
Videoesittelyt Turun ammatti-instituutista | Turun ammatti-instituutti (turkuai.fi)

https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/hakijalle/videoesittelyt-turun-ammatti-instituutista






TAI www.taiturku.fi

http://www.turkuai.fi/




1.Varmista oman opinto-ohjaajasi tai muun ohjaajan kanssa, että 
sinulla on erityinen syy/peruste hakea harkintaan perustuvassa 
haussa. 

(  esim: oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, hakijalla puuttuu 
koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun), yksilöllistetty 
oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa)

2.Hanki/pyydä  lausunto perusteluista hakemuksen liitteeksi.

3.Täytä Opintopolun yhteishakulomake 

4. Liitteen/ liitteiden  palautus ( sähköisesti  tai kirjepostina)

Harkintaan perustuva haku 



Opiskelijana TAIssa

• Oppivelvollisuus

• Maksuttomuus

• Työssäoppiminen

• Oppisopimus

HOKS =
Henkilökohtainen 

osaamisen 

kehittämissuunnitelma



TAIn tukitoimet

• Ennakoivaa

• Monialaista

• Yhteistoiminnallista

• Tehokasta

• Ei vaativaa erityistä tukea

OHJAUSTA ja TUKEA 

saat:

Koko henkilöstöltä

Vastuuopettajalta

Erityisopettajalta

Opolta

Uraohjaajalta

Työpaikkaohjaajalta

Kuraattorilta

Opintopsykologilta

Terveydenhoitajalta



Osa opinnoista, 180 osaamispisteen (osp) tutkinnosta on kaikille yhteistä

Pakollisia ammatillisia tutkinnon osia

Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp (26 pakollista, 9 valinnaista)

• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Vastuuta ja valinnaisuutta

Arvosanat muodostuvat 

työelämän näytöissä

T1 – K5

Arvosanat muodostuvat 

oppilaitoksessa

T1 – K5





Kaksoistutkinto
• 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



TAI on osa Turun seudun urheiluakatemiaa

Kaikissa tutkinnoissa mahdollista ja kaikille 

urheilulajeille. 

Valmennusajat sijoittuvat aamupäivän 

tunneille 2-4 kertaa viikossa ja 

harjoittelu toteutetaan Turun Seudun 

Urheiluakatemian ammattivalmentajien 

johdolla.

Lajeissa, joissa ei järjestetä lajivalmennusta, 

urheilija voi harjoitella yleisvalmennuksen 

harjoitusryhmässä tai seuran ja lajiliiton kanssa.

Lajivalmentajat ja TAI:n valmennusvastaava 

tekevät tiivistä yhteistyötä.

INFO-tilaisuus Kerttulin urheilulukiossa 30.1.2023 klo 18.30
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Opiskelijan opas

TAIn Opiskelijan opas –
työkirjasta löydät sekä haet 
vastauksia TAIn sekä oman 
koulutalosi ja alasi käytänteisiin. 
Oppaassa on tietoa ja ohjeita 
niistä keskeisistä asioista, jotka 
varmistavat opiskelusi 
onnistumisen: hoks, ohjaus-, 
tuki- ja terveyspalvelut, 
turvallisuus, ohjeet etuuksien 
varmistamiseen ja poissaoloihin 
yms. Lataamalla oppaan 
mobiililaitteellesi, löydät sieltä 
...
www.taiturku.fi

https://www.turkuai.fi/sites/default/files/atoms/files/opiskelijanopas_2022-23_netti.pdf


Aika 
kysymyksille

?

Kiitos!

TAI:n opot
etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

mailto:etunimi.sukunimi@edu.turku.fi
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