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TURUN LYSEON KOULU



HAKEMINEN JATKO-OPINTOIHIN

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU

- ammatilliset perustutkinnot ja lukiokoulutus

- HAKUAIKA: 18.2. – 10.3.2020 (haku päättyy 10.3. klo 15.00)

- Tulokset aikaisintaan: 11.6.2020

- Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään: 25.6.2020

HAKU PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN

- Haussa kymppiluokat, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 
VALMA sekä LUVA- koulutus.

- HAKUAIKA: 19.5. – 21.7.2020

- Tulokset aikaisintaan: 31.7.2020

- Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään: 14.8.2020



HAKUPROSESSISTA

 Haku tehdään pääsääntöisesti koulussa

 Huoltajien kuuleminen (lomake tammikuussa kotiin)

 Haku tapahtuu opintopolku.fi sivuston kautta

 Hakuun yhteensä viisi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä

 Voi olla sekä lukio-opintoja että ammatillisia perustutkintoja 

 Järjestys sitova, hakija voi tehdä muutoksia hakuaikana

 Valinta aina ylimpään toiveeseen, johon pisteet / keskiarvo riittävät -> 
alemmat hakutoiveet peruuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin

 Haku tapahtuu kevään 2020 päättötodistuksen arvosanoilla, jotka siirtyvät 
opiskelijavalintarekisteriin automaattisesti



HAKUPROSESSISTA

 Sähköpostiosoite hakemukseen (gmail tai muu vastaava)

 Kuittaus sähköpostiin hakemuksen perillemenosta

 Sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta voi muuttaa 

hakutoiveitaan hakuaikana

 Ennakkokirje valintojen aikataulusta ja menettelytavoista

 Myös huoltajalle lähtee kuittaus hakemuksen perille menosta

 Liitteet toimitettava hakuaikana (urheilijalomakkeet, harkinnanvaraisen 

paperit)



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

 Jos koulutukseen on pääsy- tai soveltuvuuskoe, siihen on osallistuttava

 Jos ei osallistu, ei voi saada opiskelupaikkaa, vaikka todistuksen pisteet 
riittäisivät

 Kutsut pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen 31.3. jälkeen

 Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen

 Hakija saama koetulos siirtyy kaikkiin saman hakuryhmän muihin hakutoiveisiin



Opiskelupaikan vastaanottaminen

 Tuloskirje sähköpostiin (Huom! Vain hakijalle, ei huoltajalle)

 Sähköpostiosoite pitää olla voimassa elokuun loppuun -> koulun sähköposti ei 

käy!

 Opiskelupaikan voi ottaa vastaan sähköisesti

 HUOM! Kun ilmoitus opiskelupaikasta on tullut, opiskelupaikka pitää ottaa 

vastaan!

 Jos paikkaa ei ota vastaan määräaikaan 25.6.2020 mennessä, menettää 

opiskelupaikan.





TURUN LUKIOT

 Lukioiden yleislinjat: Kerttulin lukio, Luostarivuoren lyseon lukio, Puolalanmäen 

lukio, Klassillinen lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Turun normaalikoulun 

lukio

 Lukioiden erikoislinjat, esim. Kerttulin urheilulukio ja ICT-linja, TSYKin

luonnontiedelinja, Puolalan musiikkilukio, Klassillisen lukion ilmaisutaidon linja

 IB-lukio; vaativa erikoislukio, jossa suoritetaan kansainvälinen IB-tutkinto

 Steinerlukio; steinerpedagogiikan mukainen, enemmän luovien aineiden kursseja

 Iltalukio; 18-vuotta täyttäneille. Yksittäisiä aineita voi opiskella alle 18-vuotiaatkin. 



LUKIOKOULUTUKSEN PÄÄSYPERUSTEET

 Valinta tehdään päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella

 Lukuaineet = äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai 

elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, 
terveystieto, maantiede) 

 Erikoislukioissa mahdollinen valintakoe (esim. musiikkilukiot, urheilulukiot) ja/tai muut ansiot 

antavat enintään 10 lisäpistettä, jotka lisätään lukuaineiden keskiarvoon (max. 20 p.) Turussa 
esim. Kerttulin urheilulukio, Klassikon lukion ilmaisulinja

 Turun lukioiden alimmat keskiarvot, joilla pääsi sisään

(2019) 7,67 – 9,22 

 Raision ja Liedon lukiot: alin ka 7.00

 Turun lukioiden esittelyillat 

https://www.turku.fi/uutinen/2018-10-19_lukioiden-esittelyillat


Lukioiden keskiarvorajat 2019

Kerttulin lukio

- Yleislinja 8,75

- ICT-linja 8,75

- Urheilulinja 14,93

Luostarinvuoren Lyseon lukio 7,67

Puolalanmäen lukio

- yleislinja 9,00

- musiikkilinja 12,67

Turun klassillinen lukio

- Yleislinja 8,00

- I lmaisutaidon linja 13,42

Turun normaalikoulun lukio 7,62

TSYK

- yleislinja 8,83

- luonnontiedelinja 9,22

- Merilinja 8,40

Kaarinan lukio 7,42

Liedon lukio 7,0

Naantalin lukio 7,23

Raision lukio 7,0





Sisällysluettelo

1. TAI pähkinänkuoressa

• Miksi Turun ammatti-

instituutti?

• Tutkintorakenne

2. Koulutussopimus ja näytöt

3. Opintopolut

4.   Kaksoistutkinto

5. Valintaperusteet

6. Valma-koulutus

• Kenelle?

• Mitä?

7. Koulutalot ja tutkinnot



TAI 
pähkinänkuoressa1.





• Yksi Suomen suurimmista toisen asteen oppilaitoksista

• Yli 20 peruskoulupohjaista ja yli 10 yo-pohjaista perustutkintoa

• Jatkuva haku vuoden eri aikoina, myös nuorille

• Kaupan ja liiketalouden alan koulutusta myös ruotsin kielellä

• Mahdollisuus suorittaa ns. kaksoistutkinto

• Ammatillinen kilpailutoiminta, Skills-kilpailut, SM-, EM- & MM-
tasoilla, Taitaja2015 Turussa

• Urheilijoiden koulutus

• Yhteishaussa n. 1500 aloituspaikkaa ja 7 eri toimipisteessä

Miksi Turun ammatti-instituutti?



Ammatillinen perustutkinto 180 osp (osp=osaamispiste)

• Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)

• Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Tutkintorakenne





Koulutussopimus ja näytöt2.



• Koulutussopimus tarkoittaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tutkinnon 

suorittamista käytännönläheisesti aidoissa työtilanteissa. Koulutussopimuksen 

ajan opiskelija on koulun kirjoilla ja saa opintososiaaliset edut.

• Osan opinnoista voi olla mahdollista suorittaa palkallisena oppisopimuksella. 

Tämä edellyttää kykyä itsenäiseen opiskeluun ja että löytyy työnantaja, joka on 

valmis palkkaamaan opiskelijan määräajaksi (tes).

• Uuden oppimisen ohella opiskelija saa työelämäkontakteja, tilaisuuden näyttää 

osaamista ja markkinoida itseään työnantajalle. Mahdollinen kesätyöpaikka tai 

tuleva työnantaja voi löytyä tätä kautta.

Koulutussopimus ja oppisopimus



• Osaamisen arviointia.

• Koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja 

arvioimia työtilanteita.

• Näytössä teet käytännön työtehtäviä mahdollisimman aidoissa työtilanteissa. 

• Antavat mahdollisuuden osoittaa osaamisesi käytännön töissä. 

• Sijoittuvat koko koulutuksen ajalle.

Näytöt



Opintopolut3.



Ammatti-instituutin opiskelija voi suunnata opintojaan opiskeluaikana häntä erityisesti kiinnostaviin tutkinnon osiin ja 

muihin valintoihin. Näistä muodostuu opiskelijan yksilöllinen opintopolku.

Opintopolut



Kaksoistutkinto4.



• Kahden tutkinnon suorittaja opiskelee tutkinnon perusteisiin kuuluvien 

ammatillisten aineiden ohella tarpeellisen määrän lukio-opintoja, jotta voi 

osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi 

ylioppilastutkinnon.

• Kaksoistutkinnon suorittaminen kestää yleensä n. 3 vuotta, ja se on mahdollista 

suorittaa kaikilla TAI:n aloilla. (Logistiikka-alan opinnot voivat kestää hieman 

pidempään)

•

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti omassa koulutalossa päiväaikaan (lääkealalla 

iltalukiossa).

Ammatillinen perustutkinto + yo-
tutkinto = kaksoistutkinto



Valintaperusteet5.



• perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä 

vuonna 6 pistettä 

• tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, kuten VALMA tai kymppiluokka 

6 pistettä

• yleisestä koulumenestyksestä 1–16 pistettä

• painotettavista arvosanoista 1–8 pistettä 

• työkokemuksesta 1–3 pistettä

• ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä

• mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0–10 pistettä 

• koulutuksen järjestäjä päättää hakuajoista ja menettelyistä jatkuvassa haussa

PK-pohjalta hakeva saa pisteitä: 



Valma-koulutus6.



• Jos et tiedä vielä mille alalle haluaisit.

• Tarvitset lisää valmiuksia toiselle asteella.

• Teet mieluummin käsilläsi kuin luet teoriaa.

• Olet keskeyttänyt lukion tai ammattikoulun.

• Et päässyt haluamaasi koulutukseen.

• Kielitaitovaatimus maahanmuuttajille A2.2. 

Kenelle Valma sopii?



• Runsaasti tutustumista eri aloihin ja koulutusmuotoihin, kuten 

oppisopimuskoulutukseen 

• Opinto-ohjausta ja ammatillisia opintoja 

• Mahdollisuuden oppia lisää matematiikkaa, englantia, suomea ym. 

• Hetken hengähdyspaikan ennen ammatillisia opintoja 

• 6 hyödyllistä lisäpistettä tulevaan lisähakuun! 

• Valma kestää noin lukuvuoden 

• Syksyn mittaan otetaan uusia opiskelijoita jatkuvassa haussa.

Mitä Valma tarjoaa?



Koulutalot ja tutkinnot
yleisesittelyvideo

7.

https://youtu.be/76EUQbAxSBI


• Elintarvikealan perustutkinto: elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori

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

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

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: toimitilahuoltaja video puhdistuspalvelualasta

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

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA 

Aninkaisten koulutalo
Aninkaistenkatu 7

https://www.youtube.com/watch?v=5PMsD5bzrqg


• Matkailualan perustutkinto: vastaanottovirkailija, matka-asiantuntija

• video matkailualasta

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

Juhannuskukkulan koulutalo
Kukkulakuja 3

Kellonsoittajankadun koulutalo
Kellonsoittajankatu 9–11Lemminkäisenkadun  koulutalo

Lemminkäisenkatu 18

https://www.youtube.com/watch?v=81aVZVw_reE


• Liiketoiminta: merkonomi PK+YO

• Informations- och kommunikationsteknik: datanom

• Affärsverksamhet: merkonom

Juhannuskukkulan koulutalo
Kukkulakuja 3Kellonsoittajankadun koulutalo
Kellonsoittajankatu 9–11



• Lääkealan perustutkinto: lääketeknikko

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

• Lähihoitaja

• Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja – uusi yhteishaussa 

Peltolan koulutalo
Hamppukatu 2

Uudenmaantien koulutalo
Uudenmaantie 43



• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 

• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: elektroniikka-asentaja, tietoverkkoasentaja, järjestelmävastaava tai 

ohjelmistokehittäjä

• Laboratorioalan perustutkinto: laborantti

• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: automaatioasentaja, sähköasentaja

• Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja - jatkuva haku

• Turvallisuusalan perustutkin turvallisuusvalvoja to,

Juhannuskukkulan koulutalo
Kukkulakuja 3



• Logistiikan perustutkinto: autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmä-ajoneuvonkuljettaja, jakeluauton-

kuljettaja/varastonhoitaja 

Logistiikan koulutuskeskus
Kuormakatu 17



• Puuteollisuuden perustutkinto: puuseppä

• Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja, maarakennuskoneenkuljettaja video rakennusalasta

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

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: kiinteistönhoitaja

• Talotekniikan perustutkinto: putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja, lämmityslaiteasentaja

• Autoalan perustutkinto: ajoneuvoasentaja, raskasajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja 

Peltolan koulutalo
Hamppukatu 2

https://www.youtube.com/watch?v=renmgy2bTRQ


• Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja

• Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

• Sosiaali- ja terveysalaperustutkinto, perustason ensihoitaja

• Maanmittausalan perustutkinto: kartoittaja

Perustutkintoja – haku www.turkuai.fi/jatkuvahaku







TAIn Ohjaus- ja hakupalvelu



Henkilökohtaista ohjausta, kun pohdit:

– sinulle soveltuvaa ammatillista koulutusta ja/tai tutkintoa

– eri koulutusvaihtoehtoja ja koulutukseen hakemista

– toimeentuloa opintojen aikana ja muita edellytyksiä opiskeluun

• Lemminkäisenkatu 14-18 C, 2. kerros, 040 186 5208 (myös Whatsapp), 

ohjaushaku@turku.fi

Ohjaus- ja hakupalvelu







Kiitos!



PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN 

VALMISTAVA KOULUTUS

PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUS eli kymppiluokka

- HAKUAIKA:19.5.-21.7.2020

- Haku www.opintopolku.fi

- Kestää lukuvuoden

- Samoja aineita kuin peruskoulussa, mahdollisuus korottaa peruskoulun 

päättötodistuksen arvosanoja

- Opiskeluun kuuluu myös tutustumista ammatillisiin opintoihin, lukio-

opintoihin ja työelämään

- Turun kristillinen opisto

http://www.opintopolku.fi/


PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN 

VALMISTAVA KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS, LUVA 

- Kielitaidon parantaminen lukio-opintoja varten

- Haku keväällä, kysy opolta

- Turun iltalukio järjestäjä



ETSIVÄ NUORISOTYÖ

 Peruskoulu on velvollinen ilmoittamaan ilman opiskelupaikkaa jäävät 

nuoret oman kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

 Toisen asteen koulut ovat velvollisia ilmoittamaan opintonsa keskeyttävät 

nuoret oman kotikunnan etsivälle nuorisotyölle. 

 Nuorelle pyritään löytämään opiskelu-, työpaja- tai työharjoittelupaikka tai 

muuta toimintaa.



HARKINNANVARAINEN HAKU

 Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 
% kuhunkin ammatilliseen peruskoulutuksen valintayksiköön 
otettavista opiskelijoista harkinnanvaraisesti valintapistemäärästä riippumatta.

 Tällaisia syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen 
puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet sekä tutkinnon suorittamiseen 
riittämätön tutkintokielen kielitaito.

 Tarvittaessa yhteys Turun Lyseon koulun oppilashuoltohenkilökuntaan. 
Mielellään jo ennen joulua!

 Jos harkinnanvarainen haku: tieto ennen joulua opinto-ohjaajalle ja tarvittavat 
paperit hänelle helmikuun alkuun mennessä



MUUTA TÄRKEÄÄ

- Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut kaikkien ysiluokkalaisten kanssa käyty elo-
marraskuussa

- Tarvittaessa uudet haastattelut ja huoltajatapaamiset

- Yhteishaun harjoitteleminen demo-ohjelmalla opon tunneilla viimeistään 
joulukuusta alkaen

- TAI avoimet ovet marraskuussa

- TAO-vierailu viikolla 47

- Lukioiden esittelijöitä oppitunneilla

- Turun lukioiden esittelyillat tammikuussa



LOPUKSI

Rajoita ja huolehdi

Anna tilaa ja kunnioita nuoren omia 
valintoja

Kiinnostu nuoren koulunkäynnistä ja ota 
tarvittaessa yhteys kouluun

Anna aikaa ja auta tarvittaessa

Silitä, mutta älä silota liikaa tietä



KIITOS!!

 YHTEISHAKUILTA 2 JÄRJESTETÄÄN TURUN LYSEON 
KOULUN AUDITORIOSSA 20.1.2020 KLO 18.

 Wilma-viesti, paivi.j.ekdahl@turku.fi, puh. 044-9074701


