taide-, tiede- 
ja taitopainotteisia opintojaksoja opiskellaan vähintään 24 opintopistettä. Steiner-lukiossa 
painotetaan yleissivistyksen merkitystä sekä teoreettisten tietojen ja käytännön taitojen 
yhteensovittamista. Kouluruoka valmistetaan lähiruoka-aineista koulun omassa keittiössä. 

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

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

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

Tiedettä, 
taidetta 
ja 
taitoja.”

Rehtori Liisa Taimen, p. 050 577 0204

Tutustu tarkemmin: www.turunsteinerkoulu.fi 

MESTARINKATU 2, 20810 TURKU

https://www.turunsteinerkoulu.fi
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Turun konservatorio

Moniääninen, vahva ja rohkea
Turun konservatorion tarjoamat tutkinnot ovat Muusikko (klassinen ja pop & jazz) ja 
Musiikkiteknologi. Suunnittelemme jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
ja omannäköisen tavan opiskella. Olemme uudistuva ja moderni oppilaitos. Opiskelijamme 
hyödyntävät vahvaa musiikin alan yhteistyöverkostoamme ja pääsevät opintojensa edetessä 
testaamaan taitojaan aidoissa musiikkielämän työpaikoissa. Runsaan sadan opiskelijan 
tiivis, mutta monipuolinen joukko tarjoaa loistavan mahdollisuuden verkostoitumiseen. 
Opiskelijamme muodostavat genreistä vapaan muusikkojoukon, jossa ideat lentävät ja 
uudenlaiset bändit ja ryhmät syntyvät itsestään.

Kenelle?
Olemme sinulle oikea paikka opiskella, jos olet harrastanut musiikkia pitkään ja:

• haaveilet musiikista ammattina

• haluaisit saada perustaidot jatkokoulutusta varten

Vaihtoehtoina ovat myös:

• kaksoistutkinto, jossa ylioppilastutkinto tehdään iltalukiossa

• kolmoistutkinto, jossa teet myös koko lukion oppimäärän Puolalanmäen lukiossa

Miten haet?
• päähakuaika on yhteishaussa keväällä 2023

• jatkuvan haun ikkunoita on avoinna lukuvuoden aikana

• lisätietoa saat Avoimien ovien päivänä to 17.11.2022

• valintaperusteet: pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kautta, joissa testataan pääaineen / 
-instrumentin hallinta, musiikin hahmottaminen ja musikaalisuus

Musiikin 
voimalla.”

Koulutuspäällikkö Marko Autio, marko.autio@turunkonservatorio.fi 

Tutustu tarkemmin: www.turunkonservatorio.fi

LINNANKATU 60, 20100 TURKU & MESTARINKATU 2, 20810 TURKU
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https://www.turunkonservatorio.fi
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Syksyllä on monia vaihtoehtoja opiskeluun ja siihen valmentautumiseen:

• yhteishaussa vapaaksi jääneet paikat oppilaitoksien jatkuvassa haussa:  
turkuai.fi/jatkuvahaku 

• TUVA eli tutkintoon valmentava koulutus: turku.fi/tuva-koulutus

• Iltalukio: turku.fi/turun-iltalukio

• Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut koulutukset: kansanopistot.fi

Voit saada henkilökohtaista ohjausta mm. seuraavista paikoista:

TAIn Ohjaus- ja hakupalvelu
Ohjaus- ja hakupalvelussa saat apua ja ohjausta kaikissa valmentavaan ja 
ammatilliseen koulutukseen liittyvissä asioissa.

Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku

ohjaushaku@edu.turku.fi, 040 186 5208

turkuai.fi/ohjaus-ja-hakupalvelu

Turun Ohjaamo
Turun Ohjaamossa saat matalan kynnyksen palvelua, kun olet alle 30-vuotias. 
Ohjaamosta saat muun muassa apua työnhakuun, TE-toimiston palveluita ja 
koulutus- ja uraohjausta.

Jos et vielä löytänyt 
omaa polkuasi 
tai jäit ilman 
opiskelupaikkaa

Jä
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?

Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku

040 724 5440, ohjaamo@turku.fi

turku.fi/ohjaamo

Nuorten Turku
Tieto- ja neuvontapalvelu Nuorten Turusta saat tietoa ja vinkkejä muun 
muassa vuokra-asunnon etsimiseen, kesätyönhakuun, harrastus- ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuksien löytämiseen sekä apua erilaisten sähköisten 
lomakkeiden täyttämiseen ja asiointiin verkossa.

Aurakatu 16, 20100 Turku 

040 183 3562

nuortenturku@turku.fi

turku.fi/nuortenturku

Vamos Turku
Vamos Turussa saat tukea ja valmennusta, kun olet 16–29-vuotias ja sinulla ei ole 
opiskelu- tai työpaikkaa ja haluat muutosta elämääsi. Yksilövalmennuksen lisäksi 
voit osallistua myös ryhmävalmennusta.

Multavierunkatu 4, 20100 Turku

www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/

Jos olet oppivelvollinen ja päättänyt perusopetuksen tänä 
vuonna, olet oikeutettu apuun ja ohjaukseen opiskelupaikan 
tai muun ratkaisun löytämisessä. Saat ohjausta omalta 
peruskoulun oppilaanohjaajaltasi elokuun loppuun saakka. 
Sen jälkeen oma asuinkuntasi vastaa ohjauksestasi. 

https://turkuai.fi/jatkuvahaku
https://turku.fi/tuva-koulutus
https://turku.fi/turun-iltalukio
https://kansanopistot.fi
https://turkuai.fi/ohjaus-ja-hakupalvelu
https://turku.fi/ohjaamo
https://turku.fi/nuortenturku
https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/
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Turku – paras paikka opiskella ja asua 
Turku on loistava paikka opiskella myös jatkossa. Sen takaavat 40 000 opiskelijaa ja kuusi korkeakoulua. Turun 
korkeakouluissa pääset mukaan tulevaisuuden osaajien joukkoon huippuopetuksessa. Lisäksi opiskelijoiden 
kaupungissa tapahtuu 365 päivänä vuodessa ja vilkkaasta opiskelijaelämästä on helppo nauttia.

Opiskelijakaupunki Turku – opiskelijan arkea sujuvoittamassa.

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

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