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TAIn koulutalot, alat ja opot



Hakuoppaasta löydät juuri sinua kiinnostavalta alalta kaiken hakemiseen liittyvän, opintojen 

kuvauksesta opinto-ohjaajan yhteystietoihin.

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteishakuopas_2022_verkko_0.pdf

Perustutkinnot, jotka eivät ole yhteishaussa, vaan jatkuvassa haussa www.turkuai.fi/jatkuvahaku:

• Sosiaali- ja terveysalan pt, perustason ensihoitaja

Yhteishaun jälkeen vapaille ja vapautuville paikoille avautuu haku TAIn jatkuvassa haussa. 

Jos varasijat eivät täyty, haku avautuu jatkuvan haun sivuille elokuun puoleenväliin mennessä

• Huom! Vapaita paikkoja laitetaan hakuun aiemminkin, jos varasijoilla ei ole hakijoita!

• Jos ei jatkuvassa haussa, ohjataan täyttämään Tiedustelulomake

TAIn yhteishaku 2022

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteishakuopas_2022_verkko_0.pdf


• Haastattelemme vain 1. hakutoiveen hakijat (on myös poikkeuksia).

• Tutkintoihin, joihin on vähän hakijoita, pääsee yhteishaun pisteillä.

• Harkintaan perustuvassa haussa voi tulla valituksi myös suosittuihin 

tutkintoihin, jos arvioidaan soveltuvaksi.

• Jos hakijan perustaidoissa (esim. lukeminen, laskeminen) on paljon 

puutteita, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA on 

hyvä aloitusvaihtoehto.

• 1.8.2022 alkaen TUVA yhdistää kymppiluokan, lukiokoulutukseen 

valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen 

valmentavan koulutuksen (VALMA).

TAIN harkintaan perustuva haku



Opintopolut 



Kaksoistutkinto
• Parantaa jatko-opintovalmiuksia

• Palvelualoilla ”reaalilinja”

• Tekniikan aloilla ”matikkalinja”

• Valmentaa viiden aineen 

ylioppilaskirjoituksiin

• Mahdollista kaikilla koulutusaloilla

• Arvosana 7 luettavissa aineissa

• Iltalukiossa mahdollista ottaa 

lisäkursseja/aineita

• Tavoiteaika kolme vuotta tai HOKSin

mukaan



• Kaikissa tutkinnoissa mahdollista ja kaikille urheilulajeille. Urheilun ja opiskelun voi 

yhdistää myös siis ammatillisessa koulutuksessa. 

• Valmennusajat sijoittuvat aamupäivän tunneille 2-4 kertaa viikossa ja harjoittelu 

toteutetaan Turun Seudun Urheiluakatemian ammattivalmentajien johdolla.

• Koulupäivän aikana tapahtuva urheiluvalmennus on osa opiskelijan opintoja ja 

urheilusta kertyy osaamispisteitä (mahdollista jopa 26 osaamispistettä).

• TAI:lla on tähän opetusministeriön myöntämä erityistehtävä eli kuulumme Turun 

seudun urheiluakatemiaan

• Lajeissa, joissa ei järjestetä lajivalmennusta, urheilija voi harjoitella 

yleisvalmennuksen harjoitusryhmässä tai seuran ja lajiliiton kanssa. 

Urheilijapolku



Sporttipolku Liiketaloudessa
Ammatilliset valinnaiset osat 90 osp:

Huippuosaajana toimiminen 15 osp +

palvelumuotoilua, myyntiä, logistiikkaa, 

projekteja ja markkinointia.

Oma ryhmä urheiluakatemialaisille, 

hakijoita 41, valittu 25

INFO-tilaisuus Ruiskadun kampuksella ti 18.1. klo 17.30



Tekniikan amk-polku, valinnainen tutkinnon osa korkeakouluopinnot 15 osp

– JOHDANTO TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN 6 OP / OSP

– AMK-MATEMATIIKKA TUTUKSI 3 OP / OSP 

– TEKNIIKAN VIESTINTÄ (AMK) 3 OP / OSP 

– AMK-RUOTSI TUTUKSI 3 OP / OSP

Matkailualan opintojen aikana pääsee halutessaan maistamaan AMK-opintoja, sillä yhteistyön 

puitteissa voi opiskella Turun ammattikorkeakoulussa tradenomitutkintoon sisältyviä 

hyvinvointimatkailun opintoja.

Myös liiketoiminnan alalla on mahdollisuus opiskella Turun ammattikorkeakoulussa tradenomin 

opintoja osana ammatillisen perustutkinnon opintoja.

Ammattikorkeakoulupolut



• Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopinnot TAI -väylä 35 op 

– Yhteishaku toisen asteen opintoihin keväällä 2022.

– Varmistus opiskelupaikasta.

– Väyläopintojen markkinointikirje opiskelupaikan saaneille.

– Väyläopintoihin motivoituneet opiskelijat ilmoittavat halukkuudestaan

– TAI -väyläopintojen ryhmä aloittaa 8/2022

Ammattikorkeakouluväylä



• Ammatillisessa tutkinnossa osaamispisteet kertyvät näytöistä tai 

muusta osaamisen osoittamisesta, ei opetukseen osallistumisesta.

• Oppiminen tapahtuu monenlaisissa oppimisympäristöissä, kuten 

luokissa, oppilaitoksen omissa ”työpajoissa” (esim. autokorjaamo, 

parturi-kampaamo, opetusravintola, Bore-laiva), verkossa, eri alojen 

työelämässä.

• Ammatillisten tutkinnon osien näytöt pääosin oikeassa työelämässä.

• Opiskelija opiskelee ja etenee tutkinnossaan HOKSinsa mukaisesti.

Arviointi ja näytöt



• HOKS on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

• HOKSissa tunnistetaan ja mahdollisesti tunnustetaan aikaisemmin 

hankittu osaaminen.

• HOKSissa tehdään urasuunnitelma, tutkintoon liittyvät valinnat ja 

suunnitellaan tutkinnon opiskelun ja suorittamisen aikataulu.

• HOKSissa suunnitellaan (suhteessa suoritettavan tutkinnon 

perusteisiin) puuttuvan osaamisen hankkimisen sisällöt ja tavat.

• HOKSissa suunnitellaan tarvittava ohjaus ja tuki sekä erityinen 

tuki.

HOKS



• Sosiaalinen, psykologinen , pedagoginen ja erityispedagoginen 

tuki perustutkinto-opiskelijoille

– Opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat

– Kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat, psykiatriset 

sairaanhoitajat, lääkärit

– Ohjaus oppilaitoksen ulkopuolisiin tukitoimiin – yhteistyö

• Oppisopimusopiskelijoille työterveyshuolto

TARKEMMIN Tain nettisivuilla sekä Laatukäsikirjassa

TAIn tukipalvelut opiskelijoille

https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle-2/tukipalvelut
https://www.turkuai.fi/opintojen-ohjaus


KIITOS 

TAI:n opot 

etunimi.sukunimi@turku.fi


