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Yhteishaku, kaikki opintoihin 
hakemisesta, s. 4-13

Perusopetus
Hakeutumis-
velvollisuus 

18 ikävuoteen 
astiYhteishaku

peruskoulun jälkeiseen opetukseen

TUVA, TELMA, 
Kansanopistovuosi
oppivelvollisille

Ammatillinen 
perustutkintokoulutus

Lukiokoulutus

Ammattikorkeakoulut 
& yliopistot

• Työkokemus
• Ammattitutkinto
• Erikoisammatti-

tutkinto

Työelämä

Valitse ammatillinen koulutus, kun 
haluat 
• tietoja ja taitoja työelämään sekä 
jatko-opintoihin korkeakouluihin 

• laaja-alaisen ammattitaidon, 
haluamasi ammatin sekä valmiuksia 
yrittäjyyteen 

• opiskella monipuolisissa 
ympäristöissä oppilaitoksessa, 
työpaikoilla, ulkomailla, verkossa tai 
vaikka omissa harrastuksissa

Valitse lukiokoulutus, kun haluat 
• laaja-alaisen yleissivistyksen ja 
hyvän kielitaidon 

• jatko-opintokelpoisuuden 
korkeakouluihin ja valmiudet 
työelämään 

• hyvät eväät itsesi kehittämiseen ja 
tulevaisuuden suunnitteluun
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Hakeutuminen 
jatko-opintoihin

Hakeminen yhteishaussa

Oppivelvollisuutta on laajen-
nettu (elokuusta 2021 lähtien) 
koskemaan niitä alle 18-vuotiaita, 
joilla ei ole toisen asteen tutkintoa 
ja jotka ovat suorit taneet perus-
opetuksen 1.1.2021 jälkeen. 
Jokaisen alle 18-vuotiaan tulee 
siis hakeutua perusopetuksen 
jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 
opiskelemaan. Oppivelvollisen 
hakeutumisvelvollisuus jatkuu, 
kunnes nuori saa koulutuspaikan.

Perusopetuksen jälkeisen koulu-
tuksen yhteishaussa hakeudutaan 
toisen asteen koulutuksiin eli 
ammatilliseen perustutkintokou-
lutukseen ja lukiokoulutukseen, 
tutkintokoulutukseen valmen-
tavaan koulutukseen (TUVA), 
työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavaan koulutukseen 
(TELMA) sekä kansanopistojen 
vuoden kestäville oppivelvollisille 
suunnatuille vapaan sivistystyön 
linjoille. Kaikkiin yhteishaun 
koulutuksiin haetaan yhdellä 
lomakkeella. 

Koulutustarjonta ja sähköinen 
hakulomake löytyvät osoitteesta 
opintopolku.fi.

Yhteishaun tärkeät 
päivämäärät

Hakuaika 
22.2.-22.3.2022 klo 15.00.

opintopolku.fi

Huhti-toukokuussa 2022 
mahdolliset pääsy- tai 
soveltuvuuskokeet ja 
kielitaidon arvioinnit

Tulokset julkistetaan 
aikaisintaan 16.6.2022

Opiskelupaikka 
vastaanotettava viimeistään 

30.6.2022

Varasijat ovat voimassa 
19.8.2922 asti

Opintopolussa voi etsiä koulu-
tuksia ja täyttää hakuaikana 
hakulomakkeen.

Koulutuksiin haetaan täyttämällä 
hakulomakkeelle seitsemän 
kohdetta hakutoiveiden mukaiseen 
järjestykseen. 

Hakuajan päättymisen jälkeen 
hakutoiveita ei voi enää muuttaa.

Hakemukseen on tärkeää täyttää 
hakijan omien tietojen lisäksi myös 
pyydetyt huoltajan tiedot.

Ammatilliseen perustutkintokou-
lutukseen voi hakeutua harkin-
nanvaraisesti henkilöön liittyvistä 
syistä. Tällöin hakemus on mukana 
myös pistevalinnassa (paitsi mikäli 
oppilaalla on yksilöllistetty äidin-
kielen ja matematiikan oppimäärä). 
Harkinnanvarainen hakemus tulee 
perustella hakukohteena olevaan 
oppilaitokseen lähetettävillä 
liitteillä.

Lukiokoulutukseen haetaan 
harkinnanvaraisesti, jos ei ole 
suomalaista perusopetuksen 
päättötodistusta.

Mikäli nuori on peruskoulussa 
suorittanut yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan sekä äidin-
kielen että matematiikan, hänen 
hakunsa muuttuu automaattisesti 

harkinnanvaraiseksi. Tällöin hakija 
ei ole mukana pistevalinnassa. 

Hakemuksen liitteistä, jotka 
toimitetaan hakuaikana suoraan 
hakukohteena olevaan oppilai-
tokseen, vastaa hakija ja huoltaja.

Nuoren on hyvä keskustella 
valinnoista huoltajan ja koulun 
oppilaanohjaajan kanssa.

Hakulomakkeen voi täyttää 
ohjatusti koulussa. Päättöluok-
kalaisten huoltajia kuullaan 
yhteishakuun liittyen. Kuule-
misen toteuttamisesta kerrotaan 
tarkemmin peruskouluissa.

Lukion oppimäärän, ammatillisen 
tutkinnon tai korkeakoulutut-
kinnon suorittaneet eivät voi hakea 
yhteishaussa.

http://opintopolku.fi
http://www.opintopolku.fi
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Valintaperusteet

Ammatillinen perustutkintokoulutus
Ammatilliseen perustutkintokoulu-
tukseen voi hakeutua yhteishaussa 
peruskoulun päättötodistuksella. 
Perusopetuksen oppimäärän 
suorittaneelle hakijalle annetaan 
valintapisteitä seuraavin kriteerein:
• 6 pistettä perusopetuksen 

oppimäärän suorittamisesta 
hakeutumisvuonna tai sitä 
edeltävänä vuonna, tai: 

• 6 pistettä tietyistä perus-
koulun jälkeen suoritetuista 
opinnoista esim. valmentavista 
koulutuksista. 

Lisäksi:
• 1-16 pistettä yleisestä 

koulumenestyksestä 
• 1-8 pistettä painotettavista 

arvosanoista
• 2 pistettä ammatillista koulu-

tusta koskevasta ensimmäisestä 
hakutoiveesta 

• 0-10 pistettä pääsy- ja sovel-
tuvuuskokeesta. Omniassa 
ei järjestetä pääsy- ja 
soveltuvuuskokeita.

Lisätietoa omnia.fi/yhteishaku.

Harkintaan perustuva valinta
Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita 
koulutuksiin harkintaan perus-
tuvan valinnan kautta. Tällöin 
valinta tehdään valintapistemää-
ristä riippumatta. Yhteen hakukoh-

Opiskelijat valitaan lukioon perus-
opetuksen päättötodistuksen 
lukuaineiden keskiarvon osoitta-
massa järjestyksessä. Lukuaineita 
ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 
kotimainen kieli, vieraat kielet, 
uskonto tai elämänkatsomus-
tieto, historia, yhteiskuntaoppi, 
matematiikka, fysiikka, kemia, 
biologia, terveystieto ja maantieto. 
Korotetut arvosanat otetaan 
huomioon, jos korotuksista on 
koulun antama todistus.

Mikäli useammalla hakijalla on 
sama keskiarvo, valinnan ratkaisee 
ensin hakutoivejärjestys ja sitten 
keskiarvo, johon lasketaan edellä 
mainittujen arvosanojen lisäksi 
myös liikunnan, käsityön, kotita-
louden, musiikin ja kuvataiteen 

teeseen voidaan ottaa tällä tavoin 
enintään 30 prosenttia opiskeli-
joista. Vaikka hakijaa ei ole valittu 
harkintaan perustuvan valinnan 
kautta, hän voi tulla valittua 
opiskelijaksi, jos pisteet riittävät 
valintaan. Ulkomaisella todistuk-
sella hakeneet, perusopetuksen 
keskeyttäneet sekä jos hakijalla 
on yksilöllistetty oppimäärä sekä 
matematiikassa että äidinkielessä, 
voivat tulla valituksi vain harkin-
nanvaraisen valinnan kautta.

Harkintaan perustuvan valinnan 
syitä ovat:
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen 

tai todistusten vertailuvaikeudet
• tutkinnon suorittamiseen riittä-

mätön tutkintokielen kielitaito
• Yksilöllistetty oppimäärä 

sekä matematiikassa että 
äidinkielessä

Lukiokoulutus
Lukioon voi hakea perusopetuksen 
päättö todistuksella tai vastaavalla 
todistuksella. Espoon ja Kauni-
aisten lukioihin valittavan opiske-
lijan lukuaineiden keskiarvon tai 
painotetun keskiarvon tulee olla 
vähintään 7,00. Lukioiden alimmat 
keskiarvot vaihtelevat vuosittain. 
Edellisen vuoden alin sisäänotto-
keskiarvo kertoo, millä keskiarvolla 
viimeisin opiskelija on päässyt 
lukioon edellisenä vuonna.

arvosanat. Kaikki samalla keski-
arvolla tai pistemäärällä hakeu-
tuvat eivät siten välttämättä tule 
valituiksi.

Erityislukioihin ja erillisille lukiolin-
joille valinta tapahtuu perusope-
tuksen päättötodistuksen lukuai-
neiden keskiarvon tai painotetun 
keskiarvon ja valintakokeen ja/tai 
mahdollisista lisänäytöistä saadun 
pistemäärän pohjalta. Hakume-
nettelyistä kerrotaan tarkemmin 
kunkin lukion verkkosivuilla.

Espoon suomenkielisissä lukioissa 
opetuskieli on suomi ja ruotsinkie-
lisessä lukiossa ruotsi. IB-lukioissa 
opetuskieli on englanti. 

http://www.omnia.fi/yhteishaku
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myös pistevalinnassa (paitsi 
mikäli oppilaalla on yksilöllistetty 
suomenkielen ja matematiikan 
oppimäärä). Harkinnanvarainen 
hakemus tulee perustella 
hakukohteena olevaan oppilai-
tokseen lähetettävillä liitteillä. 

Hakemuksen liitteistä, jotka 
toimitetaan hakuaikana suoraan 
hakukohteena olevaan oppilai-
tokseen vastaa hakija ja huoltaja.

Hakulomakkeen voi täyttää 
ohjatusti koulussa. Päättöluok-
kalaisten huoltajia kuullaan 
yhteishakuun liittyen. Kuule-
misen toteuttamisesta kerrotaan 
tarkemmin peruskouluissa.

Vaativan erityisen tuen koulu-
tukseen haetaan yhteishaussa. 
Liven opiskelupaikoista osa on 
myös jatkuvassa haussa.

Haku kaikkiin koulutuksiin 
tapahtuu opintopolku.fi sivustolla.

Lisätietoa ammatillisista erityisop-
pilaitoksista ameo.fi 

Valmentava koulutus

Yhteishaussa voit hakea myös 
tutkintokoulutukseen valmen-
tavaan koulutukseen (TUVA), 
työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavaan koulutukseen 
(TELMA) sekä kansanopistojen 
vuoden kestäville oppivelvollisille 
suunnatuille linjoille kevään 2022 
yhteishaussa.

Erityisen vaativan tuen koulutusta 
tarjoaa Espoossa ammattiopisto 
LIVE. 

Lue lisää:

*TUVA, s. 41

*Opistovuosi oppivelvollisille 
kansanopistot.fi

Harkintaan perustuva valinta 
Mikäli hakija on suorittanut perus-
opetusta vastaavan oppimäärän 
ulkomailla ja saanut siitä todis-
tuksen, hän voi hakea lukiokou-
lutukseen harkinnanvaraisessa 
haussa. Kopio todistuksesta 
lähetetään hakuaikana kaikkiin 
haettaviin oppilaitoksiin ja tutkin-
toihin erikseen.

Hakijalla, joka on suorittanut 
perusopetusta vastaavan 
oppimäärän ulkomailla, on oltava 
riittävä opetuskielen hallinta 
ja muut edellykset suoritua 
lukio-opinnoista.

Mikäli hakija on opiskellut 
perusopetuksessa yksilöllis-
tetyn oppimäärän mukaan 
sekä matematiikassa että 
äidinkielessä, hänen hakunsa 
muuttuu automaattisesti 
harkinnanvaraiseksi.  

Erityistä tukea tarvitsevien 
haku koulutukseen
Hakijan erityisen tuen tarve ei ole 
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. 
Erityistä tukea on mahdollista 
saada lukioissa ja kaikissa 
ammatillisissa oppilaitoksissa, 
mutta vaativaa erityisopetusta 
on mahdollisuus antaa vain 
erityisammattioppilaitoksissa. 

Hakemisessa tulee huomioida 
opiskelijan omat oppimisedelly-
tykset ja tuen tarpeet. Jos hakijalla 
on vaikeita oppimisvaikeuksia tai 
vaikea vamma tai sairaus, joiden 
vuoksi hän tarvitsee yksilöllistä 
ja vaativaa erityisopetusta, hänen 
tulisi hakea opiskelupaikkaa 
erityisammattioppilaitoksesta. 

Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavaa TELMA-koulutusta 
tarjoaa Espoossa ammattiopisto 
LIVE. Koulutuksen tavoitteena on 
antaa sairauden tai vamman vuoksi 
erityistä tukea tarvitseville opiske-
lijoille henkilökohtaisten tavoit-
teiden ja valmiuksien mukaista 
opetusta ja ohjausta. 

Osallistuminen ammatillisen 
koulutuksen ja lukiokoulutuksen 
yhteishakuun on mahdollista, 
mutta hakujärjestelmä ei ota 
huomioon arvosanojen yksilöllisiä 
perusteita eikä oppilaan tarvit-
semia laaja-alaisia tukitoimia. 
Epävarmoissa tilanteissa apua 
kannattaa pyytää oppilaitoksista 
ennen hakemista.

Ammatilliseen perustutkintokoulu-
tukseen voi hakeutua harkinnanva-
raisesti henkilöön liittyvistä syistä 
(oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, 
koulutodistusten puuttuminen tai 
todistusten vertailuvaikeudet tai 
tutkinnon suorittamiseen riittä-
mätön tutkintokielen kielitaito). 
Tällöin hakemus on mukana 

Ammatillista erityisopetusta 
Espoossa:
Ammattiopisto Live 
Leppävaaran toimipaikka 
Kiannonkatu 2, 02650 Espoo 
liveopisto.fi

http://opintopolku.fi
http://ameo.fi
http://kansanopistot.fi
http://www.liveopisto.fi
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Jos jäät ilman 
opiskelupaikkaa
Jos jäät ilman opiskelupaikkaa, 
niin ota yhteyttä peruskoulusi 
opoon heti tulosten selvittyä. 

Hae vapaille paikoille Opinto-
polussa. Voit hakea TUVA- ja 
TELMA-opintoihin, sekä 
kansanopistojen oppivelvolli-
sille tarkoitetuille linjoille kesän 
aikana, mikäli et ole hakenut tai 
saanut paikkaa yhteishaussa. Lue 
lisää espoo.fi/yhteishaunjalkeen.

Hakijan tultua valituksi

Tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022. Jos olet antanut 
hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi, saat linkin henkilökohtaiseen 
tuloskirjeeseen, jossa näet valintatilanteesi. Jos sinut on hyväksytty 
koulutukseen, saat toisen sähköpostiviestin, jossa on linkki paikan 

vastaanottamiseen. Tulokset julkaistaan myös oppilaitosten 
verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa 

antaneet siihen luvan. 

Yhteishaussa saatu opiskelupaikka on vastaanotettava 30.6.2022 
mennessä sen oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan, johon 

opiskelija on tullut valituksi. Jos hakija ei varmista opiskelupaikkaansa 
määräaikaan mennessä, opiskelupaikka annetaan varasijalla olevalle.

Opetushallitus lähettää tiedotteen kaikille koulutukseen 
valitsematta jääneille. Vapautuvia opiskelupaikkoja täytetään 

varasijalistan mukaan koko kesän ajan, ja hakijaan otetaan yhteyttä 
ensisijaisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Ammatilliseen koulutukseen voit 
hakea ympäri vuoden. Jatkuvassa 
haussa voivat hakea kaikki hakijat 
iästä ja taustakoulutuksesta 
riippumatta. Katso lisätietoja 
omnia.fi/jatkuvahaku.

Ohjaamotalo
Henkilökohtaista ohjausta koulu-
tuspaikan etsimiseen sekä esimer-
kiksi arjen hallintaan, sosiaalisiin 
valmiuksiin tai työllistymiseen saat 
Ohjaamotalosta.

espoo.fi/ohjaamotalo 
p. 040 126 7513 ja 043 824 3453 
(etsivä nuorisotyö)

tärkeisiin aineisiin sekä valmis-
tautua lukion jälkeisiin opintoihin.

Ammatillisten ja lukio-
opintojen yhdistäminen 
ammattilukiossa

Omnian ammattilukiossa voi 
opiskella samanaikaisesti lukio-
opintoja ja suorittaa ylioppilastut-
kinnon. Ammatillisen tutkinnon 
ja ylioppilastutkinnon suoritta-
mista ilman lukion oppimäärän 
suorittamista kutsutaan 
kaksoistutkinnoksi.

Kaksoistutkintoon tähtäävillä on 
mahdollisuus suorittaa ammat-
tiopintojen rinnalla lukio-opintoja. 
Lukio-opinnot voidaan sisällyttää 
ammatilliseen tutkintoon, jolloin 
kaksoistutkinnon suorittaminen ei 
pidennä opiskeluaikaa.

Vertaile lukioita 
espoonyhteishaku.fi

Lisätietoja 
ammattilukiosta 

oppaan sivulla 40 
ja omnia.fi/ammattilukio

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa 
opiskellaan monipuolisin opiskelu-
menetelmin sekä oppilaitoksessa 
että työpaikoilla. Ammatillinen 
perustutkinto muodostuu 
ammatillisista ja yleissivistävistä 
tutkinnon osista, joita opiskelija 
voi yhdistellä monipuolisesti 
laajasta tarjonnasta. Opiskelija 
saa laaja-alaiset työelämäval-
miudet, jatko-opintokelpoisuuden 
korkea-asteelle sekä valinto-
jensa mukaista erityisosaamista. 
Ammatillisessa koulutuksessa on 
hyvä kokeilla omia kiinnostuksen 
kohteitaan ja miettiä, mitä haluaa 
tulevaisuudelta.

Lukiokoulutus

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, 
jossa voi omilla valinnoillaan 
painottaa haluamiaan oppiaineita. 
Lukio-opinnot koostuvat kielistä, 
matematiikasta, reaaliaineista, 
taito- ja taideaineista, opinto- 
ohjauksesta sekä valinnaisista 
opinnoista. Lukio antaa hyvät 
tiedot jatko-opintoja varten sekä 
kehittää työelämässä vaadittavia 
taitoja.

Lukiossa opiskelu valmentaa myös 
omien vahvuuksien löytämiseen: 
opiskelija voi panostaa itselleen 

http://www.espoo.fi/yhteishaunjalkeen
http://www.omnia.fi/jatkuvahaku
http://www.espoo.fi/ohjaamotalo
http://espoonyhteishaku.fi 
http://omnia.fi/ammattilukio


12 13

Opiskelun tuki ja 
opiskelukustannukset

Opiskelun tuki ja oppilashuolto
Opiskelijat saavat ohjausta ja 
tukea opiskeluun koulun henkilö-
kunnalta. Opiskelijoiden käytössä 
ovat opinto-ohjauksen, opiske-
lijahuollon sekä erityisen tuen 
palvelut.

Opiskelukustannukset 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
lukioissa 
Oppivelvollisuutta on laajen-
nettu (elokuusta 2021 lähtien) 
koskemaan niitä alle 18-vuotiaita, 
joilla ei ole toisen asteen 
tutkintoa ja jotka ovat suorit-
taneet perusopetuksen 1.1.2021 
jälkeen. Opiskelu toisella asteella 
eli lukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa on oppivelvollisille 
maksutonta sen kalenterivuoden 
loppuun asti, jolloin opiskelija 
täyttää 20 vuotta. Maksut-
tomuus koskee muun muassa 
oppimateriaaleja, työvälineitä 
sekä yli seitsemän kilometrin 
koulumatkoja. 

Opintotuki
Opiskelija voi hakea opintotukea 
toisen asteen opintoihin, vaikka 
olisi oikeutettu maksuttomaan 
koulutukseen. Opintotuki 
määräytyy oppilaitosmuodon, iän, 

siviilisäädyn ja asumismuodon 
mukaan. Opintotuen myöntä-
miseen ja tuen määrään voivat 
vaikuttaa myös muut opiskelijan 
saamat taloudelliset etuudet, tulot 
ja vanhempien tulot.

Opiskelija voi saada lisäksi 
oppimateriaalilisää. Sitä ei 
kuitenkaan myönnetä maksut-
tomaan opetukseen oikeutetuille 
oppivelvollisille. Lisätietoja opinto-
tuesta, oppimateriaalilisästä ja 
opintolainasta kela.fi/opintotuki

http://www.kela.fi/opintotuki
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Tervetuloa Omniaan! 
Ammatillinen perustutkinto antaa hyvän 
perusosaamisen opiskeltavan alan työtehtäviin ja 
vahvan pohjan jatko-opintoihin hakeutumiselle. 
Ammatillisessa koulutuksessa opit käytännön kautta 
ja osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Vahvistat 
jo opiskeluaikana suhteita työelämään ja saat 
hyödyllistä työkokemusta. 

Opiskelemalla kaksoistutkinnon ammattilukiossa 
voit hankkia ammatillisen tutkinnon ja 
ylioppilastutkinnon. Omniassa voit myös sisällyttää 
ammatillisiin opintoihisi erilaisia teemaopintoja 
tai kursseja Espoon työväenopistosta ja Espoon 
aikuislukiosta.

Ammatillinen koulutus antaa mahdollisuuden 
miettiä tulevaisuutta ja hakea myös muun alan 
opintoihin.AM
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Jokaisella opiskelijalla 
on henkilökohtainen 
opiskelupolku
Ammatilliset tutkinnot perustuvat 
osaamiseen. Mitä nopeammin 
opiskelija saavuttaa tutkinnon 
vaatiman osaamisen, sitä 
nopeammin hän valmistuu 
ammattiin ja etenee työelämään 
tai jatko-opintoihin. 

Ammatillisen perustutkinnon 
laajuus on 180 osaamispistettä 
(osp). Tutkintoon kuuluvat 
ammatilliset tutkinnon osat (145 
osp) sisältävät opiskeltavaan alaan 
liittyviä pakollisia ja valinnaisia 
osia. Kaikkiin perustutkintoihin 
kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia (35 
osp) on kolme. Ne ovat viestintä- 
ja vuorovaikutusosaaminen, 
matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen sekä yhteiskunta- ja 
työelämäosaaminen. 

Opiskelija voi muokata tutkin-
toaan monella eri tavalla. 
Ammatillisista tutkinnon osista 
vähintään 25 osaamispistettä 
voi korvata esimerkiksi yhteisillä 
tutkinnon osilla, lukio-opinnoilla, 
ammattikorkeakouluopinnoilla 
tai työelämään räätälöidyillä 
kokonaisuuksilla. 

Osaamista voi hankkia erilaisissa 
oppimisympäristöissä, kuten 
oppilaitoksessa, työelämässä 
kotimaassa tai ulkomailla sekä 
verkko-opintoina itsenäisesti tai 
ohjatusti opiskellen. Harrastukset 
tai kilpaurheilu, työt ja mielen-
kiinnon kohteet voidaan liittää 
joustavasti osaksi opiskelua.

A M M AT I L L I S T E N 
P E R U S T U T K I N TO J E N 

R A K E N N E

Ammatilliset 
tutkinnon 

osat

Yhteiset 
tutkinnon 

osat

Ammatillinen 
perustutkinto
 

+
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Työpaikalla tapahtuva 
oppiminen tuo kontakteja ja 
työkokemusta
Kaikissa ammatillisissa perustut-
kinnoissa opiskellaan mahdolli-
simman aidoissa työtehtävissä 
ja toiminnallisesti. Työpaikalla 
tapahtuva oppiminen on tärkeä 
oppimismenetelmä kaikissa 
ammatillisissa tutkinnoissa. 
Se on ohjattua ja arvioitavaa 
opiskelua työelämässä käytännön 
työtehtävissä.

Ammatillisen koulutuksen 
voi suorittaa oppilaitoksessa 
opiskelun lisäksi myös kokonaan 
tai osittain oppisopimuskoulu-
tuksena. Oppisopimuskoulutus 
antaa mahdollisuuden opiskeluun 
käytännön työtehtävissä ja se 
sopii kaikille iästä ja taustasta 
riippumatta. Oppisopimuskou-
lutuksessa opiskelija toimii 
työpaikalla työsuhteessa. Omnia 
vastaa opiskelun suunnittelusta, 
ohjaamisesta ja arvioinnista 
yhdessä työpaikan kanssa. Asiat, 
joita ei voi oppia oppisopimus-
työpaikalla, toteutetaan oppilai-
toksessa tai jollain muulla tavalla. 
Tutustu oppisopimuskoulutukseen 
omnia.fi/oppisopimuskoulutus.

Osaamisen arviointi 
tehdään käytännön 
työtehtävissä
Opiskelija näyttää käytännön 
työtehtävissä, oppilaitoksessa tai 
työpaikalla, kuinka hyvin hän on 
saavuttanut työelämän edellyt-
tämät ammattitaitovaatimukset. 
Arviointiin osallistuvat opiskelija, 
työpaikan edustaja ja opettaja.

Erityistä tukea tarjolla sitä 
tarvitseville

Omniassa saat säännöllistä tai 
pitkäaikaista erityistä tukea perus-, 
ammatti- ja erityisammattitut-
kinnoissa, ammattilukiossa sekä 
TUVA-koulutuksessa. Erityinen tuki 
on yksilöllistä, opiskelijan tarpeista 
nousevaa, tavoitteisiin mitoitettua 
ja jo löytyviin valmiuksiin perus-
tuvaa suunnitelmallista pedagogista 
tukea sekä erityisiä opetus- ja 
opiskelujärjestelyjä. Omniassa ei 
ole tarjolla kuitenkaan vaativan 
erityisen tuen palveluja.

Tarjoamme myös opiskeluval-
miuksia tukevia opintoja, jolloin 
perustutkinnossa opiskelevalla 
opiskelijalla on mahdollisuus 
vahvistaa suoraan tutkintoon 
liittyviä perustaitoja esimerkiksi 
suomen kielen taidoissa, matema-
tiikassa sekä lukemisessa ja 
kirjoittamisessa. Osana opiskelu-
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valmiuksia tukevia opintoja voidaan 
myös tukea opiskelijan arjen- ja 
elämänhallintaa.

Teemaopinnot 
mahdollistavat yksilöllisen 
koulutuksen

Kaikissa ammatillisissa perustut-
kinnoissa on laaja valinnaisuus. 
Voit rakentaa tutkinnon laajasta 
tutkinnon osien tarjonnasta. 
Teet mitä tahansa ammatillista 
tutkintoa, voit painottaa tutkin-
toasi teemaopinnoilla.

Aktiiviopinnoissa toimit mm. 
opiskelijahallituksessa ja 
opiskelijatutorina.

Korkeakouluopinnoissa voit 
suorittaa ammattikorkeakoulu-
opintoja osana ammatillista 
tutkintoa ja väyläopinnot suori-
tettuasi hakea opiskelupaikkaa 
ammattikorkeakoulusta.

Kansainvälisyysopinnoissa 
vahvistat kieli- ja kulttuuriosaa-
mistasi kotimaassa ja ulkomailla. 
Sinulla on mahdollisuus hakea 
kansainväliselle vaihtojaksolle 
osana opintojasi.

Ammattilukiossa vahvistat 
jatko-opintovalmiuksiasi ja tähtäät 
ylioppilastutkintoon.

Urheilijan kaksoisuralla voit 
yhdistää tavoitteellisen kilpaur-
heilun ajallisesti ja sisällöllisesti 
opintoihin. Olemme Pääkaupun-
kiseudun Urheiluakatemia Urhean 
jäsen.

Yrittäjyysopinnoissa suoritat 
opintoja, jotka tukevat yrittäjyys-
valmiuksien kehittymistä.

Omniassa on hyvä opiskella
• Tukea ja ohjausta on tarjolla 

paljon – et jää yksin. Opiskelijat 
saavat paljon tukea ja ohjausta 
opettajilta, opinto-ohjaajilta, 
erityisopettajilta, kuraattoreilta ja 
psykologeilta. 

• Saat kavereita ja hyvät verkostot 
myös oman piirin ulkopuolelta – 
meillä opiskelee tulevia ammat-
tilaisia monilta eri aloilta. 

• Voit hyödyntää opinnoissasi 
Omnian monipuolisia opiskelu-
mahdollisuuksia. Omniassa on 
tarjolla ammatillisia opintoja 
melkein joka alalta ja mahdol-
lisuus opiskella kursseja Espoon 
työväenopistossa sekä Espoon 
aikuislukiossa. 

• Opiskelu on käytännönläheistä 
ja opintoihin kuuluu aina myös 
työpaikalla tapahtuvaa oppimista 
oikeassa työympäristössä.

Tule tutustumaan Omniaan!

Ammatillisen koulutuksen 
avoimet ovet

 4.11.2021 
9.12.2021 
3.2.2022 
21.4.2022

Tuva-koulutuksen avoimet ovet

25.11.2021 
20.1.2022

Tilaisuudet toteutetaan 
läsnä Omnian tilossa, jos 

mahdollista. Katso lisätiedot 
omnia.fi/tapahtumat

Tutustumistilaisuudet hakijoille 
ja huoltajille

25.1.2022 klo 18-19.30 Omnian 
ammatillisen koulutuksen 
infotilaisuus hakijoille ja 

huoltajille verkossa.

20.1.2022 klo 17-18 Tuva-
koulutuksen esittely Teamsissa.

Katso lisätiedot 
omnia.fi/tapahtumat.

Tervetuloa Omniaan -tilaisuudet 
kaikille opiskelupaikan saaneille 

kesäkuussa 2022.

Facebook | Instagram | Twitter | 
LinkedIn: 

@omniasome #munomnia

InfoOmnia

Hakijan ohjauspalvelu InfoOmniasta saa henkilökohtaista ohjausta ja 
tietoa opiskeluvaihtoehdoista, hakuajoista ja -tavoista, koulutuksen 

rahoitusmahdollisuuksista sekä muista eduista.

omnia.fi/infoomnia  
info@omnia.fi 

p. 09 2319 8360

http://omnia.fi/tapahtumat
http://omnia.fi/tapahtumat
http://www.omnia.fi/infoomnia
mailto:info%40omnia.fi?subject=
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KOULUTUSTARJONTA 
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

Yhteishaussa haetaan perustut-
kintoon ja osaamisala valitaan 
opintojen edetessä.

Autoalan perustutkinto
Ajoneuvoasentaja
Autotekniikan osaamisala 
Ajoneuvoasentaja työskentelee 
korjaus- ja huoltotehtävissä 
autoliikkeessä, -korjaamossa, 
-huoltamossa tai kuljetusliik-
keessä. Opintoihin kuuluvat 
tärkeinä osina asiakaspalvelu, 
varastotoiminta ja laskutuksen 
hallinta.

Autokorinkorjaaja
Autokorinkorjauksen osaamisala
Autokorinkorjaaja työskentelee 
vaurioituneiden ajoneuvojen 
alustan, korin ja sen varusteiden 
korjaustehtävissä.

Automyyjä
Automyynnin osaamisala
Automyyjä työskentelee ajoneu-
vojen osto- ja myyntitehtävissä 
sekä asiakaspalvelussa. Opinnoissa 
perehdytään muun muassa 
autoliikkeen talouteen, ajoneu-
vojen rekisteröintiin, rahoitus- ja 
vakuutusvaihtoehtoihin sekä 
lisävarustemyyntiin liittyviin 
aiheisiin.

Varaosamyyjä
Varaosamyynnin osaamisala
Varaosamyyjän osaamiseen 
kuuluvat tekniset myyntitehtävät, 
joissa keskeistä on laadukas 
asiakaspalvelu ja tekninen 
osaaminen. Hän opastaa asiakkaita 
ajoneuvon varaosien valinnassa. 
Varaosamyyjä työskentelee esim. 
merkkiliikkeiden ja autohuoltojen 
myyntipisteissä.

Autoalan perustutkinnon 
tutkinnon perusteet muuttuvat 
1.8.2022, jolloin tutkinto muuttuu 
ajoneuvoalan perustutkinnoksi ja 
tutkintonimikkeet ovat autoko-
rimekaanikko, automekaanikko, 
ajoneuvomyyjä, diagnoosimekaa-
nikko, huoltomyyjä, varaosamyyjä. 
Lisätietoja omnia.fi.

Elintarvikealan perustutkinto
Leipuri-kondiittori
Leipomoalan osaamisala 
Leipuri-kondiittori valmistaa 
erilaisia leipomo- ja kondito-
riatuotteita, kuten ruoka- ja 
kahvileipiä, leivoksia, täyte-
kakkuja ja voileipäkakkuja. Hän 
voi työskennellä esimerkiksi 
kivijalkaleipomossa, suuressa 
leipomoyrityksessä, kahvilassa tai 
pitopalveluyrityksessä.

http://omnia.fi
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Parturi
Parturityön osaamisala
Parturi työskentelee partu-
ri-kampaamossa työntekijänä 
tai yrittäjänä. Parturi käsittelee 
asiakkaisen hiuksia ja voi toimia 
myös tuotemyynti- ja koulutusteh-
tävissä. Keskeistä ammatissa on 
luovuus ja asiakaspalvelutaidot.

Kone- ja tuotantotekniikan 
perustutkinto
Koneasentaja
Asennuksen ja automaation 
osaamisala
Koneasentaja tekee koneiden ja 
laitteiden asennuksia, huoltoja 
ja on mukana laitteistojen 
käyttöönotossa ja korjauksissa. 
Työpaikka voi olla teollisuu-
dessa, korjaamoilla tai asiakkaan 

Hius- ja kauneudenhoitoalan 
perustutkinto 
Kampaaja
Kampaajatyön osaamisala 
Kampaaja työskentelee partu-
ri-kampaamossa työntekijänä 
tai yrittäjänä tai tuotemyynti- ja 
koulutustehtävissä maahan-
tuojien palveluksessa. Keskeistä 
ammatissa on luovuus ja 
asiakaspalvelutaidot. 

Kosmetiikkaneuvoja
Kauneudenhoidon ja 
tuoteneuvonnan osaamisala 
Kosmetiikkaneuvoja ohjaa ja 
neuvoo asiakkaita ihon ja hiusten 
hoidossa ja tuotteiden käytössä. 
Kosmetiikkaneuvojat työskente-
levät myynti- ja asiakaspalvelu-
tehtävissä erilaisissa tavaratalojen, 
lentokenttien, laivojen ja maahan-
tuojien esittely- ja myyntipisteissä. 

Kosmetologi
Ihon hoidon osaamisala
Kosmetologi toimii yrittäjänä tai 
työntekijänä kauneushoitolassa, 
kylpylässä, palvelutaloissa, tavara-
talossa tai maahantuojan palveluk-
sessa. Kosmetologi on ihonhoidon 
asiantuntija, joka tekee asiakkaille 
kasvo-, käsi- ja jalkahoitoja. 
Keskeistä ammatissa ovat hyvät 
asiakaspalvelutaidot. 

tiloissa. Koneasentaja soveltaa 
mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja 
pneumatiikkaa työssään.

Koneautomaatioasentaja
Asennuksen ja automaation 
osaamisala
Koneautomaatioasentaja on 
erikoistunut automaatiojärjes-
telmiin liittyviin asennustöihin. Hän 
toimii erilaisten automaatiolait-
teisiin liittyvien koneiden ja kompo-
nenttien asennus-, kokoonpano- 
sekä huoltotöihin liittyvissä tehtä-
vissä. Hän soveltaa mekaniikkaa, 
hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja 
sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa 
asennuksissa. Koneautomaatio-
asentaja tarkistaa asennettavaksi 
tarkoitetut osat ja komponentit, 
sekä tekee niihin tarvittavat säädöt, 
asetukset, ohjelmoinnin ja niihin 

liittyvät dokumentoinnit. Työym-
päristö voi olla teollisuudessa, 
korjaamoilla tai asiakkaan tiloissa. 
Asentajalta vaaditaan myös sähkö-
teknistä osaamista ja sähkötyötur-
vallisuuden hallintaa. 

Koneistaja
Tuotantotekniikan osaamisala
Koneistaja valmistaa työstämällä 
koneiden osia ja muita työpii-
rustuksien mukaisia kappaleita 
hyödyntäen automaattisia työstö-
koneita. Hän suunnittelee valmis-
tuksen eri työvaiheiden keskinäisen 
järjestyksen sekä käyttää alan 
materiaaleja, koneita- ja laitteita 
sekä menetelmiä. Hän ohjelmoi 
CNC- työstökonetta ja käyttää sitä 
valmistukseen. Koneistaja työsken-
telee esim. koneita, laitteita ja osia 
valmistavassa yrityksessä. 

Levyseppähitsaaja
Tuotantotekniikan osaamisala
Levyseppähitsaaja suunnittelee 
sekä valmistaa piirustusten 
mukaisia levytöitä, hitsaustöitä 
sekä metallirakennetöitä. Levysep-
pähitsaaja hitsaa, muokkaa ja 
liittää levyjä. Hän osaa hyödyntää 
työssään moderneja CNC- koneita 
ja laitteita. Levyseppähitsaaja 
toimii metalliteollisuudessa esim. 
metallialan yrityksissä, rakennuk-
silla ja telakoilla. Teräsrakenteita 
käytetään monipuolisesti erilai-
sissa koneissa, rakennuksissa ja 
kulkuneuvoissa.
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Laboratorioalan perustutkinto
Laborantti
Laborantti tekee kemiallisia, 
biokemiallisia, mikrobiologisia ja 
fysikaalisia määrityksiä. Laborantit 
tutkivat työssään esimerkiksi 
ympäristönäytteiden ja elintar-
vikkeiden laatua, testaavat 
erilaisten tuotteiden fysikaalisia 
ja kemiallisia ominaisuuksia ja 
osallistuvat uusien menetelmien 
kehittämiseen. Alan työpaikkoja 
ovat muun muassa teollisuuden, 
ympäristö- ja elintarvikeval-
vonnan sekä terveydenhuollon 
laboratoriot. Koulutus antaa 
valmiudet tuotekehittely- ja 
tutkimustehtäviin.

Liiketoiminnan perustutkinto  
Vocational qualification in 
business management
Merkonomi
Merkonomi toimii erilaisissa 
asiakaspalvelun, myynnin ja 
markkinoinnin tehtävissä tai 
toimistotehtävissä. 

Merkonomi on asiapalvelun, 
myynnin ja markkinoinnin ammat-
tilainen. Opiskelija voi valita 
asiakaspalveluosaamisen, myynti-
osaamisen tai taloushallinto-osaa-
misen opintopolun.

Merkonomi (in english)
Ei yhteishaussa, haetaan erillisen 
haun kautta.

After completing the qualification, 
you can work in sales, customer 
service and marketing commu-
nication tasks in various fields 
of business. This qualification is 
appropriate for those, who wish 
to study in English regardless of 
age or background. omnia.fi/en/
vocationalqualifications 

Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailupalvelujen osaamisala
Matkailupalvelujen tuottaja 
markkinoi, myy ja toteuttaa 
ohjelma- ja oheispalveluja sekä 
muita asiakkaan hyvinvointiin 

liittyviä palveluja. Työpaikka voi 
olla matkailukeskus, ohjelma- tai 
oheispalveluyritys, hotelli, kylpylä, 
maatilamatkailuyritys tai muu 
vastaava paikka, jossa asiakkaille 
tarjotaan ja tuotetaan ohjelma- ja 
oheispalveluja.

Matka-asiantuntija
Matkapalvelujen myynnin 
osaamisala
Matka-asiantuntija on matkailualan 
moniosaaja, joka työskentelee 
matkailun myynti-, neuvonta-, 
tuotteistamis- ja opastusteh-
tävissä. Matka-asiantuntijat 
työskentelevät lentokentillä, 
matkatoimistoissa, laivayhtiöissä, 
majoituspalveluissa sekä muissa 
matkailualan yrityksissä.

Vastaanottovirkailija
Majoituspalveluiden osaamisala
Vastaanottovirkailija toimii 
asiakaspalvelutehtävissä majoitus-
liikkeissä ja matkailu-, kokous- ja 
kongressi-, kylpylä-, terveys- ja 
hyvinvointipalveluja tarjoavissa 
yrityksissä. Vastaanottovirkailija 
on sujuva asiakaspalvelija sekä 
huolehtii asiakkaiden turvallisuu-
desta ja hyvinvoinnista.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja
Kuvallisen ilmaisun osaamisala
Kuvallisen ilmaisun ja media-alan 
moniosaaja hyödyntää oppimaansa 
esimerkiksi graafisen suunnittelun 
töissä. Opinnoissa harjoitetaan 
perinteisiä kuvantekemisen keinoja 
ja opetellaan kuvankäsittelyä sekä 
graafista suunnittelua.

Mediapalvelujen toteuttaja
Audiovisuaalisen viestinnän 
osaamisala
Media-alalla toimivat soveltavat 
tietojaan ja taitojaan monipuoli-
sesti alan erilaisissa työtehtävissä 
ja muuttuvissa työtilanteissa. 
Audiovisuaalisen viestinnän 
osaamisalan suorittaneet työsken-
televät ohjelmisto-, kustannus- ja 
lehtitaloissa, radio- ja TV-yhtiöissä 
sekä mainos- ja viestintätoimis-
toissa. Media-alalla toimivat ovat 
usein myös itsenäisiä yrittäjiä.

http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
perustutkinto 
Vocational qualification in 
cleaning and property services
Kiinteistönhoitaja
Kiinteistönhoidon osaamisala
Kiinteistönhoitaja toimii asiakas-
kohteessa kiinteistönhoidon 
työtehtävissä ja asiakaspalveluti-
lanteissa. Hän huolehtii kiinteistön 
yleishoidosta ja valvonnasta 
sisä- ja ulkoalueilla sekä arvioi 
rakennusten yleistä teknistä 
kuntoa, toimivuutta ja turvalli-
suutta. Kiinteistönhoitaja paikantaa 
kiinteistön teknisten järjestelmien 
toimintahäiriöitä sekä huoltaa 
tavanomaiset järjestelmien laitteet 
ja varusteet. Hän ylläpitää ilman-
vaihtokoneiden toimintakuntoa 
asiakaskohteessa ja tekee ilman-
vaihtokoneiden määräaikaishuollot. 
Kiinteistönhoitaja työskentelee 
mm. oppilaitoksissa, päiväko-
deissa, hotelleissa, kauppakes-
kuksissa ja rakennusten piha- ja 
viheralueilla.

Toimitilahuoltaja
Toimitilahuollon osaamisala
Toimitilahuoltaja toimii asiakas-
kohteessa toimitilahuollon työteh-
tävissä ja asiakaspalvelutilanteissa 
asiakaskohteen palvelusopimuksen 
mukaisesti. Hän suunnittelee ja 
toteuttaa puhtauspalveluja erilai-
sissa asiakaskohteissa, joita ovat 
esim. asuinkiinteistöt, hotelli- ja 
majoitustilat, kauppakeskukset 

ja myymälätilat, liikennevälineet, 
oppilaitokset ja päiväkodit, ja 
erilaiset julkiset tilat ja laitokset.

Site facilities operative
Ei yhteishaussa, haetaan erillisen 
haun kautta.

Holders of the vocational quali-
fication in cleaning and property 
services work in property mainte-
nance, household services, or site 
facilities services at customer 
sites in the field of cleaning 
and property services. Many 
students are also interested in 
owning their own businesses in 
the future. This qualification is 
appropriate for those, who wish 
to study in English regardless of 
age or background. omnia.fi/en/
vocationalqualifications

Puutarha-alan perustutkinto
Puutarhuri
Viheralan osaamisala
Viheralan puutarhuri osaa tulkita 
puutarha- ja puistosuunni-
telmia, rakentaa niiden mukaista 
ympäristöä, tehdä hoitotoimen-
piteitä ja käyttää alalla tarvittavia 
koneita. Tutkinnon suorittaneet 
toimivat usein yrittäjänä. Puutar-
ha-alan perustutkinnon viherra-
kentamisen osaamisalan koulutus 
sisältää monipuolisesti osia 
viher-, kivi- ja maanrakennuksesta 
sekä talonrakentamisesta, kuten 

Hakijan ja opiskelijan 
neuvonta ja ohjauspalvelut 

InfoOmnia apunasi

InfoOmniasta saat tietoa 
eri opiskeluvaihtoehdoista, 

hakuajoista ja 
-tavoista, koulutuksen 

rahoitusmahdollisuuksista ja 
muista etuuksista.

Saat yksilöllistä tukea ja 
ohjausta.

09 2319 8360 
info@omnia.fi

ESPOON KESKUS, 
Kirkkokatu 16 B

LEPPÄVAARA, 
Upseerinkatu 1–3

aitojen, patioiden ja terassien 
rakentamista.

Puuteollisuuden perustutkinto
Puuseppä
Puusepät ovat perinteikäs ja arvos-
tettu ammattikunta. Puuseppien 
työpaikat ovat puusepänteollisuu-
dessa, rakennusteollisuudessa ja 
puutaloteollisuudessa. Moni alan 
ammattilainen perustaa oman 
yrityksen. Opintojen edetessä 
suuntautumisvaihtoehdoksi voi 
valita sisustuspuusepän opinnot 
tai CNC-opinnot.

Rakennusalan perustutkinto
Talonrakentaja
Talonrakennuksen osaamisala
Talonrakentajat työskentelevät 
kirvesmiehinä, muurareina, betoni-
miehinä ja elementtiasentajina. 
Koulutus on työpainotteista ja 
opetus tapahtuu oppilaitoksen 
harjoitushallissa, oppilaitoksen 
omilla talotyömailla tai alan 
yrityksissä. Koulutukseen sisältyy 
rakentamisen perusteita sekä 
perustus- ja maanrakennustöitä. 
Rakennuksen runko- ja vesikat-
totyöt sekä sisustus- ja viimeiste-
lytyöt kuuluvat myös talonraken-
tajan osaamiseen.

Ravintola- ja catering-alan 
perustutkinto 
Vocational qualification in 
restaurant and catering services
Kokki
Ruokapalvelun osaamisala
Kokki työskentelee ravintoloissa ja 
suurtalouksissa, kuten kahviloissa 
ja pikaruokapaikoissa, kouluissa 
ja päiväkodeissa sekä henkilös-
töravintoloissa. Ruoanvalmistus, 
erityisruokavaliot, ravitsemus- ja 
elintarviketietous, ruoka-, juoma- 
ja tapakulttuurin tuntemus sekä 

http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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keittiöhygienia ovat olennainen osa 
kokin ammattitaitoa.

Tarjoilija
Asiakaspalvelun osaamisala
Tarjoilijat työskentelevät asiakas-
palvelutehtävissä ravintoloissa tai 
julkisen sektorin toimipaikoissa. 
Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja 
ja laittaa esille myytäviä tuotteita 
sekä esittelee, myy ja tarjoilee 
asiakkaille tuotteita ja palveluja. 
Työpaikkoja voivat olla kahvilat, 
ravintolat, henkilöstöravintolat, 
liikenneasemat, pikaruoka-, juhla-
palvelu- tai matkailuyritykset sekä 
suurtalousalan toimipaikat.

Restaurant cook
Ei yhteishaussa, haetaan erillisen 
haun kautta.

A restaurant cook works at restau-
rants or in the catering sector, 
staff canteens, cafés, catering 
companies, freight and passenger 
ships as well as institutional 
kitchens. This qualification is 
appropriate for those, who wish 
to study in English regardless of 
age or background. omnia.fi/en/
vocationalqualifications

Waiter / waitress
Ei yhteishaussa, haetaan erillisen 
haun kautta.

Waiter or waitress works in 
customer service tasks in many 
different types of restaurants. 
For example in fine dining restau-
rants, chain restaurants, hotels, 
nightclubs or cafes - on land 
or at sea. This qualification is 
appropriate for those, who wish 
to study in English regardless of 
age or background. omnia.fi/en/
vocationalqualifications

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto 
Vocational qualification in social 
and health care
Lähihoitaja
Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala
Osaamisalalta valmistunut 
lähihoitaja työskentelee ikään-
tyvien asiakkaiden parissa esimer-
kiksi hoivakodissa, palvelutalossa, 
kotihoidossa, terveyskeskuksen 
vuodeosastolla tai kuntoutus-
yksikössä. Työssä on tavoitteena 
ikääntyvien asiakkaiden kuntoutu-
misen ja toimintakyvyn monipuo-
linen tukeminen sekä edistäminen.

Lasten ja nuorten hoidon ja 
kasvatuksen osaamisala
Osaamisalaan erikoistunut 
lähihoitaja työskentelee lasten ja 
nuorten parissa esimerkiksi päivä-
kodissa. Hän osallistuu asiakkaan 
hoidon, kasvun ja kehityksen sekä 
oppimisen tukemiseen. Hän voi 
työllistyä myös kouluavustajaksi 
ja koululaisten iltapäiväkerhoihin 
sekä työkokemuksen karttuessa 
lastensuojelun ja perhetyön 
työtehtäviin.

Mielenterveys- ja päihdetyön 
osaamisala
Osaamisalalta valmistunut 
lähihoitaja työskentelee mielen-
terveys- ja päihdekuntoutujien 
sekä heidän lähiverkostojensa 
kanssa. Hän tukee, ohjaa ja 
motivoi asiakasta. Tyypillisiä 
työpaikkoja ovat muun muassa 
asumispalveluyksiköt, tuettu 
asuminen, psykiatriset osastot ja 
päivätoimintakeskukset.

Sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisala
Osaamisalalta valmistunut 
lähihoitaja työskentelee aikuisten 
ja ikääntyvien hoito- ja huolen-
pitotyössä. Työ on asiakkaan 
perushoitoa ja erilaisten hoito-
toimenpiteiden suorittamista tai 
niissä avustamista. Tavoitteena 
on asiakkaan sairauksien ehkäisy 
ja hoito sekä kuntoutumisessa 

http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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tukeminen. Tyypillisiä työpaikkoja 
ovat terveyskeskukset, kotihoito, 
sairaalan vuodeosastot sekä 
vanhusten ja vammaisten 
hoitokodit.

Vammaistyön osaamisala
Osaamisalalta valmistunut 
lähihoitaja työskentelee kehitys-, 
liikunta- ja aistivammaisten asiak-
kaiden sekä heidän läheistensä 
kanssa. Hän tukee asiakkaan 
pärjäämistä arjen askareissa. 
Tärkeää on hyödyntää asiakkaan 
omia vahvuuksia sekä edesauttaa 
asiakkaan sosiaalista osallistu-
mista. Tyypillisiä työpaikkoja ovat 
asumisyksiköt, palvelutalot, päivä-
kodit, erityiskoulut sekä työ- ja 
toimintakeskukset.

Practical nurse
Ei yhteishaussa, haetaan erillisen 
haun kautta.

Practical nurses specialised in 
children and adolescents work 
mostly in day care but also in 
small-groups or as special needs 
assistants in schools, as family 
support workers, in children's 
homes, children's afternoon clubs, 
or other low-threshold services for 
young people. This qualification is 
appropriate for those, who wish 
to study in English regardless of 
age or background. omnia.fi/en/
vocationalqualifications

Sähkö- ja automaatioalan 
perustutkinto
Automaatioasentaja
Automaatioasentaja tekee sähkö-, 
tele-, ATK- ja talotekniikkajärjes-
telmien sähköasennustöitä sekä 
kunnossapito- ja muutostöitä. 
Käytännönläheisissä opinnoissa 
opitaan asentamaan, huoltamaan 
ja korjaamaan erilaisia sähköisiä 
ja mekaanisia laitteita sekä ohjel-
moimaan ja säätämään tietoko-
nepohjaisia kiinteistöjen ja teolli-
suuden automaatiojärjestelmiä.

Sähköasentaja
Sähköasentaja tekee sähkö-, 
tele-, ATK- ja LVI-järjestelmien 
sähköasennustöitä ja kunnos-
sapitotöitä. Käytännönläheisissä 
opinnoissa opitaan asentamaan, 

huoltamaan ja korjaamaan 
erilaisia sähköisiä ja mekaanisia 
laitteita sekä ohjelmoimaan ja 
säätämään tietokonepohjaisia 
kiinteistöjen ja teollisuuden 
automaatiojärjestelmiä. 

Taideteollisuusalan 
perustutkinto
Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja 
valmistuksen osaamisala
Artesaani suunnittelee ja valmistaa 
tuotteita perinteisillä käsityöta-
voilla ja nykytekniikalla. Puualan 
artesaanit työskentelevät puuse-
pänalan yrityksissä tai lavaste- ja 
messurakentamiseen keskitty-
neissä yrityksissä tai ryhtyvät 
itsenäisiksi yrittäjiksi. 

Metallialan artesaanin opintojen 
painopisteenä ovat sepän työt. 
Opintoihin sisältyvät myös 
asiakaslähtöinen työskentely ja 
yritystoiminnan perusteet.

Talotekniikan perustutkinto
Putkiasentaja
Putkiasennuksen osaamisala
Putkiasentaja voi työskennellä 
esimerkiksi urakointiyrityksen 
uudis- ja korjausrakennus-
tehtävissä sekä kuntien vesi-, 
viemäri- ja energialaitosten tai 
kiinteistönhuoltoyhtiöiden palve-
luksessa. Koulutuksessa saadaan 
valmiudet asentaa, korjata ja 
huoltaa rakennusten lämpölaitteita 
ja -putkistoja. Keskeisiä osaami-
salueita ovat lämmitystekniikan, 
kiinteistön vesi- ja viemäritek-
niikan, ilmastointitekniikan, 
kiinteistönhoidon, eristystekniikan, 
sähkötekniikan, työmaatekniikan ja 
rakennustekniikan perusteet.

Teknisen suunnittelun 
perustutkinto
Suunnitteluassistentti
Suunnitteluassistentti toimii 
mallintajana, piirtäjänä, suunnit-
teluavustajana tai nuorempana 
suunnittelijana konealan, LVI-, 
sähkö- ja rakennusalan yrityksissä, 
suunnittelu-, insinööri- ja arkkiteh-
titoimistossa, itsenäisenä yrittäjänä 
tai kuntien ja valtion palveluk-
sessa. Työtehtäviin kuuluvat myös 
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asiakaspalvelu sekä osallistuminen 
laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon. 
Työssä käytetään esimerkiksi CAD- 
ja 3D-mallinnusohjelmistoja sekä 
3D-tulostusta.

Tekstiili- ja muotialan 
perustutkinto
Mittatilausompelija
Mittatilausompelija työskentelee 
erilaisissa valmistus-, myynti- ja 
palvelutehtävissä tai yksityisyrit-
täjänä. Vaatetusompelijan opinnot 
koostuvat asujen suunnittelusta, 
materiaalitietoudesta, muotoilusta, 
kaavoituksesta ja valmistuk-
sesta. Tekstiili- ja vaatetusala 
on kansainvälistä. Tekstiilien 
valmistus elää dynaamista kehitys-
vaihetta uusien materiaalien, 
viimeistysten ja valmistusteknolo-
gioiden alueella.

Muotiassistentti
Muotiassistentti toimii assis-
tenttina muodin alalla. Muotias-
sistentti toteuttaa projekteja ja 
toimeksiantoja, toimii tekstiili- ja 
muotialan myyntitehtävissä sekä 
tapahtumien järjestäjätiimeissä. 
Hän tuntee trendit, tyylit, värit ja 
sommittelun sekä osaa opastaa 
ja auttaa asiakasta tuotteiden ja 
materiaalien valinnassa. Muotias-
sistentti voi työskennellä esimer-
kiksi tekstiili- ja muotialan viestin-
nässä, tapahtumissa viestinnän 
ja markkinoinnin sisällön tuotan-

nossa tai kaupan alan hankinta- ja 
asiakaspalvelutehtävissä.

Tieto- ja vietintätekniikan 
perustutkinto 
Vocational qualification 
in Information and 
Communications Technology
Elektroniikka-asentaja 
Elektroniikka-asentaja työsken-
telee alan huoltoliikkeissä tai 
tuotantolaitoksissa erilaisissa 
asennus-, testaus- ja huoltotöissä. 
Elektroniikkalaitteiden määrä ja 
lisääntyvä suuntaus kestävään 
kehitykseen, antavat hyvän 
mahdollisuuden perustaa oma 
huoltoyritys.

IT-tukihenkilö
IT-tukihenkilö hallitsee yrityksen 
palvelinjärjestelmien ylläpidon 
sekä tietoteknisten ongelmien 
ratkaisemisen hyödyntäen erilaisia 
etäyhteyksiä ja diagnostiikkaoh-
jelmia. IT-tukihenkilö opastaa 
asiakkaita ja ratkoo käyttäjien 
teknisiä ongelmia.

Ohjelmistokehittäjä
Ohjelmistokehittäjä työskentelee 
esimerkiksi web-ohjelmointityössä 
tehden erilaisia verkkopalve-
luita. Ohjelmistokehittäjä voi 
suuntautua myös ohjelmisto-
testaukseen tai ohjelmistojen 
suunnitteluun. Opinnoissa opit 
mm. ohjelmoimaan, hyödyn-
tämään rajapintoja, käsittelemään 

tietokannoissa olevaa tietoa sekä 
käyttämään versionhallintaa.

Software developer
Ei yhteishaussa, haetaan erillisen 
haun kautta.

A software developer works in 
web programming work, devel-
oping various web services. A 
software developer can also 
focus on software testing or 
software design. In the studies 
you will learn e.g. to program, 
utilise interfaces, process infor-
mation in databases, and use 
version control. omnia.fi/en/
vocationalqualifications

Tietoverkkoasentaja
Tietoverkkoasentajan tehtäviä 
ovat tietoverkkojen kaapeloinnit, 
kuitujen hitsaukset ja tietoverkon 
tarvitsemien laitteiden asennus- ja 
konfigurointityöt. Tietoverkkojen 
laaja skaala pienistä isoihin 
verkkoihin, ja niiden voimakas 
kehittymistrendi, mahdollis-
tavat helposti oman yrityksen 
perustamisen.

Turvallisuusalan perustutkinto
Turvallisuusvalvoja
Turvallisuusvalvoja työskentelee 
yksityisessä turvallisuusalan 
yrityksessä tai viranomaisen palve-
luksessa. Turvallisuusvalvojana 
työskentelet esimerkiksi vartijana 
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piiri- tai paikallisvartioinnissa, 
raha- ja arvokuljetuksessa, 
valvomo- ja hälytystehtä-
vissä myymälätarkkailijana tai 
asiakaspalvelijana vahtimesta-
ritehtävissä. Opintojen aikana 
opitaan tekemään turvallisuuteen 
liittyviä uhka- tai riskikartoi-
tuksia ja ennalta ehkäiseviä 
turvallisuussuunnitelmaluonnoksia.

Veneenrakennusalan 
perustutkinto
Veneenrakentaja
Veneenrakentaja taitaa veneen-
rakentamisen rungosta sisus-
tuselementtien asentamiseen 
asti. Ammattilainen osaa asentaa 
paikoilleen myös veneen kojeet 
ja laitteet. Työpaikka voi löytyä 
venetelakalta, venekorjaamolta 

tai venetehtaalta. Koulutuksessa 
painotetaan veneiden huoltoa 
ja korjausta, koska mittavan 
venekannan vuoksi sille on 
pääkaupunkiseudulla kysyntää.
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Omnian koulutustarjonta kevään yhteishaussa 
toimipisteittäin

Espoon keskus, Kirkkokatu 16 
Tutkinto Tutkintonimike

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto

Mediapalvelujen toteuttaja
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Kiinteistönhoitaja

Taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, metalliala
Artesaani, puuala

Puutarha-alan perustutkinto Puutarhuri

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto Mittatilausompelija
Muotiassistentti

Puuteollisuusalan perustutkinto Puuseppä

Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja

Espoon keskus, Lakelankatu 1 

Tutkinto Tutkintonimike

Elintarvikealan perustutkinto Leipuri-kondiittori

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokki 
Tarjoilija

Laboratorioalan perustutkinto Laborantti

Matkailualan perustutkinto
Matka-asiantuntija
Matkailupalvelujen tuottaja 
Vastaanottovirkailija

Espoon keskus, Lehtimäentie 1 A 

Tutkinto Tutkintonimike

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  Lähihoitaja

Espoon keskus, Lehtimäentie 1 B

Tutkinto Tutkintonimike

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Toimitilahuoltaja

Espoon keskus, Lehtimäentie 1 C

Tutkinto Tutkintonimike

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Kampaaja
Kosmetologi
Kosmetiikkaneuvoja
Parturi

Liiketoiminnan perustutkinto Merkonomi

Kirkkonummi, Purotie 6 

Tutkinto Tutkintonimike

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Sähköasentaja

Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto IT-tukihenkilö

Liiketoiminnan perustutkinto Merkonomi

Veneenrakennusalan perustutkinto Veneenrakentaja
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Leppävaara, Upseerinkatu 11 

Tutkinto Tutkintonimike

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneasentaja
Koneautomaatioasentaja 
Levyseppähitsaaja
Koneistaja

Liiketoiminnan perustutkinto Merkonomi

Teknisen suunnittelun perustutkinto Suunnitteluassistentti

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Automaatioasentaja 
Sähköasentaja

Talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

IT-tukihenkilö
Ohjelmistokehittäjä
Elektroniikka-asentaja
Tietoverkkoasentaja

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

Suomenoja, Martinsillantie 10 

Tutkinto Tutkintonimike

Autoalan perustutkinto 
1.8.2022 lähtien ajoneuvoalan perustutkinto

1.8.2022 lähtien
Autokorimekaanikko
Automekaanikko
Ajoneuvomyyjä
Diagnoosimekaanikko
Huoltomyyjä
Varaosamyyjä
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Ammattilukio vahvistaa 
jatko-opintovalmiuksia

Omniassa kaikilla opiskelijoilla on 
mahdollisuus yhdistää ammatil-
linen perustutkinto ja ylioppilas-
tutkinto ja suorittaa näin kaksois-
tutkinto. Kaksoistutkinnossa voi 
yhdistää minkä tahansa Omnian 
ammatillisen perustutkinnon ja 
ylioppilastutkinnon. Kaksoistut-
kinto sopii hyvin itsenäiselle ja 
omaehtoiseen opiskeluun sitou-
tuneelle opiskelijalle. Ammatti-
lukion suorittaminen antaa hyvät 
valmiudet jatko-opintoihin.

Lukio-opinnot suunnitellaan osaksi 
ammatillista perustutkintoa ja 
opintojen kesto on 3–4 vuotta. 
Ammattilukiossa valmentaudutaan 
viiden aineen ylioppilaskirjoituksiin. 

Opetus järjestetään Omnian 
tiloissa kahtena iltapäivänä 
viikossa. Lisäksi kaikilla Omnian 
ammatillisen koulutuksen opiske-
lijoilla on mahdollisuus opiskella 
ilmaiseksi yksittäisiä kursseja 
Espoon aikuislukiossa. Aineopis-
kelija voi valita laajasta valikoi-
masta juuri itselle sopivat kurssit.

Ylioppilastutkintotodistuksen 
saa, kun on suorittanut ammatil-
lisen perustutkinnon ja hyväk-
sytysti viisi pakollista koetta 
ylioppilaskirjoituksissa.

Omnian ammattilukiolaiset 
osallistuvat omalla rekallaan myös 
Espoon penkkariajeluihin. Keväällä 
ja syksyllä ylioppilaaksi valmistuvat 
lakitetaan Omnian Espoon aikuis-
lukion ylioppilasjuhlassa.

Hakeutuminen
Omniaan perustutkintoa suorit-
tamaan hyväksytty opiskelija 
ilmaisee kiinnostuksensa 
lukio-opintoihin opiskelu-
paikan vastaanottolomakkeella 
kesäkuussa. Opintojen alussa 
järjestettävässä opiskelua koske-
vassa infotilaisuudessa tutus-
tutaan tarkemmin ammattilukion 
opiskeluun ja ilmoittaudutaan 
ammattilukion opintoihin. 

Lisätietoja 
ammattilukiosta:

omnia.fi/ammattilukio

InfoOmnia  
09 2319 8360

Tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus TUVA

Tule Tuvaan, kun olet suorittanut 
perusopetuksen ja haluat rauhassa 
miettiä jatko-opintojasi ja urava-
lintaasi sekä parantaa opiskelu-
valmiuksiasi, joita ovat esimerkiksi 
suomen kielen osaaminen, opiske-
lutaitojen ja elämänhallinnan 
taitojen vahvistaminen.

Tuvassa voit
• vahvistaa perustaitojasi (esim. 

äidinkieli/S2, matemaattiset ja 
tietotekniset taidot)

• korottaa perusopetuksen 
arvosanoja

• tutustua ja saada lisätietoa 
lukiosta ja ammatillisista 
opinnoista

• suorittaa lukiokursseja tai 
ammatillisen perustutkinnon osia.

Tuvassa voit opiskella yhden 
vuoden eli 38 viikkoa. Voit myös 
opiskella lyhyemmän ajan, jos 
saat opiskelupaikan lukiosta tai 
ammatillisesta koulutuksesta. 

Tuva-koulutus sisältää yhden 
kaikille pakollisen koulutuksen 
osan, joka on opiskelu- ja 
urasuunnittelutaidot. Muut osat 
ovat valinnaisia ja sinun pitää 
valita seuraavista vaihtoehdoista 
vähintään kaksi:
• Perustaitojen vahvistaminen 

(1-30 viikkoa) 

• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin 
valmentautuminen (1-30 viikkoa) 

• Ammatillisen koulutuksen 
opinnot ja niihin valmentautu-
minen (1-30 viikkoa) 

• Työelämätaidot ja työelämässä 
tapahtuva oppiminen (1-20 
viikkoa)

• Arjen taidot ja yhteiskunnallinen 
osallisuus (1-20 viikkoa 

• Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa) 

Hakeutuminen
Voit hakea TUVA-koulutukseen 
keväällä 2022 yhteishaussa. 

http://www.omnia.fi/ammattilukio
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LU
KI

O
KO

U
LU

TU
S Tervetuloa lukioon!

Kaikki Espoon lukiot ovat hyvien liikenneyhteyksien 
varrella ja lukioiden välinen yhteistyö on tiivistä. Voit 
esimerkiksi helposti hyödyntää muiden lukioiden 
opintotarjontaa sekä suorittaa lukiodiplomeja. 

Löydä oma lukiosi: espoonyhteishaku.fi,  
espoo.fi → hae sivustolta: lukiokoulutus  
#espoonlukiot 

Lukiokoulutus kehittää yleissivistystä ja antaa jatko-
opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja 
taitoja. Opiskelijana suunnittelet itse oman opinto-
ohjelmasi ja asetat omat opintotavoitteesi. Lukio-
opinnoissa harjaannut opintojen pitkäjänteiseen 
suunnitteluun, vastuunkantoon omasta opiskelustasi 
sekä säännölliseen itsearviointiin.

Lukiosta saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden 
yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lukio-
opinnot luovat vankan pohjan myös jatko-opintojen 
suunnittelulle ja omien kiinnostuksen kohteiden 
tutkiskelulle.

Lukio-opinnot tarjoavat 
paljon valinnaisuutta

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan 
kolmivuotinen ja se tulee suorittaa 
enintään neljässä vuodessa. Lukion 
oppimäärä on vähintään 150 opinto-
pistettä, joista kaikille pakollisia 
opintoja on 94 tai 102 opintopistettä 
- riippuen siitä valitsetko lyhyen vai 
pitkän matematiikan. Opintoihin 
sisältyy valtakunnallisia valinnaisia 
opintoja vähintään 20 opintopis-
tettä. Opintoihin voi sisällyttää 
myös paikallisia valinnaisia opintoja 
(ks. taulukko s. 45) ja moni alaisia 
temaattisia opintoja, kuten Kohti 
lukio-opintoja sekä Kestävä 
tulevaisuus -opintojaksot.

Lukio-opinnot suoritetaan opinto-
jaksoina. Opintojaksot ovat yleensä 
1-3 opintopisteen laajuisia ja ne 
voivat koostua yhden tai useamman 
aineen opinnoista. Lukion lukuvuosi 
on jaettu viiteen periodiin, joista 
kukin kestää noin 7,5 viikkoa.

Ylioppilastutkinnossa 
suoritetaan viisi ainetta

Ylioppilastutkinnossa suoritetaan 
keväästä 2022 alkaen vähintään viisi 
ainetta. Pakollisina aineina kirjoi-
tetaan joko äidinkieli ja kirjallisuus 
tai suomi toisena kielenä sekä 
kolme näistä aineista: matematiikka, 

Mitä Espoon lukiot tarjoavat?

• Modernit oppimisympäristöt 
lähellä sinua. Lähilukio 
on viisas valinta myös 
päivittäisen kulkemisen 
näkökulmasta.

• Kansainvälistä yhteistyötä ja 
projekteja.

• Tiivistä yhteistyötä yliopisto-
jen ja ammattikorkeakoulu-
jen kanssa. Korkeakouluun 
on mahdollisuus kurkata jo 
lukiossa ja halutessasi voit 
suorittaa myös korkeakoulu-
kursseja.

• Kaikki Espoon kaupungin lu-
kiot ovat yleislukioita, mutta 
tarjoavat mahdollisuuksia 
erikoistumiseen.

• Espoon lukioissa on mah-
dollisuus valita opinto-
ja myös muista lukiois-
ta, mikä takaa kattavan 
opintotarjonnan. Lue lisää 
espoo.fi/fi/opiskelu-lukiossa

vieras kieli, toinen kotimainen kieli 
ja reaaliaine. Näiden lisäksi valitaan 
vielä yksi aine. Vähintään yhdessä 
kokeessa (matematiikka, vieras kieli 
tai toinen kotimainen kieli) on kirjoi-
tettava pitkä oppimäärä. Halutessasi 
voit uusia kokeita.

http://espoonyhteishaku.fi
http://espoo.fi/lukiot
https://www.espoo.fi/fi/opiskelu-lukiossa
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Espoon lukiot – 

yhdessä oppimista 

ja valmistautumista 

hyvään elämään

Lukioiden esteettömyys

Lukioiden esteettömyystiedot 
löytyvät pääkaupunkiseudun 

palvelukartasta 
palvelukartta.hel.fi lukion 
nimellä sekä osoitteesta 

espoo.fi/lukiot.

Espoon seudun lukioiden 
infotilaisuudet hakijoille

Esittelyiltapäivät kaikissa 
lukioissa järjestetään to 20.1.2022 

ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen.

Tule tutustumaan lukioihin 
ja tapaamaan opiskelijoita ja 

opettajia!

http://palvelukartta.hel.fi
http://espoo.fi/lukiot
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Lukio Erityistehtävä, 
linja, painotus

Lukiodiplomit 
ja muut näytöt

Yleislukion 
alin keskiarvo 
2019-2021

Opiskelija-
määrä

Espoon 
yhteislyseo

yleislukio kuvataide, liikunta, 
musiikki

2021: 7,67
2020: 7,83
2019: 7,77

535

Espoonlahden 
lukio

yleislukio
kielipainotus

kuvataide, 
liikunta, musiikki, 
puheviestinnän 
päättökoe, 
Sprachdiplom I ja 
II, Delf-tutkinto, 
Cambridge-tutkinto

2021: 8,50 
2020: 8,67
2019: 8,42

589

Etelä-Tapiolan 
lukio

yleislukio
talous- ja 
yhteiskunta-
tieteiden 
painotus
IB-linja*

kuvataide, media, 
puheviestinnän 
päättökoe, 
Sprachdiplom I 

2021: 8,83
2020: 8,83
2019: 7,00

572

Haukilahden 
lukio

yleislukio
urheilulinja*

kuvataide, 
liikunta, musiikki, 
puheviestinnän 
päättökoe

2021: 8,77
2020: 8,92
2019: 8,58

553

Kaitaan lukio
yleislukio 
kuvataidelinja*

kuvataide, liikunta, 
puheviestinnän 
päättökoe

2021: 8,00 
2020: 8,08
2019: 7,75

435

Kuninkaantien 
lukio

yleislukio 
media- ja 
tietotekniikka-
painotus

kuvataide, liikunta, 
media, musiikki

2021: 9,00 
2020: 9,08
2019: 9,15

583

Leppävaaran 
lukio

yleislukio
urheilulinja*

kuvataide, liikunta, 
tanssi

2021: 8,17 
2020: 8,00
2019: 7,75

460

Mattlidens 
gymnasium, IB

ruotsinkielinen 
yleislukio
IB-linja*

kuvataide,
Sprachdiplom, Delf-
tutkinto
(yleislukiossa lisäksi 
puheviestinnän 
päättökoe sekä 
liikunta-, media- ja 
musiikkidiplomit.

Alin 
pistemäärä 
IB-linjalle:
2021: 8,58 
2020: 8,59
2019: 13,38

641

Lukio Erityistehtävä, 
linja, painotus

Lukiodiplomit 
ja muut näytöt

Yleislukion 
alin keskiarvo 
2019-2021

Opiskelija-
määrä

Otaniemen 
lukio

yleislukio 
matematiikka- 
ja luonnon-
tiedelukio 
(erityislukio)*, 
teatterin ja 
median linja*

kuvataide, liikunta, 
media, musiikki, 
tanssi, teatteri, 
teknologia, 
puheviestinnän 
päättökoe, 
Delf-tutkinto

2021: 9,08
2020: 9,31
2019: 8,83

1051

Tapiolan lukio

yleislukio 
musiikkilukio 
(erityislukio)*

kuvataide, liikunta, 
musiikki, 
puheviestinnän 
päättökoe, Delf 
-tutkinto

2021: 9,00
2020: 8,17
2019: 8,92

513

Viherlaakson 
lukio

yleislukio 
taidelinja*

kuvataide, liikunta, 
media, musiikki, 
teatteri

2021: 7,92
2020: 8,00
2019: 8,00

562

Espoon 
Steinerkoulun 
lukio

erityislukio*
musiikin, 
liikunnan ja 
kuvataiteen 
painotus

kuvataide, liikunta, 
musiikki

2021: 7,53 
2020: 7,53
2019: 7,53

90

Kauniaisten 
lukio

yleislukio
liiketalouspai-
notus Lukio-
laisen bisnes-
linja*

kuvataide, 
musiikki, liikunta, 
puheviestinnän 
päättökoe

2021: 8,58
2020: 8,67
2019: 8,62

430

Porkkalan 
lukio

yleislukio
tulevaisuus-
linja*
liikunta- ja 
taidepainotus

kuvataide, 
liikunta, musiikki, 
kirjallisuusdiplomi, 
puheviestinnän 
päättökoe

2021: 7,48
2020: 7,58
2019: 7,58

580

*Tarkista linjan/erityislukion erilliset valintaperusteet ja pääsyvaatimukset lukion 
verkkosivuilta. Voit hakea samalla Opintopolun lomakkeella samaan lukioon sekä 
yleislinjalle että erityislinjalle (erilliset hakukohteet). Lukiodiplomeja voi suorittaa 
myös toisesta lukiosta.
Vertaile lukioita osoitteessa espoonyhteishaku.fi.

http://espoonyhteishaku.fi
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Lukiodiplomit
Suorittamalla lukiodiplomin voit osoittaa erityisen osaamisesi taito- 
ja taideaineissa sekä media-alalla. Lukiodiplomit täydentävät lukion 

päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa 
osaamista. Lukiodiplomin laajuus on 2 opintopistettä. Voit 

suorittaa lukiodiplomin mistä tahansa Espoon lukiosta. Lue lisää: 
oph.fi/fi/lukiodiplomit

Suomi toisena kielenä -opetus lukioissa
Espoon kaikissa lukioissa voi opiskella suomea toisena kielenä (S2). 

Opetus järjestetään joko omassa tai lähialueen lukiossa.

PAINOTUS

• enemmän paino-
tettavan aineen 
valinnaisia opintoja

• ei erillisiä valin-
takriteereitä 
haettaessa.

LUKIOLINJA

• tietyn oppiaineen 
opetusta kehitetty 
laajemmaksi ja 
syvemmäksi ja sen 
opintoja tarjotaan 
enemmän

• haettaessa 
noudatetaan 
erityisiä valin-
takriteereitä, jotka 
löytyvät lukioiden 
verkkosivuilta

• lukiolinjalle 
haetaan eri 
hakukohteena 
kuin yleislukioon. 
Hakuun voi kuulua 
hakemuksen 
liitteitä ja/tai 
valintakokeita.

ERITYISLUKIO

• opiskelijat voivat 
jättää pois joitakin 
pakollisia opintoja 
ja valita tilalle 
lukion erityisteh-
tävän mukaisia 
opintoja

• haettaessa 
noudatetaan 
erityisiä valin-
takriteereitä, jotka 
löytyvät lukioiden 
verkkosivuilta

• haetaan eri 
hakukohteena 
kuin yleislukioon. 
Hakuun voi kuulua 
hakemuksen 
liitteitä ja/tai 
valintakokeita.

Lukioiden painotukset, lukiolinjat, erityiset koulutustehtävät

http://oph.fi/fi/lukiodiplomit
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Espoon seudun lukioiden kieliohjelma

Lukiot A-taso B-taso
Espoon yhteislyseo EN, RU, RU, RA, SA, ES

Espoonlahden lukio EN, RU, RA, SA, VE, (ES**) RU, RA, SA, VE, ES, IT

Etelä-Tapiolan lukio EN, RU, RA, SA RU, RA, SA, ES, 

Haukilahden lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, ES

Kaitaan lukio EN, RU, (SA) RU, RA, SA, ES

Kuninkaantien lukio EN, RU, RA, SA RU, RA, SA, ES

Leppävaaran lukio EN, RU RU, RA, SA

Otaniemen lukio EN, RU, SA, RA RU, RA, SA, ES, (IT)

Tapiolan lukio EN, RU, RA, SA RU, RA, SA, IT, ES

Viherlaakson lukio EN, RU RU, RA, SA, ES, (IT)

Espoon Steinerkoulun lukio EN, (RA, SA, VE) RU, (RA, SA, ES)

Kauniaisten lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, VE, ES

Porkkalan lukio EN, RU, (RA, SA, VE) ES, RA, RU, SA, VE

IB-lukiot Group 1, Language A Group 2, Language B

Etelä-Tapiolan lukio, IB
English A language and 
literature, Finnish A SL/HL, 
Self-taught mother tongue 
SL 

Finnish SL, French SL

Mattlidens gymnasium, IB

English language and 
literature, English Literature, 
Finnish literature, Swedish 
literature or school-directed 
self-taught language A

Finnish HL, SL, 
Swedish SL, French SL, 
Spanish SL

Taulukossa ilmoitettuun kielten tarjontaan voi tulla muutoksia. Opetusryhmät 
muodostetaan, mikäli opiskelijoita osallistuu riittävä määrä ryhmää kohden. 
Suluissa ilmoitetut kielet järjestetään joustavin järjestelyin esim. etäopetuksena 
tai lähialueen lukiossa. A-espanja (ES**) järjestetään hybridiopetuksena Espoon-
lahden lukiosta, joten kielen voi helposti valita mistä tahansa Espoon lukiosta 
käsin. Lisäksi Espoossa opetetaan mahdollisuuksien mukaan kiinaa B3-kielenä.

Espoon yhteislyseo
Yleislukio

eyl.fi 
Facebook: Espoon yhteislyseo 
Instagram: Espoon yhteislyseo

Espoon yhteislyseo antaa siivet!
EYL on viihtyisä yleislukio, josta saat siivet hyvään elämään, tulevai-
suuteen ja maailmalle. Lukiomme tunnetaan mukavasta ilmapiiristä, 
innostavista opintojaksoista ja aktiivisesta kansainvälisestä toiminnasta. 
Meillä jokainen kohdataan yksilönä, ja pääset osallistumaan sekä 
vaikuttamaan!

EYL sijaitsee avarissa tiloissa erinomaisella paikalla Nihtisillassa Keran 
juna-aseman ja useiden bussireittien solmukohdassa. Motivoituneet 
opettajat tukevat ja kannustavat hyviin oppimistuloksiin ja yhteisölli-
syyteen. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta on lukiossamme erityisen 
laaja ja tehoa opintoihin saa viikoittain järjestettävissä workshopeissa. 
Meillä arvostetaan omatoimisuutta ja uteliaisuutta. Voit kartuttaa opinto-
pisteitä aktiivisuuspassilla, olla mukana järjestämässä hyväntekeväisyys-
tempauksia, avartaa maailmankatsomustasi studia generalia -luennoilla 
ja edistää omaa hyvinvointiasi valitsemalla valinnaisia liikunnan opinto-
jaksoja aina vaelluksesta elektroniseen urheiluun.

Korkeakouluyhteistyön, poikkitieteellisten soveltavien opintokoko-
naisuuksien, yrittäjyysopintojen sekä alumnipäivän ja ammattiaamun 
avulla saat ideoita ja taitoja jatko-opintoja sekä työelämää varten. Liitty-
mällä viestintä- tai tekniikkatiimiin, tutustumalla kansalaisjärjestöjen 
toimintaan ja suorittamalla erilaisia diplomeja saat myös käytännön 
kokemusta tulevaisuutta varten. Lisäksi olemme virallinen opetus- ja 
kulttuuriministeriön LUMA-kehittämiskoulu.

Aktiivisella kansainvälisellä toiminnalla pyrimme siihen, että opiske-
lijoistamme kasvaa kielitaitoisia, vastuuntuntoisia ja suvaitsevaisia 
maailmankansalaisia. Lukiostamme tehdään poikkeuksellisen paljon 
matkoja ulkomaille ja pidämme kansainvälistymistä yhtenä päätavoitteis-
tamme - opiskelijat sekä opettajat ovat seikkailleet aina Antarktikselta 
Zimbabween asti! EYL on virallinen YK-koulu, jossa voit suorittaa YK-liiton 

http://eyl.fi
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myöntämän maailmankansalaisuusdiplomin ja osallistua vuosittain 
järjestettävään malli-YK -konferenssiin New Yorkissa. Pitkän fysiikan 
opiskelijat vierailevat Cernin hiukkastutkimuslaitoksessa, Shanghain 
ja Segovian ystävyyslukioiden kanssa järjestetään leirikouluja ja kieli- 
sekä kulttuurimatkoja tehdään Ruotsiin, Ranskaan ja Saksaan. EU on 
myöntänyt meille useampaan otteeseen Erasmus+ rahoitusta opettajien 
ja opiskelijoiden liikkuvuuksiin Euroopassa.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: 18.1.2021 klo 18.00

Espoonlahden lukio
Yleislukio • kielipainotus

jylla.fi 
Facebook: Espoonlahden lukio 
Instagram: Espoonlahdenlukio 
YouTube: Espoonlahden lukio

Erinomainen oppimisympäristö ja -tulokset
Espoonlahden lukio eli Jylla on kielipainotteinen yleislukio. Korkeatasoisen 
opetuksen tuloksena opiskelijamme menestyvät mainiosti yo-kirjoituksissa 
ja jatkavat opintojaan haluamissaan korkeakouluissa. Oppiminen sujuu 
viihtyisässä ja terveessä koulurakennuksessa. Oppilaat voivat hyvin välittä-
vässä ilmapiirissä, jota koulun yhteishenki ja tukipalvelut rakentavat.

Eniten kieliä ja kansainvälisiä projekteja
Ison lukion laajasta opintotarjonnasta on helppo poimia omat opinto-
jaksot ja rakentaa itselle paras tapa suorittaa lukio. Se mahdollistaa 
myös huipputason urheilun yhdistämisen lukio-opiskeluun. Monipuolinen 
opintotarjonta huipentuu Espoon laajimpaan kielitarjontaan. Koulul-

lemme on myönnetty erinomaisen kieltenopetuksen eurooppalainen 
European Label -kunniamaininta. Vuosittain toteutetaan jopa 5–10 
kansainvälistä projektia, joiden avulla opiskelijat saavat kokemuksia ja 
käytännön kielitaitoa.

Suuntana Aalto-yliopisto
Luonnontieteissä Jylla tarjoaa extrana kertauskursseja sekä työkursseja, 
joilla hyödynnetään huipputason laboratoriovarusteita. Fysiikan 
Cern-projekti vie opiskelijat Sveitsiin tutustumaan Hiukkasfysiikan 
tutkimuskeskukseen sekä Helsingin yliopistolle. Aalto-yliopiston 
DI- ja kauppatieteiden koulutukset ovat jyllalaisten suosituimmat 
jatko-opintoväylät.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: 26.1.2021 klo 18.00

http://jylla.fi
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Etelä-Tapiolan lukio
Yleislukio • talous- ja yhteiskuntatieteiden painotus

etela-tapiolanlukio.fi 
Facebook: Etelä-Tapiolan lukio 
Instagram: etelatapiolanlukio

International baccalaureate page 71–74

Iloa ja elämää Etiksessä!
Etelä-Tapiolan lukio tunnetaan hyvästä ilmapiiristään, Etis-hengestä. 
Koulun monipuoliset tilat sopivat hyvin paitsi sähköiseen oppimiseen 
myös yhdessä opiskeluun. Läksyjä voi jäädä tekemään yhdessä, eikä 
kenenkään tarvitse selvitä koulukiireistään yksin. Toinen toistaan tukien 
etisläiset ovatkin aina yltäneet hyviin tuloksiin. Etis on juuri sopivan 
kokoinen kodikas kouluyhteisö, jossa huolehditaan jokaisen hyvinvoin-
nista ja jossa jokainen voi olla vapaasti oma itsensä.

Talous- ja yhteiskuntatieteitä ja kansainvälisyyttä
Viime vuosina etisläisten kirjoitustulokset ovat olleet valtakunnan 
parhaimmistoa, ja opiskelijamme ovatkin sijoittuneet hyvin haluamiinsa 
korkeakouluihin Suomeen tai ulkomaille. Etiksen painotus talous- ja 
yhteiskuntatieteissä luo hyvän pohjan esimerkiksi oikeustieteiden, 
kauppatieteiden ja valtiotieteiden opiskeluun. Laadukas luonnontieteen 
opetus puolestaan antaa valmiudet hakeutua esimerkiksi luonnontie-
teiden, tekniikan tai lääketieteen pariin. Etiksen kontakteja korkea-
kouluihin hyödynnetään aktiivisesti, esimerkiksi yrittäjyysopinnoissa sekä 
Etiksen uudessa, aivan omassa Tulevaisuuden kansalainen –oppiaineessa.

Aktiivinen opiskelijakunta saa äänensä kuuluville ja keventää koulupäiviä 
monenlaisilla värikkäillä tempauksillaan. Kansainvälisyys näkyy Etiksessä 
aitona monikulttuurisuutena jo koulun IB-linjankin ansiosta. Lukuvuoden 
aikana on tarjolla myös monia kansainvälisiä projekteja sekä eri puolille 
maailmaa, vaikkapa Italiaan tai Nepaliin, suuntautuvia opintomatkoja.

Hae rohkeasti, sillä Etiksen suureen sydämeen mahtuvat kaikenlaiset 
opiskelijat!  
Minä ♥ Me ♥ Etis!

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: 20.1.2022 klo 18.00

Haukilahden lukio
Yleislukio • urheilulinja

haukilahdenlukio.fi 
Instagram: Haukilahden Lukio

Haukilahden lukio – lukio yliopiston kampuksella
Haukilahden lukio on uudenlainen lukio Aalto-yliopiston kampuksella 
Otaniemessä erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Joustavat tilarat-

http://etela-tapiolanlukio.fi
http://haukilahdenlukio.fi
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kaisut ja yliopiston läheisyys mahdollistavat kannustavan oppimisympä-
ristön ja yhteistyön korkea-asteelle. Lukion ilmapiiri on lämmin ja yhteisöl-
linen. Tilaratkaisut luovat mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä tiimitöitä 
unohtamatta omaa rauhaa ja hyviä opiskelijahuoltopalveluja. Aktiiviset 
opiskelijat ja tutorit edesauttavat välittävän opiskeluilmapiirin luomisessa. 
Haukilahden lukiolla on laaja kansainvälinen verkosto. Teemme yhteis-
työtä Euroopan lisäksi Kiinan, Intian ja Etelä-Korean kanssa. Laadukas 
opetus, ryhmänohjaus ja opinto-ohjaus sekä monipuolinen opintotarjonta 
matemaattisista aineista reaaliaineisiin sekä kieliin ja taito- ja taideaineisiin 
antavat eväät erinomaisille ylioppilastutkintotuloksille ja jatko-opinnoille.

Urheilulinjalla yhdistyvät lukio-opiskelu ja lajivalmennus
Urheilulinjalla lukio-opiskelu yhdistetään lajivalmennukseen. Urheilulinja 
on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat asettaneet korkeat tavoitteet sekä 
lajitaitojensa kehittämiselle että menestymiselle lukio-opinnoissa. Hauki-
lahden lukio tarjoaa huipulle tähtäävälle nuorelle valmiudet laadukkaan ja 
joustavan lukio-opiskelun sekä lajivalmennuksen yhdistämiseen. Valmen-
nuksesta vastaavat lajien ammattivalmentajat. Urheilulinjalle haetaan 
erikseen. Tarkemmat tiedot hakemisesta löytyvät lukion kotisivuilla.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: 24.1.2022 klo 18.00

Kaitaan lukio
Yleislukio • kuvataidelinja

kaitaanlukio.fi  
Facebook: Kaitaan lukio 
Instagram: @kaitaanlukio

Tasokasta opetusta upeassa ympäristössä!
Kaitaan lukiossa on yleislinja ja kuvataidelinja. Kaitaalla voit opiskella 
laajasti niin kieliä, luonnontieteitä, humanistisia tieteitä kuin taito- ja 
taideaineitakin. Lukiossa alkavina kielinä opetetaan espanjaa, ranskaa 
sekä saksaa ja A-tason kielinä englantia sekä ruotsia. Kaitaalla on 
mahdollista suorittaa kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomit sekä 
Puhvi-koe eli puheviestinnän päättökoe. Unesco-lukiona osallistumme 
kestävän kehityksen projekteihin, teemme kansainvälistä yhteistyötä ja 
meillä on ystävyyskoulu Shanghaissa.

Kaitaan lukion opetus on laadukasta ja opetusmenetelmät ovat monipuo-
lisia. Lukiomme on pitkään menestynyt lukiovertailuissa, joissa verrataan 
oppimistuloksia opiskelijoiden lähtötasoon. Opiskelijoidemme mukaan 
Kaitaalla viihdytään: noin 450 opiskelijan ja 30 opettajan yhteisössä opettajia 
on helppo lähestyä, ja he ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoidemme 
menestymisestä. Opiskelijat tutustuvat toisiinsa osallistumalla lukion 
opiskelijatoimintaan erilaisissa ryhmissä. Yhdessä tekeminen ja yhteisten 
asioiden hoitaminen lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kaitaalla sinusta 
välitetään! Kaitaan lukion ehdottomana vahvuutena ovat ihmiset - opiskelijat 
ja opettajat.

Lukiomme opiskelijamäärä kasvaa seuraavien vuosien aikana, ja 
vuoden 2024 alusta jatkamme toimintaamme Matinkylässä uudessa 
lukiorakennuksessa.

Kuvataidelinja
Kuvataidelinjan opinnot koostuvat kahdeksasta opintojaksosta, päättö-
työstä sekä valinnaisista opinnoista. Kuvataiteen opintotarjonta on 
erittäin runsasta: keramiikasta valokuvaukseen ja öljyvärimaalauksesta 
3D-mallintamiseen. Opinnot antavat valmiuksia esimerkiksi visuaa-
listen alojen jatko-opintoihin. Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimi-

http://kaitaanlukio.fi
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joiden kanssa on osa opetusta. Opiskelijoita valitaan yksi opetusryhmä 
vuosittain ja hakijoille järjestetään valintakoe keväällä 2022.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: 19.1.2022 klo 18.00 (kuvataide), 
20.1.2022 klo 18.00 (yleislukio)

Kuninkaantien lukio
Yleislukio • media- ja tietotekniikkapainotus

kuninkaantienlukio.fi  
Facebook: Kuninkaantien lukio 
Instagram: Kuninkaantien lukio 
Kruunun takaa –blogi: aikakunkkulukioksi.blogspot.com

Aika kunkku lukioksi
Kuninkaantien lukio on Espoon keskuksessa toimiva yleislukio, joka 
painottaa mediaosaamista nykytekniikkaa hyödyntäen. Meillä on uuden-
aikaiset opetus- ja liikuntatilat, laitteistot ja ohjelmistot sekä ennen 
kaikkea myönteinen opiskeluilmapiiri.

Kunkussa tehdään paljon erilaisia media- ja kansainvälisyysaiheisia 
projekteja ja vietetään teemapäiviä, joiden suunnittelussa opiskelijakun-
nalla on iso rooli. Koulussamme vallitsee hyvä kunkkuhenki, jota entiset 
kunkkulaisetkin muistelevat. Alumnit toimivat aktiivisesti mm. urapäivien 
puhujina. Ylioppilastuloksissa olemme Suomen parhaimmiston joukossa.

Kunkusta maailmalle
Kunkussa suunnataan katseet myös koulun ulkopuoliseen maailmaan. 
Tästä kertovat EU-projektit, matkaopinnot ja osallistuminen Cern-tiede-
leirille, Shanghai-yhteistyö sekä lukuisat vierailijat ja vierailut eri oppiai-
neissa. Teemme yhteistyötä Entressen kirjaston kanssa ja olemme kehit-

täneet korkeakouluyhteistyötä Tampereen yliopiston, Haaga-Helian (media) 
ja Helsingin yliopiston kanssa. Helsingin yliopiston tutkimusasemalla 
Tvärminnessä järjestetään Itämeri-opintojakso, jossa opiskelijat harjoitte-
levat biologista tutkimusta tekemällä tutkimuksen meribiologiasta.

Media ja tietotekniikka (META) on painotuksemme mukainen koulukoh-
tainen oppiaine, johon liittyvissä opintojaksoissa on paljon vaihtoehtoja/
tarjontaa perinteisestä viestinnästä multimediaan ja animaatioon. 
Tietotekniikan osalta META-opintojaksoissa voi opiskella ohjelmointi-
taitoja mm. Scratch- ja Unity-pelikehityksen sekä LEGO- ja Arduino-ro-
botiikan kautta käyttämällä visuaalisia ohjelmointiympäristöjä. Lisäksi 
koulussamme kokoontuu shakkikerho ja e-urheilujoukkue. Kiinnitämme 
huomiota opiskelijoiden hyvin vointiin mm. Liikkuva opiskelu -hankkeen 
avulla. Viestintäopiskelijat ja opiskelijakunta osallistuvat aktiivisesti 
Kruunun takaa -blogin ja some-päivitysten tekemiseen. Uudet tekniikat 
ovat luonteva osa Kunkun arkea, ihmistä unohtamatta.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: ti 1.2.2022 klo 18.00

http://kuninkaantienlukio.fi
http://aikakunkkulukioksi.blogspot.com
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Leppävaaran lukio
Yleislukio • urheilulinja

leppavaaranlukio.fi 
Facebook: Leppävaaran lukio 
Instagram: leppavaaranlukio 
Twitter: Leppävaaran lukio 
Youtube: Leppävaaran lukio 
Blogi: leppavaaranlukio.blogspot.com

Tehokas yleislukio erinomaisella paikalla
Leppävaaran lukiossa opiskellaan avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä 
uutta teknologiaa ja kansainvälisiä projekteja hyödyntäen. Opiskelija voi 
räätälöidä opintoihinsa matematiikan, kansainvälisyyden, luonnontieteiden, 
vieraiden kielten, liikunnan ja tanssin sekä itsetuntemuksen opintoja. 
Kansainvälinen toiminta suuntautuu mm. vierailuille Uppsalaan, Shang-
haihin, Cerniin, Berliiniin. Lisäksi lukiolla on useita Erasmus-hankkeita, 
joihin myös opiskelijat osallistuvat.

Tarjolla on myös ohjelmointia ja taloustiedettä yhteistyöopintoina Helsingin 
yliopiston kanssa. Yrittäjyyteen pääsee tutustumaan yrittäjyysopintojaksolla, 
ja lukiodiplomin voi tehdä kuvataiteessa, tanssissa, liikunnassa, musiikissa 
sekä käsityössä (e-urheilu). Liikuntaopintoja on tarjolla runsaasti, joten 
opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset.

Korkeakouluyhteistyö
Leppävaaran lukio ja Metropolia ammattikorkeakoulu tekevät korkeakoulu-
yhteistyötä. Leppävaaran lukion opiskelijoilla on mahdollisuus lukioaikana 
suorittaa Metropolia ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan 
väyläopintoja (60 opintopistettä). Lisätietoja kotisivuilta.

Urheilulinja ja e-urheilu huipulle tähtääville nuorille
Tarjoamme laadukkaat ja joustavat lukio-opiskelun ja urheilun yhdistämisen 
mahdollisuudet. Urheilulinjan opiskelijat harjoittelevat seurojen lajivalmen-
nusryhmissä tai lukion monilajivalmennuksen ryhmässä. Lukioaikana urheilu-
linjan opiskelija voi suorittaa urheiluvalmennusta (UVA) enintään 30 opintopis-
tettä. Urheilulinjan valintakriteerit ja hakuohjeet ovat lukion kotisivuilla. 

Leppävaaran lukion e-urheilijat opiskelevat yleislinjalla, heille räätä-
löidään e-urheiluvalmennus. E-urheilun opintokokonaisuus koostuu 
lajivalmennuksesta (EVA) ja fysiikkavalmennuksesta (yhteensä enintään 
30 opintopistettä). E-urheiluun haetaan 1. jakson aikana. Valinta tapahtuu 
haastatteluiden pohjalta.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: ma 31.1.2022 klo 18.00

http://leppavaaranlukio.fi
http://leppavaaranlukio.blogspot.com
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Otaniemen lukio
Yleislukio • matematiikan ja luonnontieteiden erityislukio • teatterin ja 
median linja

otaniemenlukio.fi 
Instagram: Otaniemen lukio  
Twitter: Otaniemen lukio

Osallistava, Tulevaisuuteen suuntaava ja Avoin Otaniemen lukio
Otaniemen lukio on Espoon suurin yleislukio, jossa toimii matematiikan ja 
luonnontieteen erityis lukio sekä teatterin ja median linja. Väljät, rauhalliset 
ja hyvin varustellut opetustilat mahdollistavat laadukkaan lukio-opis-
kelun. Lukiorakennuksessa sijaitsevassa kaupunginkirjastossa on helppo 
opiskella itsenäisesti tai yhdessä kaverin kanssa. Aalto-yliopiston kanssa 
tehtävä yhteistyö tarjoaa kurkistuksen yliopistoon ja mahdollisuuden tehdä 
jo lukioaikana yliopisto-opintoja. Meillä voi perehtyä myös teknologian, 
robotiikan ja bisneksen saloihin. Monipuolisen kansainvälisyysohjelman 
tarjoaa mm. vaihto-ohjelmat Saksaan, Hollantiin ja Shanghaihin. Erilaiset 
yhteiset tilaisuudet lukion Piazzalla ovat osa aktiivista opiskelijakunnan 
toimintaa. Isossa lukiossa on tarjolla jokaiselle jotakin!

Monipuolisesti matematiikkaa ja luonnontieteitä
Matematiikka- ja luonnontiede-erityislukiossa voi keskittyä opiskelemaan 
valitsemiaan luonnontiedeaineita: tarjoamme suuren määrän valinnaisia 
opintoja niin lukiossa kuin erilaisilla opintomatkoilla. Eri oppiaineiden väliset 
opinnot ja yliopiston kanssa yhdessä toteutettavat opinnot monipuolistavat 
laajaa opintotarjontaa. Hakuohjeet ovat lukion kotisivuilla.

Teatterin ja median linja
Erikoislinjamme tarjoaa hyvät edellytykset teatterin ja median opiskeluun 
sekä omien ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittämiseen. Teatteriopinnoissa 
opiskellaan näyttelemistä, ohjaamista, improvisaatiota ja teatteritietoa sekä 
valmistetaan produktioita. Opinnoissa tehdään yhteistyötä eri oppiaineiden 
kanssa. Media opinnoissa painottuu video- ja elokuvailmaisu. Teatterin ja 
median linjalle haetaan erikseen. Hakuohjeet ovat lukion kotisivuilla.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: 
26.1.2022 klo 18.00 yleislukio sekä teatterin ja median linja 
27.1.2022 klo 18.00 yleislukio ja matematiikka- ja luonnontiedelukio

Tapiolan lukio
Yleislukio • Tapiolan musiikkilukio

tapiolanlukio.fi 
Facebook: Tapiolan lukio 
Instagram: tapiolanlukio

Yksilöllisesti ja yhteisöllisesti
Kulttuurin, koulutuksen ja yritysmaailman ytimessä, Tapiolan sydämessä, 
tiede ja taide kukoistavat. Mieltymyksistä riippumatta jokainen saa 
Tapiolassa olla oma itsensä. Lukiossamme vallitseekin hyvä ja yhteisöl-
linen ilmapiiri, jota luovat aktiiviset opiskelijat, jotka mm. osallistuvat 

http://otaniemenlukio.fi
http://tapiolanlukio.fi
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koulun arkea koskevaan päätöksentekoon sekä koulun kehittämiseen. 
Tarjoamme runsaasti niin pakollisia kuin valinnaisiakin opintojaksoja 
luonnontieteissä, reaaliaineissa, kielissä sekä taito- ja taideaineissa. 
Lisäksi musiikkilukion huippuunsa hiotut esitykset sekä opiskelijoiden 
spontaanit musisoinnit tuovat väriä lukion arkeen.

Tapiolan lukion opetusohjelmasta löytyy runsaasti syventäviä ja sovel-
tavia opinto-kokonaisuuksia, niin luonnontieteissä, reaaliaineissa, kielissä 
kuin taito -ja taideaineissakin. 

Aikaansa seuraavien opettajien ja keskeisen sijainnin vuoksi useiden 
eri alojen edustajat vierailevat oppitunneilla. Lukuisat kansainväliset 
projektit syventävät oppimista ja avartavat näkökulmia. Tapiolan lukion 
innostavassa ilmapiirissä luomme yhdessä uutta ja jatkamme hienoja 
perinteitä. Modernit tilat ja teknologia sekä arvokas kulttuurimaisema 
luovat tähän ainutlaatuiset puitteet.

Innostava polku musiikin monimuotoiseen maailmaan
Tapiolan lukiolla on musiikin opetuksessa sekä valtakunnallinen erityis-
tehtävä että kehittämistehtävä. Laadukas ja maineikas musiikkilukio 
tarjoaa opiskelijoilleen laajat musiikkiopinnot, muun muassa yksinlaulua, 
bänditoimintaa, kuorolaulua, musiikkiteatteria ja musiikkiteknologiaa. 
Hyvin varustellussa studiossa perehdytään myös äänityksen ja studiotek-
niikan saloihin. Musiikkilukio tekee läheistä yhteistyötä Suomen Kansal-
lisoopperan, Espoon kulttuurikeskuksen, Sibelius-Akatemian ja muiden 
musiikkioppilaitosten kanssa. Jokainen musiikkilukiolainen pääsee opiske-
luaikanaan osallistumaan lukuisiin esityksiin, konsertteihin sekä Suomen 
musiikkilukioiden yhteisiin tapahtumiin, kuten musiikkilukiopäiviin. Lisäksi 
on mahdollista päästä mukaan kansainvälisiin projekteihin. Hakuohjeet 
ovat lukion kotisivuilla.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: ti 25.1.2022 klo 18.00

Viherlaakson lukio
Yleislukio • taidelinja

viherlaaksonlukio.fi 
Instagram: Viherlaakson lukio

Tule innostumaan Viheriin!
Meillä Viherlaakson lukiossa on positiivinen ja innovatiivinen tekemisen 
meininki. Miltä kuulostavat esimerkiksi luonnontieteiden opiskelu 
kannustavassa ilmapiirissä kokeellisten töiden parissa tai mahdollisuus 
painottaa opinnoissa laajasti eri reaaliaineita? Viherissä voit helposti 
rakentaa omannäköisesi lukiopolun opiskellen reaaliaineita, vieraita kieliä 
tai luonnontieteitä. Viherlaakson uusissa, syksyllä 2021 käyttöönotetuissa 
tiloissa, opiskellaan hyvässä hengessä ja viihdytään modernissa opiskelu-
ympäristössä koulupäivän päätteeksi.

Viherissä opiskelijaa kuullaan ja voit olla mukana opintojaksojen suunnit-
telussa. Yhteinen suunnittelu motivoi opiskeluun ja innostaa yhdessä 
tekemiseen. Meillä on tehty opintomatkoja muun muassa Malagaan ja 

http://viherlaaksonlukio.fi
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hiukkas fysiikan keskukseen Cerniin. Laadukas opetus ja itseään kehit-
tävät opettajat mahdollistavat onnistumisen opinnoissa.

Taide kuuluu kaikille
Viherin taidepainotus antaa sinulle mahdollisuuden laaja-alaiseen 
taideaineiden opiskeluun kuvataiteessa, musiikissa ja ilmaisutai-
dossa – joko yhdessä tai erikseen, haluamallasi tavalla. Taideaineet 
tukevat opiskelijan hyvinvointia ja antavat vastapainoa muiden aineiden 
opiskeluun. Taideaineiden opinnot ovat kaikille opiskelijoille valittavissa ja 
taidelinjalaisena voit painottaa taideopintoja. Kuvataiteessa voit painottaa 
opintoja joko klassiseen kuvataiteeseen tai mediataiteeseen. 

Taidelinjalaisena pääset halutessasi mukaan eri taiteenlajien yhteistyössä 
toteuttamaan näytelmäproduktioon. Viheripäivä yhdistää viheriläisten 
tieteen ja taiteen osaamista. Taidelinjan todistuksen saadakseen on 
lukioaikana suoritettava vähintään 20 opintopisteen verran taideaineiden 
moduuleja ja lukiodiplomi taideaineesta. Hakuohjeet, valintakriteerit sekä 
pisteytys löytyvät lukion kotisivuilta.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: to 13.1.2022 klo 18.00 (taidelinja), 
ke 2.2.2022 klo 18.00 (yleislukio)

Espoon Steinerkoulun lukio
espoonsteinerkoulu.fi 
Facebook: Espoon Steinerkoulu

Itsenäiseksi ajattelijaksi ja tekijäksi luovan oppimisen ja toiminnan kautta
Steinerkoulun lukiossa opiskellaan luokkamuotoisesti tieto-, taide- ja 
taitoaineita. Tietoaineissa pyritään ymmärtämään selkeitä kokonaisuuksia 

sekä eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Taiteellinen työskentely on 
keskeistä monissa koulun oppiaineissa. Sosiaaliset ja taiteelliset projektit 
sekä opintoihin kuuluvat työharjoittelut kehittävät opiskelijoita monipuo-
lisesti siten, että heillä on koulun päätyttyä kyky tarttua käytännön 
elämän haasteisiin.

Tavoitteena kasvaa itsenäisesti ajattelevaksi, aloitekykyiseksi ja luovaksi 
ihmiseksi
Steinerkoulun lukion tarjoamat erityistehtävän mukaiset tieto- ja 
taideaineiden opinnot syventävät valtakunnallisia opintoja. Opiskelijoiden 
välinen yhteisöllisyys rakentuu luokkamuotoisessa opiskelussa sekä 
luokan yhteisen näytelmäprojektin ja kulttuurimatkan aikana.

Infotilaisuus
Hakijoille: 27.1.2022 klo 13.30 
Huoltajille ja hakijoille: to 27.1.2022 klo 18.00

http://espoonsteinerkoulu.fi
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Kauniaisten lukio
Yleislukio • lukiolaisen bisneslinja

kauniaistenlukio.fi 
Facebook: Kauniaisten lukio 
Instagram: granilukio

Grani – enemmän kuin lukio!
Kauniaisten lukio eli Granin lukio on keskellä Espoota sijaitseva laadukas 
lukio. Grani tarjoaa eväitä elämään välittämällä opiskelijoiden oppimi sesta 
ja hyvinvoinnista. Granin lukiossa on laaja tarjonta, joka mahdollistaa 
suuntautumisen opiskelijan mielenkiinnon mukaan. Koulussa on laaja 
kieliohjelma ja runsas kansainvälisten opintojen valikoima. Omien tieto-
koneiden opiskelukäyttöä varten koulu tarjoaa opiskelijoille koulutusta. 
Opiskelu tapahtuu sopivan kokoisissa ryhmissä. Yhteistyökumppaneiden 
avulla lukujärjestykseen voi sisällyttää esimerkiksi harrastustoimintaa tai 
ruotsinkielisiä opintoja. GraniTalks- ja Studia Granialia -vierailijat avaavat 
näkökulmia maailmaan, ja opiskelijoiden GraniWorks-opiskelijayhteisö 
luo kouluun aktiivisen ja innostavan opiskeluympäristön. Opiskelijoiden 
pyörittämä yritys välittää työtilaisuuksia kaikille lukion opiskelijoille.

Lukiolaisen bisneslinja
Kauniaisten lukiossa toimii Lukiolaisen bisneslinja. Tarjoamme yleissivis-
tävien lukio-opintojen rinnalle valikoiman kursseja, joilla opiskelija oppii 
yrittäjyyden perustaidot ja tarkastelee liiketoimintaa laajasti eri näkökul-
mista. Opiskelijat kohtaavat Granissa talouden tekijöitä ja asiantuntijoita. 
Tapahtumilla ja vierailukäynneillä innostamme oppimaan sekä tarjoamme 
esikuvia. GraniWorksin kautta on mahdollisuus käytännön harjoitteluun 
oikeassa yrityksessä ja oman yrittämisen kokeiluun. Opiskelijat saavat 
opinnoistaan diplomin, jolla voi olla käyttöä niin kesätöiden haussa kuin 
jatko-opinnoissakin.

Bisneslinjan opinnot ovat lähes kokonaan avoimia kaikille Granin lukion 
opiskelijoille ja opettavat olennaisia työelämätaitoja. Bisneslinjalle 
hakevien kannattaa hakea myös yleislinjalle, josta käsin voi täydentää 
opintoja bisneskursseilla.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30 alkaen 
Huoltajille ja hakijoille: ma 17.1.2022 klo 18.00

Porkkalan lukio
Yleislukio • tulevaisuuslinja • liikuntapainotus • laaja tarjonta

porkkalanlukio.fi 
Instagram: Porkkalan lukio

Korkeatasoinen lukio Kirkkonummen keskustassa
Olemme johdonmukaisesti jatko-opintoihin valmentava, innostavasta 
ja monipuolisesta opetustarjonnastamme tunnettu yleislukio. Meillä voi 
opiskella myös tulevaisuuslinjalla, joka on erillinen hakukohde. Pääset 
meille kätevästi sekä junalla että bussilla. Järjestämme teemapäiviä ja 
vierailuja sekä opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille. Vuorovaikutusta 
korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden kanssa. Lukiomme opiskelijat 

http://kauniaistenlukio.fi
http://porkkalanlukio.fi


70 71

ovat vakiintuneesti saavuttaneet ylioppilaskokeissa tuloksia, jotka ovat 
valtakunnan kärkitasoa suhteessa ylioppilaiden aloituskeskiarvoihin.

Yksilöllisiä opintopolkuja ja monipuolisia painotuksia
Porkkalan lukion kannustavassa ilmapiirissä tuemme jokaista opiskelijaa 
yksilöllisellä opintopolullaan. Opintotarjonnastamme jokainen löytää 
omia kiinnostuksen kohteitaan ja jatko-opintosuunnitelmia tukevia 
opintojaksoja. Valinnaisina kielinä meillä opiskellaan espanjaa, ranskaa, 
saksaa ja venäjää. 

Emme unohda liikuntaa tai taideaineita. Liikuntapainotuksessa voit valita 
opintoihisi säännöllistä aamuliikuntaa, laitesukellusta tai muita liikunnan 
erikoisopintojaksoja. Jaettua iloa taiteen parissa voit kokea ilmaisutai-
dossa, musiikkiprojekteissa, kuorossa tai Porkkala Steel Bandissa kuin 
myös monipuolisissa kuvataiteen opintojaksoissa.

Tulevaisuuslinjalta eväitä monisärmäiseen maailmaan
Tulevaisuuslinjalla tulevaisuuden ilmiöihin paneudutaan kiinnostavasti 
ja toiminnallisesti tulevaisuudentutkimuksen, tieteen ja teknologian 
sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Näistä aiheista linjalla on omia 
opintojaksoja. Linjan opinnot ovat laajuudeltaan samat kuin yleislu-
kiossa. Linjan loppuvaiheessa tehdään omavalintainen projekti, jossa 
perehdytään johonkin tulevaisuusteemaan. Linjan valintakriteerit löytyvät 
kotisivuiltamme.

Infotilaisuus
Hakijoille: to 20.1.2022 ja ti 25.1.2022 klo 13.30–15 
Huoltajille ja hakijoille: ti 25.1. 2022 klo 18.00

Etelä-Tapiolan lukio 
International Baccalaureate (IB)

etela-tapiolanlukio.fi 
Facebook: Etelä-Tapiolan lukio

The IB challenge
Etelä-Tapiolan Lukio (affectionately known as “Etis”) enjoys a reputation 
for excellence. The English language programme – or IB- possesses 
more than twenty years of expertise in delivering a quality education. 
Our school is a short walk away from the metro in the heart of Tapiola. 
The WeeGee building, housing the school, is a well-known landmark 
in Espoo, in which the airy classrooms and the modern, twenty-first 
century learning spaces allow for cutting edge teaching and learning. 
The IB classes are fully integrated into the bilingual community, where 
all events are held in common with the sole exception of the popular 
“bootcamp” in the Nuuksio National Park for new entrants at the start of 
their first year. Our aim is to help the students to achieve their educa-
tional best whilst still maintaining a healthy sense of balance. We never 
forget that education is about people rather than numbers. We wish you 
a warm welcome to Etis!

Further information
Please apply via the joint application system at opintopolku.fi / 
studyinfo.fi It is important that students without a Finnish school report 
apply via the discretionary or “harkinnan varainen” line. There are no 
entrance tests.

Subjects offered
GROUP 1 Studies in Language and Literature: Finnish Literature SL/HL, 
English Language and Literature SL/HL, school-supported self-taught 
language SL (for mother tongue speakers of other languages)

GROUP 2 Language Acquisition: French B SL, Finnish B SL (or select a 
second language from group 1) 

http://etela-tapiolanlukio.fi
http://www.opintopolku.fi
http://www.studyinfo.fi
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GROUP 3 Individuals and Societies: Business and Management SL/HL, 
History SL/HL

GROUP 4 Experimental Sciences: Biology SL/HL Physics SL/HL, Chemistry 
SL/HL

GROUP 5 Mathematics: Analysis and Approaches HL/SL Applications and 
Interpre tations HL/SL

GROUP 6 Arts or Electives: Visual Arts SL (optional - or select another 
subject from groups 1–4)

In addition, the school is prepared to offer on-line Pamoja courses in a 
range of subjects. See pamojaeducation.com for further information. 

At least seven students are required to subscribe to a subject for courses 
to run. Timetable restrictions may also limit choices. Thus, the precise 
course tray may vary somewhat from year to year, depending on demand.

Street address: Ahertajantie 5, 02100 Espoo 
Mailing address: P.O. Box 3234, 02070 Espoo, Finland 
Head of school: Anni Virnes, tel. +358 40 6393990 
IB Coordinator David Crawford 
tel. +358 9 8163 9109 david.crawford@opetus.espoo.fi 
School office tel. +358 9 8163 9101

Open doors
For applicants: January 20th and 25th 2022 at 1.30 pm 
For parents: January 26th 2022 at 6.00 pm

Mattlidens Gymnasium 
International Baccalaureate (IB)

espoo.fi/en/mattlidens-gymnasium-ib-world-school 
Facebook: Mattlidens gymnasium 
Instagram: mattlidensgymnasium

About the IB Diploma Programme
The IB Diploma Programme is an interna tionally recognized and 
demanding matriculation examination which qualifies students for 
admission to universities all over the world. The IB Diploma Programme 
consists of a two year course of study and is preceded by a preparatory 
year (preDP). An IB Diploma student studies six subjects, three of which 
are studied at Higher Level and three at Standard Level. In addition, all 
diploma students must submit an Extended Essay, follow a course in 
Theory of Knowledge and engage in extracurricular CAS activities.

The language of tuition is English
The preDP year follows the same course of study as the national curriculum, 
the difference being that the courses are taught in English (excluding other 
languages). At least one course is studied in each of the subjects we offer 
in the IB Diploma so students can get practical experience before making 
their subject choices. Applications for preDP are submitted through the joint 
application system opintopolku.fi. Entrance is based on the GPA (academic 
subjects) from the lower secondary school final report.

About us
Mattlidens Gymnasium is a Swedish language general upper secondary 
school. We were the first school in Finland, along with Helsingin Suoma-
lainen Yhteiskoulu (SYK), to offer the IB Diploma Programme. Since 1990, 
both the school and the IB Diploma Programme have grown considerably, 
and we have a wide range of subjects and opportunities available to our 
students. We are easily reached by bus and metro. Our school building is 
modern, newly renovated and equipped with a gym, study halls, lounge areas 
and the latest technology for learning. We are internationally oriented with 

http://pamojaeducation.com
mailto:david.crawford%40opetus.espoo.fi?subject=
http://espoo.fi/en/mattlidens-gymnasium-ib-world-school
http://opintopolku.fi
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both students and teachers with different language profiles, backgrounds 
and cultural inheritance, a wide variety of languages offered, language exams 
(DELF, DSD) and trips abroad (e.g. LEAP, sister schools, MEP, CERN, MUN).

Subjects offered
Studies in language and literature: Language A (Swedish, Finnish, English, 
or school-directed self-taught language A) 

Language acquisition: Language B (Swedish, Finnish, French, Spanish) 

Individuals and societies: Economics, History, Global Politics 

Sciences: Biology, Chemistry, Physics 

Mathematics: Analysis and approaches OR Applications and 
interpretations 

The Arts: Visual Arts, Music or another subject from the above (excluding 
mathematics)

Street address: Matinsyrjä 1 (Matinkylä) 
Mailing address: P.O. Box 3340, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Principal tel. +358 43 825 8628 
IB Coordinator tel. +358 43 827 1414

Open House for applicants
January 25th 2022 at 1.30 pm (in school) and at 4 pm (on Instagram) 
For parents and applicants: January 13th 2022 at 6 pm

Mattlidens gymnasium
Allmän gymnasielinje

espoo.fi/sv/mattlidens-gymnasium 
Facebook: Mattlidens gymnasium 
Instagram: mattlidensgymnasium

International baccalaureate page 71–74

Read lead succeed

Mattlidens gymnasium erbjuder kompetent undervisning och betonar 
livslångt lärande. Vi gör det i en anda av tolerans, medkänsla och 
öppenhet i en internationell miljö. Vi stöder studerandena i deras 
utveckling till kreativa och kritiskt tänkande individer genom att aktivt 
involvera dem i inlärningsprocessen och sin omgivning.

Som landets största finlandssvenska gymnasium (ca 640 studerande) 
kan vi erbjuda flexibla möjligheter att bygga upp sitt eget individuella 
studieprogram. Vi har ett mycket brett studieutbud i samtliga ämnen 
och kan därmed erbjuda en god grund för fortsatta studier, oberoende 

http://espoo.fi/sv/mattlidens-gymnasium
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av inom vilken bransch du sedan vill fortsätta dina studier. Förutom 
de obligatoriska och valfria studierna i gymnasiets nationella läroplan 
erbjuder vi en stor mängd egna, skolvisa studier:

• flera olika IT-kurser
• internationella språkdiplom i franska (DELF) och tyska (DSD)
• studier i företagsamhet (UF)
• gymnasiediplom i gymnastik, bildkonst, media och musik
• prepkurser i samtliga studentexamensämnen
• ett 50-tal skolvisa valfria studiehelheter totalt
• flera internationella och övriga projekt

I Mattlidens gymnasium har du även goda och flexibla möjligheter att 
kombinera dina gymnasiestudier med en professionell idrottssatsning 
och du kan dessutom få studiepoäng tillgodoräknade för ditt idrottande 
på högre nivå. 

Skolan har en mycket kunnig och engagerad lärarkår/personal som 
brinner för sitt arbete. Skolan erbjuder även ett brett urval stödtjänster 
i form av egen speciallärare, kurator, hälsovårdare, skolcoach samt tre 
studiehandledare.

Info om våra gymnasiestudier
Öppet hus för elever i åk 9: må 24.1.2022 kl. 13:30 (i skolan) och 
kl. 16:00 (online) 
Infokväll för elever och vårdnadshavare: ti 18.1.2022 kl. 18:00
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Ammatilliset oppilaitokset
Omnia • omnia.fi/yhteishaku 
Rehtori Maija Aaltola 050 384 9354 
InfoOmnia 09 2319 8360

Espoon keskus, Kirkkokadun toimipiste, 
Kirkkokatu 16
Espoon keskus, Lakelankadun toimipiste, 
Lakelankatu 1
Espoon keskus, Lehtimäentien toimipiste, 
Lehtimäentie 1
Kirkkonummen toimipiste, Purotie 6
Leppävaaran toimipiste, Upseerinkatu 11
Suomenojan toimipiste, Martinsillantie 10

Ammattiopisto Live 
Leppävaaran toimipaikka 
Kiannonkatu 2, 02650 ESPOO 
opinto-ohjaaja Minna Hykkönen, 
050 572 0297

Lukiot
Espoon yhteislyseo, Kutojantie 2D 
PL 3535, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Saila Posti-Lindström 
050 518 4301, kanslia 043 827 0245
Espoonlahden lukio, Opettajantie 3 
PL 3435, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Juha Kivioja 043 825 8416, 
kanslia 040 639 4511
Etelä-Tapiolan lukio, Ahertajantie 5 
PL 3234, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Anni Virnes 040 639 3990, 
kanslia 040 6394 384
Haukilahden lukio, Tekniikantie 3 
PL 3238, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Pekka Piri 050 590 6327, 
kanslia 09 816 35548
Kaitaan lukio, Iivisniementie 1 
PL 3434, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Harri Henttonen 09 8164 3170, 
kanslia 046 877 3814

Kuninkaantien lukio, Kaivomestarinniitty 2 
PL 3534, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Merja Rytsy 050 570 6136, 
kanslia 09 8164 3237
Leppävaaran lukio, 
Karaportti 2, Nokia Campus.  
PL 3134, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Ismo-Olav Kjäldman 
050 569 9337, kanslia 040 553 7930
Mattlidens gymnasium – IB-linja 
ja ruotsinkielinen lukiolinja, 
Matinsyrjä 1 (Matinkylä) 
PL 3340, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
rektor Susanne Björkstén 
tel +358 43 826 6563,  
DP Coordinator Anna Martikainen 
tel. +358 43 827 1414
Otaniemen lukio, Tietotie 6 
PL 3251, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Sinikka Luoma-Mattila 
050 367 3760, kanslia 043 826 7122 / 
043 8245 151
Tapiolan lukio, Opintie 1 
PL 3236, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Juha-Pekka Peltola 046 877 1908, 
kanslia 09 8163 9071
Viherlaakson lukio, Lukionahde 1 
PL 3136, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Jussi Rekilä 050 542 5631, 
kanslia 040 639 4058
Espoon Steinerkoulun lukio, 
Olarinniityntie 10, 02210 ESPOO 
Rehtori Filip Häyrynen 040 516 5198, 
toimisto 040 842 1520
Kauniaisten lukio, 
Kasavuorentie 1, 02700 KAUNIAINEN 
Rehtori Ilpo Ahlholm 050 599 5411, 
kanslia 050 331 3321
Porkkalan lukio, 
Kirkkotallintie 6 A, 02400 KIRKKONUMMI 
Rehtori Matti Autero 050 310 7078, 
kanslia 040 126 9339
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”MISTÄ SÄ LÖYSIT TIETOA 
OPISKELUPAIKOISTA?”

”ESPOONYHTEISHAKU.FI”

TOIMITUS: ESPOON KAUPUNKI, TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA NUORISOPALVELUJEN 

TULOSYKSIKKÖ
KUVAT: ESPOON KAUPUNKI JA OMNIAN KUVA-ARKISTO

ULKOASU: ESPOON KAUPUNKI, VIESTINTÄ

PAINO: TOPNOVA OY • PAINETTU EDIXION OFFSET EU-KUKKA -PAPERILLE FI/11/1
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