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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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Ota paikka 
vastaan 

viimeistään 
29.6.2023

Suunnittele Tutustu Varmista
Katso 
tulokset Toimi

Aloita 
opinnot

Tulokset 
julkaistaan 
15.6.2023

Hae
Ilmoittaudu ja 

osallistu 
mahdollisiin pääsy-/

soveltuvuus-
kokeisiin ja 
kielitaidon 
arviointiin

Jos jäit ilman 
opiskelupaikkaa, 

ole heti 
yhteydessä 

omaan opoosi!

Varasijat ovat 
voimassa 

18.8.2023 asti

Elokuussa 2023 
ammatillinen 

koulutus/
lukiokoulutus/ 

TUVA

Tutustu eri 
jatko-opinto-

mahdollisuuksiin

Miltä sinun 
tulevaisuutesi 

näyttää?

Yhteishaku
21.2.–21.3.2023 

klo 15. 
opintopolku.fi

Hae yhteishaussa    21.2.–21.3.2023!
31 2 4 5 6 7

Näin haet yhteishaussa 
Perusopetuksen jälkeisen koulu-
tuksen yhteishaussa hakeudutaan 
toisen asteen koulutuksiin eli 
ammatilliseen perustutkintokou-
lutukseen ja lukiokoulutukseen. 
Lisäksi voi hakea tutkinto-
koulutukseen valmentavaan 
koulutukseen (TUVA), työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentavaan 
koulutukseen (TELMA) sekä 
kansanopistojen vuoden kestä-
ville oppivelvollisille suunnatuille 
vapaan sivistystyön linjoille. 

• Hae yhteishaussa koulu-
tuksiin täyttämällä sähköinen 
hakulomake, johon merkitset 
seitsemän hakutoivettasi. 

• Laita hakutoiveesi mielekkyys-
järjestykseen: ensimmäiseksi 
hakukohde, johon haluat eniten, 
ja viimeiseksi kohde, johon 
pääset varmasti. 

• Keskustelethan valinnoistasi 
huoltajasi ja koulun oppilaanoh-
jaajan kanssa. Saat apua ja tukea 
valintojen tekemiseen. 

• Koulutustarjonta ja sähköinen 
hakulomake löytyvät osoitteesta 
opintopolku.fi. 

• Huomaathan, että hakulomake 
täytetään vain kerran. 
Lomakkeen täyttämistä voit 
harjoitella etukäteen ennen 
varsinaista hakuaikaa samassa 
palvelussa osoitteessa 
opintopolku.fi. 

• Täytä hakemukseesi myös 
huoltajan tiedot, kuten huoltajan 
sähköpostiosoite. 

• Hakulomakkeen voi täyttää 
ohjatusti koulussa. Kuulet tästä 
omalta opinto-ohjaajaltasi. 

• Päättöluokkalaisten huoltajia 
kuullaan yhteishakuun liittyen. 
Kuulemisen toteuttami-
sesta kerrotaan tarkemmin 
peruskouluissa. 

Lisätietoja verkkosivuilla 
espoo.fi/tietoa-yhteishausta 

Huom.! Lukion oppimäärän, 
ammatillisen tutkinnon 

tai korkeakoulututkinnon 
suorittaneet eivät voi hakea 
perusopetuksen jälkeisessä 

yhteishaussa.

Tähän oppaaseen on koottu 
tietoa perusopetuksen jälkeisen 
koulutuksen yhteishausta ja 
opiskelupaikoista Espoossa, 
Kauniaisissa ja Kirkkonummella. 
Tutustu mieleisiin vaihtoehtoihin ja 
hae koulutuksiin yhteishaussa.

Ennen yhteishakua

Tutustu toisen asteen koulutuksen 
opiskelupaikkoihin
Espoossa voit suunnata perus-
koulun jälkeen opiskelemaan 
esimerkiksi ammatilliseen 
oppilaitokseen, lukioon tai Tutkin-
tokoulutukseen valmentavaan 
TUVA-koulutukseen. 

Tässä oppaassa on esitelty Espoon 
seudun ammatillinen koulutus sekä 
lukiot. Sivustolta opintopolku.fi 
löydät kaikki perusopetuksen 
jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 
sekä useimmat jatkuvassa haussa 
olevat koulutukset. 

Tiesitkö? 
Oppivelvollisuus koskee niitä alle 
18-vuotiaita, joilla ei ole toisen 
asteen tutkintoa ja jotka ovat 
suorittaneet perusopetuksen 
1.1.2021 jälkeen. Jokaisen alle 
18-vuotiaan tulee siis hakeutua 
perusopetuksen jälkeisen koulu-
tuksen yhteishaussa opiskelemaan. 
Oppivelvollisen hakeutumisvel-
vollisuus jatkuu, kunnes nuori saa 
koulutuspaikan. Oppivelvollisuuden 
alainen opiskelu on maksutonta.

Hae jatko-opintoihin

http://opintopolku.fi
http://opintopolku.fi
https://www.espoo.fi/fi/tietoa-yhteishausta
http://opintopolku.fi
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Ammatilliseen perustutkintokou-
lutukseen voi hakeutua harkin-
nanvaraisesti henkilöön liittyvistä 
syistä. Tällöin hakemus on mukana 
myös pistevalinnassa (paitsi jos 
oppilaalla on yksilöllistetty äidin-
kielen ja matematiikan oppimäärä). 
Harkinnanvarainen hakemus tulee 
perustella hakukohteena olevaan 
oppilaitokseen lähetettävillä 
liitteillä. 

Jos olet peruskoulussa suorittanut 
yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 
sekä äidinkielen että matema-
tiikan, hakusi muuttuu automaat-
tisesti harkinnanvaraiseksi. Tällöin 
et ole mukana pistevalinnassa. 

Jos haet harkinnanvaraisesti, 
selvitä hakemiseen vaadittavat 
liitteet hakukohteena olevasta 
oppilaitoksesta ja toimita ne sinne 
ajoissa.

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: 

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 
päättötodistuksella 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 
viimeinen opiskelija on päässyt 
lukioon edellisenä vuonna. 

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

• 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-
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. 

http://www.omnia.fi/yhteishaku
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Erityistä tukea tarvitsevien 
haku koulutukseen

Hakijan erityisen tuen tarve ei ole 
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. 
Hakemisessa tulee huomioida 
opiskelijan omat oppimisedel-
lytykset ja tuen tarpeet. Tukea 
opintoihin on mahdollista saada 
lukioissa ja kaikissa ammatil-
lisissa oppilaitoksissa. Jos 
hakijalla on vaikeita oppimis-
vaikeuksia tai vaikea vamma 
tai sairaus, joiden vuoksi hän 
tarvitsee yksilöllistä ja vaativaa 
erityisopetusta, hänen tulisi hakea 
opiskelupaikkaa ammatillisesta 
erityisoppilaitoksesta. 

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. 

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 
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 kuten 
esimerkiksi haastattelusta 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. 

Tiesitkö tämän IB-tutkinnosta? 
International Baccalaureate 
Diploma Programme on kansain-
välinen ylioppilastutkinto, jonka 
voi nykyisin suorittaa yli 150 
maassa ja yli 5000 koulussa. 
IB-tutkinto antaa laajan yleisen 
korkeakoulukelpoisuuden 
Suomessa ja muualla maailmassa. 
Suomessa kokonaisuus suoritetaan 
kolmessa vuodessa. Espoossa 

IB-diplomin voi suorittaa Etelä-Ta-
piolan lukiossa ja Mattlidens 
gymnasiumissa.

Harkinnanvarainen haku lukioon 
Lukiokoulutukseen haetaan 
harkinnanvaraisesti seuraavissa 
tapauksissa: 
• Mikäli hakija on suorittanut 

perusopetusta vastaavan 
oppimäärän ulkomailla ja saanut 
siitä todistuksen, hän voi hakea 
lukiokoulutukseen harkinnanva-
raisessa haussa 

• jos ei ole suomalaista perusope-
tuksen päättötodistusta TAI 

• jos oppija on suorittanut yksilöl-
listetyn oppimäärän sekä äidin-
kielessä että matematiikassa 

Hakijan tulee lähettää kopio 
todistuksesta hakuaikana kaikkiin 
hakukohteena oleviin oppilaitoksiin 
ja tutkintoihin.

Hakijalla, joka on suorittanut 
perusopetusta vastaavan 
oppimäärän ulkomailla, on oltava 
riittävä opetuskielen hallinta 
ja muut edellytykset suoriutua 
lukio-opinnoista. Opetuskielen 
taito testataan tarvittaessa.

Mikäli hakija on opiskellut 
perusopetuksessa yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan sekä matema-
tiikassa että äidinkielessä, hänen 
hakunsa muuttuu automaattisesti 
harkinnanvaraiseksi.

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 myös 
pistevalinnassa (paitsi mikäli 
oppilaalla on yksilöllistetty suomen 
kielen ja matematiikan oppimäärä). 
Harkinnanvarainen hakemus tulee 
perustella hakukohteena olevaan 
oppilaitokseen lähetettävillä 
liitteillä. 

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

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 

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

http://opintopolku.fi
http://ameo.fi
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Valmentava koulutus

Kevään 2023 yhteishaussa voit 
hakea myös tutkintokoulutukseen 
valmentavaan koulutukseen (TUVA) 
sekä kansanopistojen vuoden 
kestäville oppivelvollisille suunna-
tuille linjoille.

Lue lisää:

*TUVA, s. 39

*Opistovuosi oppivelvollisille 
kansanopistot.fi

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. Ammatilli-
sessa koulutuksessa opiskelija 
saa laaja-alaiset työelämäval-
miudet, jatko-opintokelpoisuuden 
korkea-asteelle sekä valintojensa 
mukaista erityisosaamista. Yhteis-
haussa haetaan ammatilliseen 
perustutkintoon ja tutkinnon 
osaamisala valitaan myöhemmin 
opintojen edetessä. Ammatil-

lisessa 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-oh-
jauksesta 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 
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 suorittamista 
kutsutaan kaksoistutkinnoksi. 

täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus 
koskee muun muassa oppima-
teriaaleja, työvälineitä sekä yli 
seitsemän kilometrin koulu-
matkoja. Oppivelvollisuutta laajen-
nettiin elokuusta 2021 lähtien 
koskemaan niitä alle 18-vuotiaita, 
joilla ei ole toisen asteen tutkintoa 
ja jotka ovat suorittaneet perus-
opetuksen 1.1.2021 jälkeen.

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. 

Lisätietoja opintotuesta, 
oppimateriaalilisästä 

ja opintolainasta 
kela.fi/opintotuki 

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

Tutustu lukioihin 
espoo.fi/hae-lukioon 

Lisätietoja ammattilukiosta 
oppaan sivulla 38 ja 

omnia.fi/ammattilukio

Opiskelun tuki ja 
opiskelukustannukset

Opiskelun tuki ja opiskeluhuolto
Opiskelijat saavat ohjausta ja 
tukea opiskeluun koulun henkilö-
kunnalta. Opiskelija on oikeutettu 
opinto-ohjaukseen, opiskelu-
huoltoon ja oppimisen tukeen.

Opiskelu toisella asteella eli lukioissa 
ja ammatillisissa oppilaitoksissa on 
oppivelvollisille maksutonta
Opiskelu toisella asteella eli 
lukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa on oppivelvollisille 
maksutonta sen kalenterivuoden 
loppuun asti, jolloin opiskelija 

http://kansanopistot.fi
https://www.kela.fi/opintotuki
https://www.espoo.fi/fi/hae-lukioon
https://www.omnia.fi/koulutustarjonta/ammattilukio
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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. 

Jokaisella opiskelijalla 
on henkilökohtainen 
opiskelupolku 
Ammatillisessa koulutuksessa 
opintopolkusi on yksilöllinen ja 
joustava. Opintojen henkilökoh-
taistaminen tarkoittaa sitä, että 
jokaiselle ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijalle suunnitellaan 
ja toteutetaan hänen tarpeitaan 
vastaava opintopolku. 

Ammatillisen perustutkinnon 
laajuus on 180 osaamispistettä 
(osp). Ammatillisia tutkinnon 
osia sisältyy tutkintoon 145 osp, 
valinnaisia tutkinnon osia 10-25 
osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 
osp. Valinnaisiin tutkinnon osiin 
kuuluu yhteisiä tutkinnon osien 
osa-alueita, lukio-opintoja ja 
jatko-opintovalmiuksia tukevia 
opintoja. Yhteisten tutkinnon 
osista pakollisia osa-alueita on 26 
osp ja valinnaisia 9 osp. 

Osaamista voit 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 opintopolkuasi.

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 perustutkin-
noissa opiskellaan mahdollisimman 
aidoissa työtehtävissä ja toimin-
nallisesti. Työpaikalla tapahtuva 
oppiminen on tärkeä oppimisme-
netelmä kaikissa ammatillisissa 
tutkinnoissa. Se on ohjattua ja 
arvioitavaa opiskelua työelämässä 
käytännön työtehtävissä. 

Ammatillisen koulutuksen voi 
suorittaa oppilaitoksessa opiskelun 
lisäksi myös kokonaan tai osittain 
oppisopimuskoulutuksena. 

Oppisopimuskoulutus antaa 
mahdollisuuden opiskeluun 
käytännön työtehtävissä ja se sopii 
kaikille iästä ja taustasta riippu-
matta. Oppisopimuskoulutuksessa 
opiskelija toimii työpaikalla työsuh-
teessa. Omnia vastaa opiskelun 
suunnittelusta, ohjaamisesta ja 
arvioinnista yhdessä työpaikan 
kanssa. Asiat, joita ei voi oppia 
oppisopimustyöpaikalla, toteutetaan 
oppilaitoksessa tai jollain muulla 
tavalla. 

Tutustu 
oppisopimuskoulutukseen 

omnia.fi/oppisopimus.

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-

Veronica Aho opiskeli Omniassa sairaanhoidon 
ja huolenpidon lähihoitajaksi. Osana 
lähihoitajan opintojaan Veronica opiskeli 
myös ammattikorkeakoulun väyläopintoja 
sairaanhoidon tutkinto-ohjelmasta. 

"Vastuuopettaja kertoi mahdollisuudesta 
suorittaa ammattikorkeakouluopintoja, kun 
valitsin lähihoitajatutkintoni osaamisalaksi 

sairaanhoidon ja huolenpidon. Nyt olen suorittanut 30 opintopistettä 
Metropolia-ammattikorkeakoulun opintoja. Opinnot olivat todella 
haastavia, mutta on ollut tosi hienoa päästä tekemään niitä. Olen 
saanut paljon eväitä korkeakouluopintoja varten ja päässyt treenaamaan 
sitä", Aho kertoo. 

Lue Veronican haastattelu 
www.omnia.fi/blogit/amk-vayla-auttaa-kohti-jatko-opintoja

http://omnia.fi/oppisopimus
http://www.omnia.fi/blogit/amk-vayla-auttaa-kohti-jatko-opintoja
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valmiuksia tukevia opintoja voidaan 
myös tukea opiskelijan arjen- ja 
elämänhallintaa.

Teemaopinnot 
mahdollistavat yksilöllisen 
koulutuksen

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 ammatti-
laisia monilta eri aloilta. 

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

Tule tutustumaan Omniaan!

Ammatillisen koulutuksen 
avoimet ovet

3.11.2022 
8.12.2022 
26.1.2023 
13.4.2023

31.1.2023 klo 18-19.30 
Omnian ammatillisen 

koulutuksen infotilaisuus 
hakijoille ja huoltajille 

verkossa. 

Katso lisätiedot 
omnia.fi/tapahtumat. 

Tervetuloa Omniaan 
-tilaisuudet kaikille 

opiskelupaikan saaneille 
kesäkuussa 2023. 

Facebook | Instagram | Twitter | 
LinkedIn: 

@omniasome #munomnia

InfoOmnia

Hakijan ohjauspalvelu InfoOmniasta saat 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://www.omnia.fi/infoomnia
mailto:info%40omnia.fi?subject=
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KOULUTUSTARJONTA 
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

Yhteishaussa haetaan perustut-
kintoon ja osaamisala valitaan 
opintojen edetessä ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana. 

Ajoneuvoalan perustutkinto
Ajoneuvomyyjä
Myynnin osaamisala
Ajoneuvomyyjä on asiakas-
palvelun ammattilainen, joka 
työskentelee autoliikkeissä. 
Ajoneuvoalan teknisen osaamisen 
lisäksi asiakaspalvelu- ja vuoro-
vaikutustaidot ovat tärkeitä 
ajoneuvomyyjälle.

Autokorimekaanikko
Vauriokorjauksen osaamisala 
Autokorimekaanikko työsken-
telee esimerkiksi autotaloissa 
ja autokorjaamoissa huoltaen ja 
korjaten auton koria.

Automekaanikko
Ajoneuvotekniikan osaamisala
Automekaanikko on monipuolinen 
autoalan ammattilainen. Autome-
kaanikko työskentelee esimerkiksi 
isoissa autotaloissa ja merkkikor-
jaamoissa tehden autojen huoltoja, 
diagnostiikkaa ja korjauksia.

Diagnoosimekaanikko
Ajoneuvotekniikan osaamisala
Diagnoosimekaanikko työskentelee 
esimerkiksi isoissa autotaloissa 
ja merkkikorjaamoissa tehden 
ajoneuvojen sähköisten järjes-
telmien vianmääritystä, diagnos-
tiikkaa ja korjauksia.

Huoltomyyjä 
Myynnin osaamisala 
Huoltomyyjä työskentelee 
esimerkiksi autokorjaamoissa, 
autoliikkeissä, rengasliikkeissä 
asiakaspalvelutehtävissä.

Varaosamyyjä
Myynnin 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. 

Ajoneuvoalan perustutkinnon 
opintojen aikana sinulla on 
mahdollisuus suuntautua Mootto-
riurheilu-uralle, joka on ainoa 
moottoriurheilumekaanikoksi 
valmentava koulutus Suomessa.

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.
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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 
tiloissa. Koneasentaja soveltaa 
mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja 
pneumatiikkaa työssään.

Koneautomaatioasentaja 
Asennuksen ja automaation 
osaamisala
Koneautomaatioasentaja on 
erikoistunut automaatiojärjes-
telmiin liittyviin asennustöihin. 
Hän toimii erilaisten automaa-
tiolaitteisiin liittyvien koneiden 
ja komponenttien asennus-, 
kokoonpano- sekä huoltotöihin 
liittyvissä tehtävissä. Työympäristö 
voi olla teollisuudessa, korjaamoilla 
tai asiakkaan tiloissa. Asentajalta 
vaaditaan myös sähköteknistä 
osaamista ja sähkötyöturvalli-
suuden hallintaa.

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.

Parturi
Parturityön osaamisala
Parturi työskentelee parturi- 
kampaamossa työntekijänä tai 

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.

Laboratorioalan perustutkinto 
Laborantti
Laborantti tekee kemiallisia, 
biokemiallisia, mikrobiologisia ja 
fysikaalisia määrityksiä. Laborantit 
tutkivat työssään esimerkiksi 
ympäristönäytteiden ja elintar-
vikkeiden laatua, testaavat 
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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 
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.

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 raken-
nusten yleistä teknistä kuntoa, 
toimivuutta ja turvallisuutta. 

https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english
https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english


24 25

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 
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 

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

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 
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 

https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english
https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english
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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 restaurants, 
chain restaurants, hotels, night-
clubs 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-

Ninni Papinkivi opiskelee Omniassa 
tarjoilijaksi. Hän valitsi Omnian 
opiskelupaikaksi peruskoulun opinto-
ohjaajan suosituksesta ja on ollut 
tyytyväinen valintaansa. "Tarjoilijaksi 
opiskeleminen oli minulle selvä valinta. 
Tavoitteenani on tulevaisuudessa 
kouluttautua baarimestariksi. Opinnot ovat 
vastanneet odotuksiani. Olen edennyt hyvin, 

ja opetus on ollut todella laadukasta. Mielelläni suosittelen Omniaa 
muillekin", Papinkivi sanoo. 

Omniassa tarjoilijaopintojen parhaisiin ja haastavimpiin 
puoliin kuuluu mahdollisuus päästä tarjoilemaan arvokkaisiin 
juhlatilaisuuksiin kuten gaaloihin. Ninni Papinkivi oli mukana 
tarjoilemassa PRO-gaalassa tilaisuuden 800 osallistujalle. 

Lue Ninnin haastattelu www.omnia.fi/blogit/tarjoilijaopiskelijalle-
gaalatilaisuus-arvokas-nayton-paikka 

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-

https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english
https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english
https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english
https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english
https://www.omnia.fi/blogit/tarjoilijaopiskelijalle-gaalatilaisuus-arvokas-nayton-paikka
https://www.omnia.fi/blogit/tarjoilijaopiskelijalle-gaalatilaisuus-arvokas-nayton-paikka
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toimenpiteiden suorittamista tai 
niissä avustamista. Tavoitteena 
on asiakkaan sairauksien ehkäisy 
ja hoito sekä kuntoutumisessa 
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.

https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english
https://www.omnia.fi/en/study-options/upper-secondary-vocational-qualifications/vocational-qualifications-english
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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 
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 viestintätekniikan 
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. 
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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

Turvallisuusalan perustutkinto
Turvallisuusvalvoja
Turvallisuusvalvoja työskentelee 
yksityisessä turvallisuusalan 
yrityksessä tai viranomaisen palve-
luksessa. Turvallisuusvalvojana 
työskentelet esimerkiksi vartijana 
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. 

Elena Dukov opiskeli Omnian 
ammattilukiossa saman aikaisesti 
merkonomiksi ja suoritti ylioppilaistutkinnon. 
Lisäksi Elena opiskeli aikuislukion 
oppimäärän eli suoritti niin sanotun 
kolmoistutkinnon. 

"Aloin opiskella merkonomiksi Omniassa, 
koska opinnoista voi valmistua monenlaisiin 

töihin. Esimerkiksi asiakaspalvelutaitoja tarvitaan lähes kaikissa 
töissä. Oma-aloitteisuus, itsenäisyys ja kiinnostus ovat tärkeitä 
ammattiopintojen ja lukio-opintojen yhdistämisessä. Opiskelu on 
niin joustavaa, että opinnoista saa tehtyä juuri niin haastavia kuin 
itse haluaa. Kannattaa myös muistaa, että ammattiin opiskelu 
ei sulje pois mitään jatkomahdollisuuksia. Omniassa on voinut 
keskittyä rauhassa opintojen suorittamiseen ja erityisesti lukiossa 
keskittyä niihin kursseihin, mitä haluaa opiskella", Dukov sanoo.

Lue Elenan haastattelu 
www.omnia.fi/blogit/itsenaisesti-joustavasti-kohti-kolmoistutkintoa

mailto:info%40omnia.fi?subject=
https://www.omnia.fi/blogit/itsenaisesti-joustavasti-kohti-kolmoistutkintoa
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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

Ajoneuvoalan perustutkinto

Ajoneuvomyyjä
Autokorimekaanikko
Automekaanikko
Diagnoosimekaanikko
Huoltomyyjä
Varaosamyyjä

Taitaja2023 Espoossa – 
#OlePro! 

Vuonna 2023 ammattitaidon 
SM-kilpailut Taitajat järjestetään 
Espoossa, Matinkylän Ilmatar 
Areenalla 8.-11.5.2023. Omnia 
toimii kisojen pääjärjestäjänä. 
Taitaja-tapahtuma on ammatillisen 
koulutuksen näyteikkuna, jossa 
kilpaillaan 50 eri ammatilliseen 
perustutkintoon perustuvassa 
lajissa. Tapahtuma on oivallinen 
keino tutustua eri ammat-
teihin. Tapahtumassa pääsee 
näkemään, kuinka alansa parhaat 
huippuosaajat ja tulevaisuuden 
tekijät kisaavat ammattitaidon 
SM-mitaleista. 

Taitaja2023 kilpailun finaali 
järjestetään Matinkylän Ilmatar 
Areenalla 8.-11.5.2023. Tapah-
tumaan on vapaa pääsy. 

Jos mietit tulevaisuuden polkuasi 
ja haluat tutustua eri ammatteihin, 
on Taitaja oikea paikka vierailla. 

Tervetuloa! 

Lisätietoja Taitaja2023 tapahtu-
masta löydät www.taitaja2023.fi 
verkkosivuilta.

http://www.taitaja2023.fi
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Lisätietoja 
ammattilukiosta:

omnia.fi/ammattilukio

InfoOmnia  
09 2319 8360

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. 

http://www.omnia.fi/ammattilukio
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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 2023 yhteishaussa tai 
ympäri vuoden jatkuvassa haussa. 

Lisätietoja omnia.fi/tuva. 

http://omnia.fi/tuva
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Tervetuloa lukioon!

Kaikki Espoon kaupungin 11 lukiota ovat hyvien 
liikenneyhteyksien varrella ja lukioiden välinen 
yhteistyö on tiivistä. Voit esimerkiksi helposti 
hyödyntää muiden lukioiden opetustarjontaa sekä 
suorittaa lukiodiplomeja.

Ei mikä tahansa lukio - Meidän lukio! 

Löydä oma lukiosi: espoo.fi/hae-lukioon 

#EspoonLukiot  
IG: @espoonlukiot 
Twitter: @EspooOppii 

Lisäksi alueella toimivat Espoon Steinerkoulun lukio, 
Kauniaisten lukio sekä Kirkkonummella Porkkalan 
lukio. 

Mitä Espoon lukiot tarjoavat?

Meillä opiskelu on monipuolista ja motivoivaa. Opinnot tarjoavat 
inspiraatiota, tukea ja tulevaisuudennäkymiä jokaisen tarpeisiin ja 
haaveisiin. Meillä voit halutessasi myös erikoistua mielesi mukaan 
- tarjolla on mm. tieteitä, taiteita, urheilua ja kansainvälisyyttä. 
Tervetuloa meidän lukioon! 

• Modernit oppimisympäristöt lähellä sinua. Lähilukio on viisas va-
linta myös päivittäisen kulkemisen näkökulmasta. 

• Kansainvälistä yhteistyötä ja projekteja. 

• Tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 
Korkeakouluun on mahdollisuus kurkata jo lukiossa ja halutessasi 
voit suorittaa myös korkeakoulukursseja. 

• Kaikki Espoon kaupungin lukiot ovat yleislukioita, mutta tarjoavat 
mahdollisuuksia erikoistumiseen. 

• Espoon lukioissa on mahdollisuus valita opintoja myös muista lu-
kioista, mikä takaa kattavan opintotarjonnan. 

Tiesitkö? 

• Espoossa on erinomaiset mahdollisuudet yhdistää opiske-
lu ja urheilu-ura. Tutustu Espoon urheiluoppilaitoksiin ja pää-
kaupunkiseudun urheiluakatemia Urheaan verkkosivuilla 
espoo.fi/urheiluoppilaitokset.

Lukiokoulutus kehittää yleissi-
vistystä ja antaa jatko-opintojen 
ja työelämän kannalta tarpeel-
lisia tietoja ja taitoja. Opiske-
lijana suunnittelet itse oman 
opinto-ohjelmasi ja asetat omat 
opintotavoitteesi. Lukio-opinnoissa 
harjaannut opintojen pitkäjän-
teiseen suunnitteluun, vastuun-
kantoon omasta opiskelustasi sekä 
säännölliseen itsearviointiin. 

Lukiosta saat yleisen jatko-opin-
tokelpoisuuden yliopistoihin ja 
ammattikorkeakouluihin. Lukio-
opinnot antavat mahdollisuuksia 
kansainvälisyyteen sekä erilaisille 
korkeakoulukurkistuksille. Lukio-
opinnot luovat vankan pohjan 
myös jatko-opintojen suunnit-
telulle ja omien kiinnostuksen 
kohteiden tutkiskelulle.

http://espoo.fi/urheiluoppilaitokset
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Lukio-opinnot tarjoavat 
paljon valinnaisuutta

Lukion oppimäärä on laajuu-
deltaan kolmivuotinen ja se 
tulee suorittaa enintään neljässä 
vuodessa. Lukion oppimäärä on 
vähintään 150 opintopistettä, joista 
kaikille pakollisia opintoja on 94 
tai 102 opintopistettä riippuen 
siitä, valitsetko lyhyen vai pitkän 
matematiikan. Opintoihin sisältyy 
valtakunnallisia valinnaisia opintoja 
vähintään 20 opintopistettä. 
Opintoihin voi sisällyttää myös 
paikallisia valinnaisia opintoja 
(ks. taulukko s. 47) ja monialaisia 
temaattisia opintoja, kuten Kohti 
lukio-opintoja sekä Kestävä 
tulevaisuus -opintojaksot. Lisäksi 
opiskelija voi halutessaan suorittaa 
ylimääräisinä opintoina yhden tai 
useamman lukiodiplomin, joiden 
laajuus on 2 opintopistettä. 

Lukio-opinnot suoritetaan 
opintojaksoina. Opintojaksot 
ovat Espoossa 1-4 opintopisteen 
laajuisia. Lukion lukuvuosi on 
jaettu viiteen periodiin, joista kukin 
kestää noin 7,5 viikkoa.

Ylioppilastutkinnossa 
suoritetaan viisi ainetta

Ylioppilastutkinnossa suoritetaan 
vähintään viisi ainetta. Pakollisina 
aineina kirjoitetaan joko äidinkieli 
ja kirjallisuus tai suomi toisena 
kielenä sekä kolme näistä aineista: 
matematiikka, 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. 

Hylätyn kokeen saa uusia kolme 
kertaa välittömästi seuraavien 
kolmen tutkintokerran aikana. 
Halutessasi voit myös uusia 
hyväksytyn kokeen tai täydentää 
myöhemmin tutkintoasi. 

Sarafina M. opiskelee lukiossa ensimmäistä 
vuotta. 

Olen viihtynyt tosi hyvin ja saanut paljon 
kavereita. Meillä huolehdittiin lukion 
alkaessa siitä, että me kaikki uudet 
opiskelijat pääsimme hyvin ryhmään 
mukaan. On ollut mukavaa, että monella 
on avoin mieli, jolloin tutustuminen uusiin 
kavereihin helppoa, kertoo Sarafina.

Odotan todella paljon sitä, että pääsemme muuttamaan 
Kaitaalta uuteen lukiorakennukseen Matinkylään. On kiva nähdä, 
millaiset hienot tilat siellä on. Saan myös sanoa, että valmistun 
ylioppilaaksi Matinkylän lukiosta, mikä on siistiä! 

Tutustu lukioihin ja opiskelijoiden opiskelukokemuksiin sivulla 
espoo.fi/hae-lukioon

http://espoo.fi/hae-lukioon
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Hakijat ja huoltajat, tervetuloa yhdessä tutustumaan 
lukioihin seuraavina päivinä klo 18 alkaen

16.1.2023 Kauniaisten lukio 

17.1.2023 Mattlidens gymnasium, IB-linja 

18.1.2023 Matinkylän lukio, kuvataidelinja* 

19.1.2023 Mattlidens gymnasium 

19.1.2023 Matinkylän lukio* 

23.1.2023 Etelä-Tapiolan lukio 

24.1.2023 Espoon yhteislyseo (EYL) 

24.1.2023 Porkkalan lukio 

24.1.2023 Tapiolan lukio, musiikin erityislukio 

25.1.2023 Etelä-Tapiolan lukio, IB-linja 

25.1.2023 Espoonlahden lukio 

26.1.2023 Haukilahden lukio 

26.1.2023 Kuninkaantien lukio 

26.1.2023 Espoon Steinerkoulun lukio 

30.1.2023 Otaniemen lukio, matematiikan ja luonnontieteiden erityislukio 
(MaLu) 

30.1.2023 Viherlaakson lukio 

31.1.2023 Otaniemen lukion yleislinja sekä teatterin ja median linja 
(TeMe) 

1.2.2023 Leppävaaran lukio 

*Matinkylän lukio aloittaa toimintansa 1.8.2023 Kaitaan koulurakennuk-
sessa. Lukion toiminta siirtyy tammikuussa 2024 uuteen kouluraken-
nukseen Matinkylään. Esittelytilaisuudet järjestetään Kaitaan koulura-
kennuksessa. Matinkylän lukioon haetaan Opintopolussa Kaitaan lukion 
nimellä.

Voit tutustua Espoon kaupungin lukioihin osoitteessa espoo.fi/hae-lukioon 

Katso lisätiedot espoo.fi/tietoa-yhteishausta

Tervetuloa tutustumaan Espoon seudun lukioihin 

Esittelyiltapäivät hakijoille järjestetään kaikissa Espoon lukioissa  
to 19.1.2023 klo 13.30 alkaen  
 ti 24.1.2023 klo 13.30 alkaen

(huom.! Espoon Steinerkoulun lukio järjestää esittelyiltapäivän vain 
ti 24.1.2023)

http://espoo.fi/hae-lukioon
http://espoo.fi/tietoa-yhteishausta
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Lukio Erityistehtävä, linja, 
painotus

Lukiodiplomit 
ja muut näytöt

Yleislukion 
alin keskiarvo 
2020–2022

Opiskelija-
määrä

Espoon 
yhteislyseo

yleislukio kuvataide, liikunta, 
musiikki

2022: 7,58 
2021: 7,67 
2020: 7,83 

618

Espoonlahden 
lukio

yleislukio
kielipainotus

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

2022: 8,50 
2021: 8,50 
2020: 8,67

607

Etelä-Tapiolan 
lukio

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

kuvataide, media, 
puheviestinnän 
päättökoe, 
Sprachdiplom I 

2022: 8,85 
2021: 8,83 
2020: 8,83 

621

Haukilahden 
lukio

yleislukio
urheilulinja*

kuvataide, 
liikunta, musiikki, 
puheviestinnän 
päättökoe

2022: 8,83 
2021: 8,77 
2020: 8,92

573

Matinkylän 
lukio 
(hakukohteena 
Kaitaan lukio)

yleislukio,  
kuvataidelinja*

kuvataide, liikunta, 
puheviestinnän 
päättökoe

2022: 8,17 
2021: 8,00 
2020: 8,08

490

Kuninkaantien 
lukio

yleislukio 
media- ja tietotek-
niikkapainotus

kuvataide, liikunta, 
media, musiikki

2022: 9,08 
2021: 9,00 
2020: 9,08

613

Leppävaaran 
lukio

yleislukio
urheilulinja*

kuvataide, liikunta, 
tanssi

2022: 8,08 
2021: 8,17 
2020: 8,00 

492

Mattlidens 
gymnasium, IB

ruotsinkielinen 
yleislukio
IB-linja*

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

Alin 
pistemäärä 
IB-linjalle: 
2022: 8,58 
2021: 8,58 
2020: 8,59

680

Lukio Erityistehtävä, linja, 
painotus

Lukiodiplomit 
ja muut näytöt

Yleislukion 
alin keskiarvo 
2020–2022

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

2022: 8,92 
2021: 9,08 
2020: 9,31 

1263

Tapiolan lukio

yleislukio 
musiikkilukio 
(erityislukio)*

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

2022: 8,67 
2021: 9,00 
2020: 8,17

527

Viherlaakson 
lukio

yleislukio 
kuvataidelinja*

kuvataide, liikunta, 
media, musiikki, 
teatteri

2022: 7,58 
2021: 7,92 
2020: 8,00

566

Espoon 
Steinerkoulun 
lukio

erityislukio*
musiikin, liikunnan 
ja kuvataiteen 
painotus

liikunta, musiikki, 
kuvataide, käsityö, 
media

2022: 7,53 
2021: 7,53 
2020: 7,53

90

Kauniaisten 
lukio

yleislukio
liiketalouspainotus 
Lukiolaisen bisnes-
linja*

kuvataide, 
musiikki, liikunta, 
puheviestinnän 
päättökoe

2022: 8,50 
2021: 8,58 
2020: 8,67

430

Porkkalan 
lukio

yleislukio, tulevai-
suuslinja*, Laaja 
soveltava ja tai-
deaineiden tarjon-
ta, liikuntapainotus

kuvataide, 
liikunta, musiikki, 
kirjallisuusdiplomi, 
puheviestinnän 
päättökoe

2022: 7,67 
2021: 7,48 
2020: 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.
Tutustu Espoon kaupungin lukioihin osoitteessa espoo.fi/hae-lukioon

Lukioiden painotukset ja erityisyydet, viime vuosien alimmat 
sisäänpääsykeskiarvot ja opiskelijamäärä

http://espoo.fi/hae-lukioon
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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. Yhden lukiodiplomin laajuus on 2 op. 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

Leppävaaran lukion urheilulinjalla opiskeleva 
Kiekko-Espoon U18-joukkueen hyökkääjä 
Iiro Hakkarainen on pelannut jääkiekkoa 
pienestä pitäen. Iirolla on tähtäimessä tulla 
jääkiekkoammattilaiseksi.

Iiro kertoo, että opiskelun ja tavoitteellisen 
urheilun yhdistäminen sujuu ajan myötä 
muodostuneiden rutiinien ansiosta hyvin, 

vaikkakin lukion, kokeisiin lukemisen ja urheilun yhdistäminen 
vaatii erityistä aikataulutusta.

Parasta Leppävaaran lukion urheilulinjalla onkin ollut, että urheilu 
tehdään helpoksi, treeneissä on helppo käydä ja lukio on lähellä 
treenipaikkoja.  

Lue Iiron haastattelu espoo.fi/urheiluoppilaitokset

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

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

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

RU, RA, SA, VE, ES, IT, KI, 
JP 

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

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

Matinkylän lukio 
(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 liter-
ature, Finnish A SL/HL, Self-
taught mother tongue SL 

Finnish B SL, French ab 
initio SL or select a sec-
ond language from group 1

Mattlidens gymnasium, IB

English A: language and 
literature (HL/SL), English A: 
Literature (HL/SL), Finnish A: 
literature (HL/SL), Swedish A: 
literature (HL/SL), School-di-
rected self-taught language 
A: literature (SL only)

Finnish B (HL/SL) 
French B (SL) 
Spanish B (SL) 
Swedish B (SL) 
Swedish ab initio (SL)

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

EYL sijaitsee avarissa tiloissa 
erinomaisella paikalla Nihtisillassa 
Keran juna-aseman vieressä ja 
useiden bussireittien solmukoh-
dassa. Motivoituneet opettajat 
tukevat ja kannustavat opiskelijoi-
tamme hyviin oppimistuloksiin ja 
yhteisöllisyyteen.

Meillä arvostetaan omatoimisuutta 
ja uteliaisuutta. Voit liittyä aktii-
viseen opiskelijakuntaan, ryhtyä 
tutoriksi tai liikuntatutoriksi, olla 
mukana järjestämässä hyvänteke-
väisyystempauksia ja teemapäiviä, 
esiintyä opiskelijabändissä, avartaa 
maailmankatsomustasi studia 
generalia -luennoilla tai edistää 
omaa hyvinvointiasi valitsemalla 
valinnaisia liikunnan opintojaksoja 
aina vaelluksesta elektroniseen 
urheiluun.

Aktiivisella kansainvälisellä 
toiminnalla pyrimme siihen, että 
opiskelijoistamme kasvaa kielitai-
toisia, vastuuntuntoisia ja suvait-
sevaisia maailmankansalaisia. 
Lukiostamme tehdään runsaasti 
matkoja ulkomaille ja pidämme 
kansainvälistymistä yhtenä pääta-
voitteistamme - opiskelijat sekä 
opettajat ovat seikkailleet aina 
Antarktikselta Zimbabween asti! 

Valinnaisten opinto-jaksojen 
tarjonta on lukiossamme erityisen 
laaja ja mielenkiintoinen. Tehoa 
opintoihin saa viikoittain järjestet-
tävissä workshopeissa.

Tiesitkö? 
• Olemme YK-koulu, jossa voit 

suorittaa maailmankansalai-
suusdiplomin. Opiskelijoitamme 
osallistuu vuosittain malli-YK 
-konferenssiin New Yorkissa.

• Olemme LUMA-kehittämiskoulu 
eli kehitämme matemaat-
tis-luonnontieteellisten aineiden 
opetusta ja innostamme nuoria 
matematiikan, luonnontieteiden 
ja teknologian opintojen pariin.

Espoon yhteislyseo antaa siivet hyvään 
elämään, tulevaisuuteen ja maailmalle! 

Tutustu lisää Espoon yhteislyseoon:  
espoonyhteislyseo.fi 

Instagram: espoonyhteislyseo 
Facebook: Espoon yhteislyseo

Opiskelijoiden mielestä parasta 
meillä on: 
• Hyvä yhteishenki ja mukavat 

sohvat.
• Opettajat on ihan parhaita ja 

helposti lähestyttäviä!
• EYL:ssä kuunnellaan opiske-

lijoiden näkökulmaa. Opiske-
lijakunnassa pääsee oikeasti 
vaikuttamaan.

http://espoonyhteislyseo.fi
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Espoonlahden lukio
Yleislukio • kielipainotus

Jylla eli Espoonlahden lukio on 
kielipainotteinen yleislukio. Toteu-
tamme vuosittain useita kansain-
välistä projekteja, joiden myötä 
kielitaitoa voi harjoitella aidoissa 
tilanteissa. Ajattelemme, että laaja 
yleissivistys syntyy monipuolisesta 
opiskelusta ja uteliaisuudesta, 
ja Espoonlahden lukiossa onkin 
tarjolla runsaasti eri oppiaineiden 
opintoja, jotka ovat hyödyllisiä 
ja arvokkaita koko elämän, ei 
pelkästään jatko-opintokelpoi-
suuden kannalta. 

Laaja kielitarjonta ja kansainvälisiä 
mahdollisuuksia 
Ison lukion laajasta opintotar-
jonnasta on helppo poimia omat 
opintojaksot ja rakentaa itselle 
paras tapa suorittaa lukio. Se 
mahdollistaa myös huippu-
tason urheilun yhdistämisen 
lukio-opiskeluun. Monipuolinen 
opintotarjonta huipentuu Espoon 
laajimpaan kielitarjontaan. 
Koulullemme on myönnetty 
erinomaisen kieltenopetuksen 
eurooppalainen European Label 
-kunniamaininta. Vuosittain toteu-
tetaan 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 laboratoriovarus-
teita. Fysiikan Cern-projekti vie 
opiskelijat Sveitsiin tutustumaan 
Hiukkasfysiikan tutkimuskes-
kukseen sekä Helsingin yliopistolle. 
Aalto-yliopiston DI- ja kauppatie-
teiden koulutukset ovat jyllalaisten 
suosituimmat jatko-opintoväylät. 

Team Jylla -  
opiskelijat ja opettajat yhdessä!

Tutustu lisää Espoonlahden lukioon:  
espoo.fi/espoonlahden-lukio  

Facebook: Espoonlahden lukio  
Instagram: Espoonlahdenlukio  
YouTube: www.bit.ly/jylla-tubeo

Opiskelijoiden mielestä parasta 
meillä on 
• opettajien ja opiskelijoiden 

välinen yhteistyö 
• hyvä yhteishenki 
• hienot tilat 
• erinomaiset oppimistulokset

http://espoo.fi/fi/espoonlahden-lukio
http://www.bit.ly/jylla-tubeo
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Etelä-Tapiolan lukio
Yleislukio • talous- ja yhteiskuntatieteiden painotus 

International baccalaureate page 80-81

Etelä-Tapiolan lukio tunnetaan 
hyvästä ilmapiiristään, Etis-hen-
gestä. Koulun monipuoliset tilat 
tarjoavat mainioita paikkoja 
rauhalliseen opiskeluun, yksin tai 
porukalla. Läksyjäkin voi jäädä 
tekemään yhdessä; kenenkään ei 
tarvitse selvitä koulukiireistään 
yksin. Toinen toistaan tukien 
etisläiset ovatkin aina yltäneet 
hyviin tuloksiin esimerkiksi 
ylioppilaskirjoituksissa.

Talous- ja yhteiskuntatieteitä ja 
kansainvälisyyttä 
Etiksen painotus talous- ja yhteis-
kuntatieteissä luo hyvän pohjan 
esimerkiksi oikeus-, kauppa- ja 
valtiotieteiden opiskeluun. 
Laadukas luonnontieteen opetus 
puolestaan antaa valmiudet 
hakeutua esimerkiksi tekniikan tai 
lääketieteen pariin.

Etiksessä kuullaan mielellään 
opiskelijoiden näkemyksiä koulun 
asioista päätettäessä, ja aktiivinen 
opiskelijakunnan hallitus keventää 
koulupäiviä monenlaisilla värik-
käillä tempauksillaan. Kansainvä-
lisyys näkyy aitona monikulttuu-
risuutena jo koulun IB-linjankin 
ansiosta. Lukuvuoden aikana on 

Mihin meiltä yleisimmin 
jatketaan valmistuneiden 
sijoittumiskyselyiden 
perusteella? 
Koulutusalat: 
• tekniikka 
• kauppatieteet 
• yhteiskuntatieteet 

Yliopistot: 
• Aalto-yliopisto 
• Helsingin yliopisto 
• Turun yliopisto 

Opiskelijoiden mielestä parasta 
meillä on 
• hyvä meininki ja yhteishenki 
• innostava ilmapiiri 
• kannustavat opettajat

tarjolla myös monia kansainvä-
lisiä projekteja sekä eri puolille 
maailmaa, vaikkapa Italiaan 
ja Nepaliin, suuntautuvia 
opintomatkoja. 

Etis on kodikas kouluyhteisö, jossa 
jokainen voi olla vapaasti oma 
itsensä. 
Minä     Me     Etis!

Iloa ja elämää Etiksessä!

Tutustu lisää Etelä-Tapiolan lukioon:  
etela-tapiolanlukio.fi  

Facebook: Etelä-Tapiolan lukio  
Instagram: etelatapiolanlukio

http://etela-tapiolanlukio.fi
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Haukilahden lukio
Yleislukio • urheilulinja

Haukilahden lukiossa joustavat 
tilaratkaisut ja yliopiston läheisyys 
mahdollistavat kannustavan 
oppimisympäristön ja yhteistyön 
korkea-asteelle. Lukion ilmapiiri on 
lämmin ja yhteisöllinen.

Haukilahden lukiolla on laaja 
kansainvälinen verkosto. Teemme 
yhteistyötä Euroopan lisäksi Kiinan, 
Intian ja Etelä-Korean kanssa. 
Laadukas opetus, ryhmänohjaus ja 
opinto-ohjaus sekä monipuolinen 
opinto-tarjonta matemaattisista 
aineista reaaliaineisiin sekä kieliin 
ja taito- ja taideaineisiin antavat 
eväät erinomaisille ylioppilastut-
kintotuloksille ja jatko-opinnoille.

Urheilulinjalla yhdistyvät 
tavoitteellinen urheilu ja opiskelu 
Urheilulinja on tarkoitettu opiske-
lijoille, jotka ovat asettaneet 
korkeat tavoitteet sekä urheilijana 
kehittymiselle että menestymiselle 
lukio-opinnoissa. Haukilahden 
lukion noin 230 urheilijasta noin 
puolet on oman lajinsa ikäkau-
simaajoukkueessa, kansainväli-
sellä tasolla tai SM-mitalitasoa. 
Laadukas ja joustava lukio-
opiskelu yhdistettynä ammattival-
mennukseen toteutuu erinomai-

sessa yhteystyössä espoolaisten 
huippu-urheiluseurojen, Pääkau-
punkiseudun urheiluakatemian 
(Urhea) ja lajiliittojen kanssa. 
Kaikkien lajien urheilijoilla on 
loistavat mahdollisuudet kehittyä 
urheilijana omien tavoitteidensa 
mukaisesti. Aamuvalmennus 
toteutuu ammattivalmentajien 
johdolla oman lajin lajiharjoituksiin 
tai fyysisiin ominaisuusharjoi-
tuksiin keskittyen.

Opiskelijoiden kokemuksia 
Haukilahden lukiosta

• Jedassa on erittäin hyvät 
opet, jotka ymmärtää ja 
auttaa.

• Jedassa on tosi hyvät tilat ja 
yhteishenki on ihan mahtava!

• Ihanaa, että Haukilahden 
lukiossa arvostetaan myös 
urheilua. Jedassa on ollut 
kiva olla urheilijana.

• Haukilahden lukio on 
tarjonnut hyvät menesty-
misen edellytykset minulle 
urheilijana, sillä opinnot ovat 
joustaneet tarpeen mukaan. 

Haukilahden lukio – lukio 
Aalto-yliopiston kampuksella 

Otaniemessä

Tutustu lisää Haukilahden lukioon  
espoo.fi/haukilahden-lukio  

Instagram: Haukilahden Lukio  
Youtube: Haukilahden lukio 

Lue urheilijaopiskelijoiden tarinoita 
espoo.fi/urheiluoppilaitokset

http://espoo.fi/fi/haukilahden-lukio
http://espoo.fi/fi/urheiluoppilaitokset


62 63

Matinkylän lukio
Yleislukio • kuvataidelinja

Uusi lukio Ison Omenan kupeessa
Matinkylän lukio on uusi laadukas 
yleislukio, jossa on myös kuvatai-
delinja. Meillä panostetaan 
erinomaiseen oppimiseen, 
luovuuteen, hyvinvointiin ja 
kestävään kehitykseen uuden-
laisessa oppimisympäristössä. 
Lukiomme toimii urbaanissa 
kaupunkiympäristössä, mutta 
kuitenkin lähellä luontoa: liikun-
tahalli, uimahalli ja Ison Omenan 
kirjasto sekä muut palvelut ovat 
lukiorakennuksen vieressä; toisaalta 
opetuksessa hyödynnetään myös 
lähiympäristön luontoa, kuten 
rantaraittia ja Itämerta.

Matinkylän lukiossa opiskelee 
tulevaisuudessa 900 lukiolaista. 
Suuressa lukiossa voit opiskella 
laajasti niin kieliä, luonnontieteitä, 
matematiikkaa kuin taito- ja 
taideaineitakin. Vierailukäynti- ja 
yhteistyömahdollisuudet ovat 
loistavat – esimerkiksi Aalto 
yliopisto Otaniemessä on vain parin 
metropysäkin päässä.

Matinkylän lukiossa olet osa 
aktiivista yhteisöä. Lukiossamme 
sinulle tarjoutuu monipuolisia 
mahdollisuuksia itsesi kehit-
tämiseen, vaikuttamiseen ja 
osallistumiseen.

Kuvataidelinja
Tule kuvataidelinjalle tekemään 
taidetta, nauttimaan luovuu-
desta ja hankkimaan valmiuksia 
monien visuaalisten alojen 
jatko-opintoihin. Kuvataidelinjalla 
opiskelet esimerkiksi muotoilua, 
keramiikkaa, valokuvausta ja 
maalaustekniikoita. Pääset 
mukaan erilaisiin projekteihin, 
joissa tehdään yhteistyötä 
esimerkiksi kaupunkiympäristön 
suunnittelijoiden ja taiteilijoiden 
kanssa. Kuvataidelinja on yhteis-
haussa oma hakukohteensa, 
johon hakeneet kutsutaan 
valintakokeeseen.

Tiesitkö, että olemme Espoon 
ainoa Unesco-lukio? 
Unesco-lukiona luonnon 
monimuotoisuus ja ympäris-
töarvot ovat tärkeä osa 
opetusta. Lukio osallistuu 
kestävän kehityksen projek-
teihin ja tekee kansainvälistä 
yhteistyötä niin Itämeren 
alueella kuin kauempanakin.

Uudessa Matinkylän lukiossa matkaat kohti unelmiasi!

Syyslukukauden aloitamme Kaitaan koulurakennuksessa, 
tammikuussa 2024 opiskelu jatkuu uudessa Matinkylän 

lukiorakennuksessa.

Löydymme Opintopolusta Kaitaan lukion nimellä.

Tutustu lisää Matinkylän lukioon  
espoo.fi/matinkylan-lukio 

Instagram: @matinkylanlukio

http://espoo.fi/fi/matinkylan-lukio
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Kuninkaantien lukio
Yleislukio • media- ja tietotekniikkapainotus

Kuninkaantien lukio on Espoon 
keskuksessa toimiva yleislukio, 
joka painottaa mediaosaamista 
nykytekniikkaa hyödyntäen. Meillä 
on uudenaikaiset opetus- ja liikun-
tatilat, laitteistot ja ohjelmistot 
sekä ennen kaikkea myönteinen 
opiskeluilmapiiri.

Kunkussa tehdään paljon erilaisia 
media- ja kansainvälisyysaiheisia 
projekteja ja vietetään teemapäiviä, 
joiden suunnittelussa opiskelija-
kunnalla on iso rooli. Koulus-
samme vallitsee hyvä kunkkuhenki, 
jota entiset kunkkulaisetkin 
muistelevat. Ylioppilastuloksissa 
olemme Suomen parhaimmiston 
joukossa.

Kunkusta maailmalle 
Kunkussa suunnataan katseet 
myös koulun ulkopuoliseen 
maailmaan. Tästä kertovat 
EU-projektit, matkaopinnot ja 
osallistuminen Cern-tiedeleirille, 
lukuisat vierailijat ja vierailut eri 
oppiaineissa.

Media ja tietotekniikka (META) 
on painotuksemme mukainen 
koulukohtainen oppiaine, johon 
liittyvissä opintojaksoissa on paljon 

Opiskelijoiden kokemuksia 
Kuninkaantien lukiosta 
• Opiskelijoita yhdistää mm. 

kiinnostus tulevaisuudesta, 
hyvä opiskelumotivaatio ja 
periksiantamattomuus.

• Kunkusta sai erinomaiset 
lähtökohdat kirjoituksiin ja 
hyvät eväät jatko-opintoihin. 
Opettajat, muu henkilökunta 
ja yleinen ilmapiiri tukivat 
tavoitteellista opiskelua,ja 
moninaiset tapahtumat, 
pelit ja teemapäivät toivat 
rennompaa vastapainoa 
arkeen.

• Kunkku on hyvä paikka 
kasvaa ja kehittyä.

Kuninkaantien lukio -  
Aika kunkku lukioksi

Tutustu lisää Kuninkaantien lukioon  
espoo.fi/kuninkaantien-lukio 

Facebook: Kuninkaantien lukio  
Instagram: Kuninkaantien lukio 

vaihtoehtoja/tarjontaa perintei-
sestä viestinnästä multimediaan, 
animaatioon ja ohjelmointiin. 
Lisäksi koulussamme kokoontuu 
shakkikerho ja e-urheilujoukkue. 
Kiinnitämme huomiota opiskeli-
joiden hyvinvointiin mm. tukemalla 
välituntiliikuntaa. Uudet tekniikat 
ovat luonteva osa Kunkun arkea, 
ihmistä unohtamatta.

http://espoo.fi/fi/kuninkaantien-lukio
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Leppävaaran lukio
Yleislukio • urheilulinja

Leppävaaran lukiossa opiskelet 
avoimessa ja kannustavassa 
ilmapiirissä uutta teknologiaa 
ja kansainvälisiä projekteja 
hyödyntäen. Monipuolinen 
kansainvälinen toimintamme 
suuntautuu mm. Uppsalaan, 
Shanghaihin, Cerniin ja Berliiniin. 
Lisäksi lukiolla on useita 
Erasmus-hankkeita.

Jos tieto- ja viestintätekniikka 
kiinnostavat, sinulla on mahdol-
lisuus lukioaikana suorittaa Metro-
polia ammattikorkeakoulun tieto- 
ja viestintätekniikan väyläopintoja 
(60 opintopistettä). Helsingin 
yliopisto puolestaan tarjoaa ohjel-
mointia ja taloustiedettä opiskeli-
joillemme. Liikunnan opintoja on 
tarjolla runsaasti ja monipuolisesti 
kaikille urheilusta ja liikunnasta 
kiinnostuneille.

Urheilulinja ja e-urheilu huipulle 
tähtääville nuorille 
Tarjoamme laadukkaat ja joustavat 
lukio-opiskelun ja urheilun yhdis-
tämisen mahdollisuudet. Urhei-
lulinjan opiskelijat harjoittelevat 
seurojen lajivalmennusryhmissä, 
henkilökohtaisen valmentajan 
ohjauksessa tai lukion monilaji-

Opiskelijoiden kokemuksia 
Leppävaaran lukiosta
• Urheilun ja opiskelun 

yhdistäminen Leppävaaran 
lukiossa on ollut vaivatonta 
ja joustavaa. Täällä ollaan 
opiskelijan puolella. 

• Huippu-urheilu-uraan keskit-
tyminen on helpompaa, kun 
opinnot eivät tuota ylimää-
räistä stressiä ja työläitä 
lisätehtäviä – ja se Leppä-
vaarassa on huomioitu. 

• Modernit ja hyvät tilat! 
Helppo tulla Leppävaarasta 
tai Kerasta! 

• Välituntipelit on kivoja! 
• Hyvä ruoka, hyvät opettajat ja 

opetus! 

Laadukasta opetusta ja 
monipuolisia opintoja jo vuodesta 
1955 lähtien - valittavana yleislinja 

tai urheilulinja!

Tutustu lisää Leppävaaran lukioon  
leppavaaranlukio.fi  

Facebook: Leppävaaran lukio  
Instagram: leppavaaranlukio  
Twitter: Leppävaaran lukio  
Youtube: Leppävaaran lukio  

Lue urheilijaopiskelijoiden tarinoita 
espoo.fi/urheiluoppilaitokset

valmennuksen ryhmässä. Olemme 
pääkaupunkiseudun urheiluaka-
temia Urhean verkosto-oppilaitos.

Innostutko e-urheilusta? Yleis-
linjalla opiskelevat voivat hakea 
e-urheilun opintokokonaisuuteen, 
johon sisältyy mm. lajivalmennusta. 
Valinta e-urheilukokonaisuuteen 
tapahtuu haastatteluiden pohjalta.

http://leppavaaranlukio.fi
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Otaniemen lukio
Yleislukio • matematiikan ja luonnontieteiden erityislukio • teatterin ja 

median linja

Otaniemen lukio on Espoon suurin 
yleislukio, jossa toimii matema-
tiikan ja luonnontieteen erityislukio 
sekä teatterin ja median linja. 
Meillä voit perehtyä teknologian, 
robotiikan ja bisneksen saloihin. 
Monipuolinen kansainvälisyysoh-
jelma tarjoaa mm. vaihto-ohjelmia 
useisiin kohteisiin. Erilaiset yhteiset 
tilaisuudet lukion Piazzalla ovat 
osa aktiivista opiskelijakunnan 
toimintaa. Isossa lukiossa Aalto-yli-
opiston kampuksella 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 opinto-
matkoilla. Eri oppiaineiden väliset 
opinnot ja yliopiston kanssa yhdessä 
toteutettavat opinnot monipuo-
listavat laajaa opintotarjontaa. 
Hakuohjeet ovat lukion kotisivuilla.

Teatterin ja median linja 
Erikoislinjamme tarjoaa hyvät 
edellytykset teatterin ja median 

Opiskelijoiden kokemuksia 
Otaniemen lukiosta: 
• Otaniemessä on hyvä yhteis-

henki ja mukavia ihmisiä, joten 
koulussa on kiva käydä. Tilat 
ovat uudet ja avarat, opetus 
on laadukasta ja tarjolla on 
paljon kivoja extrakursseja.

• Teatterin ja median linja on 
kuin maalaus, lukuisia eri 
värejä ja sävyjä ja jokainen 
lopputulos on täydellinen.

• Matematiikan ja luonnon-
tieteiden erityislukiossa voi 
opiskella kaikki MaLu-kurssit 
samassa D-ryhmässä. 
Joistain aineista pystyy myös 
huojentamaan.

OTA - Osallistava, Tulevaisuuteen 
suuntaava ja Avoin lukio

Tutustu lisää Otaniemen lukioon:  
otaniemenlukio.fi  

Instagram: Otaniemen lukio  
Facebook: Otaniemen lukio  
YouTube: Otaniemen lukio 

opiskeluun sekä omien ilmaisu- ja 
viestintätaitojen kehittämiseen. 
Teatteriopinnoissa opiskellaan 
näyttelemistä, ohjaamista, 
improvisaatiota ja teatteritietoa 
sekä valmistetaan produktioita. 
Media-opinnoissa opiskellaan 
mm. elokuvailmaisua ja editointia. 
Teatterin ja median linjalle haetaan 
erikseen. Hakuohjeet ovat lukion 
kotisivuilla.

http://otaniemenlukio.fi
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Tapiolan lukio
Yleislukio • Tapiolan musiikkilukio

Yksilöllisesti ja yhteisöllisesti  
Tapiolassa jokainen saa olla oma 
itsensä mieltymyksistä riippu-
matta. Lukiossamme vallitseekin 
hyvä ja yhteisöllinen ilmapiiri, jota 
luovat aktiiviset opiskelijat, jotka 
mm. osallistuvat koulun arkea 
koskevaan päätöksentekoon sekä 
koulun kehittämiseen. Musiikki-
lukion huippuunsa hiotut esitykset 
sekä opiskelijoiden spontaanit 
musisoinnit tuovat väriä lukion 
arkeen. 

Aikaansa seuraavien opettajien ja 
keskeisen sijainnin vuoksi useiden 
eri alojen edustajat vierailevat 
oppitunneilla. Monet kansainväliset 
projektit syventävät oppimista ja 
avartavat näkökulmia. Tapiolan 
lukion innostavassa ilmapii-
rissä 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 
erityistehtävä että kehittämis- 
tehtävä. Laadukas ja maineikas 

musiikkilukio tarjoaa opiskeli-
joilleen laajat musiikkiopinnot, 
muun muassa yksinlaulua, bändi-
toimintaa, kuorolaulua, musiikki-
teatteria ja musiikkiteknologiaa. 
Hyvin varustellussa studiossa 
perehdytään myös äänityksen ja 
studiotekniikan saloihin. Musiik-
kilukio tekee läheistä yhteistyötä 
Suomen Kansallisoopperan, 
Espoon kulttuurikeskuksen, 
Sibelius-Akatemian ja muiden 
musiikkioppilaitosten kanssa. 
Lisäksi opiskelijoiden on mahdol-
lista päästä mukaan kansainvälisiin 
projekteihin. Hakuohjeet ovat 
lukion kotisivuilla.

Kulttuurin, koulutuksen ja 
yritysmaailman ytimessä, 

Tapiolan sydämessä, tiede ja taide 
kukoistavat.

Tutustu lisää Tapiolan lukioon 
espoo.fi/tapiolan-lukio 

Facebook: Tapiolan lukio 
Instagram: tapiolanlukio

Opiskelijoiden kokemuksia 
Tapiolan lukiosta
• Sopiva kombo monipuolista 

musaopetusta ja tasokasta 
normiopetusta.

• Ihanan erilaisia ihmisiä 
yhdistää rakkaus musiikkiin.

• Vuositasojen väliset rajat 
häviävät ja on helppo saada 
uusia hyviä ystäviä.

• Luova, sosiaalinen ja 
tavoitteellinen.

• Rento, kodikas ja viihtyisä.

http://espoo.fi/fi/tapiolan-lukio
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Viherlaakson lukio
Yleislukio • Kuvataidelinja

Opi ja innostu Viherissä! 
Viherlaakson lukion arki on positii-
vista ja innovatiivista yhdessä 
tekemistä. Uusissa, syksyllä 
2021 käyttöön otetuissa tiloissa 
opiskellaan hyvässä hengessä 
modernissa opiskeluympäristössä. 
Luokkatilojen lisäksi lukiossamme 
opiskellaan kirjastossa, lukusalissa 
ja aulatiloissa. Väli- ja hyppytunneilla 
opiskelijoiden käytössä ovat pingis- 
ja biljardipöydät, kuntosali ja kahvio.

Viherissä opiskelijaa kuullaan, ja 
saat olla mukana suunnittelemassa 
opintojaksoja yhdessä opettajien 
kanssa. Yhteistyö opettajien ja 
muiden opiskelijoiden kanssa 
on yksi lukion keskeisimmistä 
työskentelytavoista. Yhteinen 
suunnittelu motivoi opiskeluun ja 
innostaa yhdessä tekemiseen.

Lukioyhteisönä pyrimme tukemaan 
jokaisen opiskelijan hyvinvointia ja 
rakentamaan turvallisen opiskelu-
ympäristön. Lukio-opintojen aikana 
saat kasvaa rauhassa ja etsiä omia 
polkujasi eri oppiaineiden tarjon-
nasta. Meillä voit helposti rakentaa 
omannäköisesi lukiopolun. Viherin 
aktiivinen opiskelijakunnan hallitus 
järjestää erilaisia tapahtumia 
ympäri lukuvuoden.

Taide kuuluu kaikille! 
Viherlaakson lukiossa tarjotaan 
laaja-alaisesti kuvataiteen ja 
musiikin opetusta. Kuvataidelinja 
antaa mahdollisuuden opiskella 
hyvät perustiedot ja -taidot 
visuaalisissa taiteissa. Opiskelijoilla 
on aktiivinen rooli lukion taideta-
pahtumissa ja näyttelytoiminnassa.

Lukiossamme saat mahdollisuuden 
löytää omat vahvuutesi taiteen 
kentällä niin perinteisissä kuvan 
tekemisen tekniikoissa, median 
maailmoissa kuin muotoilun 
moninaisissa ilmentymissä. 
Kuvataideluokkien lisäksi käytössä 
ovat mm. Mac- ja valokuvaus-
studiot sekä kirjasto.

Viherissä välitetään!

Tutustu lisää Viherlaakson lukioon 
viherlaaksonlukio.fi 

Instagram: viherlaaksonlukio

Opiskelijoiden kokemuksia 
Viherlaakson lukiosta 
• Viheri on hyvä ja viihtyisä 

lukio. Opettajat ovat 
mukavia, auttavat ja pitävät 
hauskaakin.

• Viherissä on avoin ilmapiiri.
Saa olla juuri sellainen kuin 
on.

http://viherlaaksonlukio.fi
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Espoon Steinerkoulun lukio
Steinerlukion yleislinja, Elokuvailmaisun linja

Meillä Espoon steinerlukiossa on 
yhteisöllinen ja hyväksyvä ilmapiiri. 
Lukiona haluamme tukea opiske-
lijan kasvua omaksi itsekseen, 
itsenäisesti ajattelevaksi, aloite-
kykyiseksi ja luovaksi ihmiseksi. 
Steinerlukioon et tarvitse steiner-
koulutaustaa, kaikki ovat meille 
tervetulleita.

Steinerlukiossa opiskellaan paljon 
taideaineita, mutta myös yhdis- 
tetään taidetta ja taitoaineita 
muihinkin oppiaineisiin. Opintoja 
suoritetaan tutussa ympäristössä 
yhdessä muun luokan kanssa, 
mutta myös joustoa ja vaihto-
ehtoja löytyy opiskelijan oman 
kiinnostuksen mukaan. Suoritet-
tuaan erityisen koulutustehtävän 
mukaisia steinerkursseja opiskelija 
voi jättää joitain valtakunnallisia 
opintoja suorittamatta. Steiner-
kursseihin kuuluu esimerkiksi 
kuvataiteen, tähtitieteen ja 
eurytmian opintoja, näytelmä ja 
yhteisiä leirikouluja.

Steinerlukiossa on opiskelijoiden 
mukaan rento opiskeluympäristö, 
jossa kaikkien kanssa voi jutella. 
Opettajat ovat opiskeljoiden apuna.

Opettajillemme luokan ilmapiiri 
ja opiskelijoiden hyvinvointi on 
tärkeää. Opettajien tavoitteena 
on, että opiskelijat kiinnos-
tuvat käsiteltävistä aiheista, 
uskaltavat kokeilla ja osallistua 
sekä etsiä itselleen parhaita 
opiskelumenetelmiä.

Uusi Elokuvailmaisun linja 
Uudella elokuvailmaisun linjalla 
opiskelijat opiskelevat Steiner-
lukion yleislinjan opintoja muun 
luokan kanssa sekä omia eloku-
vaopintoja. Elokuvailmaisun 
linjalla opetellaan tuntemaan, 
tekemään ja ajattelemaan elokuvaa 
ja elokuvan kanssa. Opinnoissa 
hypätään suoraan tekemään, 
ja lähdetään liikkeelle opiskeli-
joiden omista havainnoista. Itse 
tekemisen, yhdessä katsomisen ja 
keskustelemisen kautta opiskelija 
saavuttaa ymmärryksen eloku-
vanteon teknisistä ja ilmaisullisista 
perusteista sekä audiovisuaalisen 
kulttuurin monista eri ulottuvuuk-
sista ja konteksteista.

Yhteishaussa lukiomme löytyy 
Helsingin Rudolf Steiner-koulun 
Espoon toimintayksikkönä.

Tutustu lisää Espoon Steinerkoulun 
lukioon  

espoonsteinerkoulu.fi   
Facebook: Espoon Steinerkoulu  
Instagram: espoonsteinerkoulu

http://espoonsteinerkoulu.fi
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Kauniaisten lukio
Yleislinja • Bisneslinja

Grani – enemmän kuin lukio!  
Kauniaisten lukio eli Granin lukio 
on keskellä Espoota sijaitseva 
laadukas lukio, jossa välitetään 
opiskelijoiden oppimisesta ja 
hyvinvoinnista. Granin lukiossa 
on laaja tarjonta, joka mahdol-
listaa suuntautumisen opiske-
lijan mielenkiinnon mukaan. 
Koulussa on laaja kieliohjelma ja 
runsas kansainvälisten opintojen 
valikoima. Opiskelu tapahtuu 
sopivan kokoisissa ryhmissä. 
Yhteistyökumppaneiden avulla 
lukujärjestykseen opiskelija voi 
sisällyttää esimerkiksi harras-
tustoimintaa tai ruotsinkielisiä 
opintoja. GraniTalks- ja Studia 
Granialia -vierailijat avaavat 
näkökulmia maailmaan, ja Granin 
opiskelijayhteisö luo kouluun 
aktiivisen ja innostavan opiske-
luympäristön. Opiskelijoiden 
itse pyörittämä GraniWorks-
yritys välittää työtilaisuuksia 
ja jopa kesätöitä Granin lukion 
opiskelijoille.  

Bisneslinja  
Kauniaisten lukiossa toimii vireä 
Bisneslinja. Tarjoamme yleissi-
vistävien lukio-opintojen rinnalle 
valikoiman opintojaksoja, joilla 
opiskelija oppii yrittäjyyden 
perustaidot ja tarkastelee liiketoi-
mintaa laajasti eri näkökulmista. 
Opiskelijat kohtaavat Granissa 
talouden tekijöitä ja asiantunti-
joita. Tapahtumilla ja vierailukäyn-
neillä 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. Bisnes-
linjalle hakevien kannattaa hakea 
myös yleislinjalle, koska sieltäkin 
käsin voi täydentää opintoja 
bisnesopinnoilla.

Tutustu lisää Kauniaisten lukioon  
kauniaistenlukio.fi   

Facebook: Kauniaisten lukio   
Instagram: granilukio

http://kauniaistenlukio.fi
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Porkkalan lukio
yleislukio • tulevaisuuslinja • liikuntapainotus

Korkeatasoinen lukio Kirkkonummen 
keskustassa 
Olemme monipuolisesta ja innos-
tavasta opetustarjonnastamme 
tunnettu sekä johdonmukaisesti 
jatko-opintoihin valmentava 
yleislukio, jossa on tulevaisuus-
linja. Pääset meille kätevästi 
sekä junalla että bussilla. Järjes-
tämme teemapäiviä ja vierailuja 
sekä kiinnostavia opintomatkoja 
kotimaahan ja ulkomaille. Aktii-
viset tuutorit ja opiskelijakunta 
luovat yhteishenkeä ja viihtyvyyttä 
koko yhteisöömme. Lukiomme 
opiskelijat ovat vakiintuneesti 
saavuttaneet ylioppilaskokeissa 
tuloksia, jotka ovat valtakunnan 
kärkitasoa suhteessa ylioppilaiden 
aloituskeskiarvoihin.

Tulevaisuuslinjalta monipuolisia 
näkökulmia muuttuvaan maailmaan
Tulevaisuuslinjalla tulevaisuuden 
ilmiöihin paneudutaan monitietei-
sesti ja toiminnallisesti tulevaisuu-
dentutkimuksen, tieteen ja tekno-
logian sekä kestävän kehityksen 
näkökulmista. Näihin aiheisiin 
liittyen linjalla suoritetaan ainut-
laatuisia linjakohtaisia TULE-opin-
tojaksoja. Linja soveltuu sinulle, 

joka olet kiinnostunut pohtimaan 
tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 
haasteita ja saamaan lisämaus-
tetta lukio-opintoihisi vierai-
luiden, tapahtumien ja projektien 
kautta. Linja tekee yhteistyötä 
Turun yliopiston tulevaisuuskes-
kuksen kanssa. Linjan opinnot 
ovat laajuudeltaan samat kuin 
yleislukiossa. Linjan valintakri-
teerinä otetaan huomioon perus-
koulun päättötodistuksen kaikki 
lukuaineet siten, että äidinkielen, 
englannin, matematiikan, fysiikan, 
maantiedon ja yhteiskuntaopin 
arvosanat painotetaan kertoimella 
2. Tule muuttamaan maailmaa 
kanssamme!

Tutustu lisää:  
porkkalanlukio.fi  

Instagram: Porkkalan lukio  
TikTok: Porkkalan lukio

Opiskelijoiden kokemuksia 
Porkkalan lukiosta: 
• Kaikki tarvittava on lähellä ja 

hyvät kulkuyhteydet
• Hyvä yhteishenki. Hyvät 

opettajat 
• Mukavat, ammattitaitoiset ja 

helposti lähestyttävät opot

http://porkkalanlukio.fi
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Etelä-Tapiolan lukio 
International Baccalaureate (IB)

The IB challenge 
Etelä-Tapiolan Lukio (affectionately 
known as "Etis") enjoys a reputation 
for excellence. 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 forest trip in 
Pirttimäki for new entrants at the 
start of their first year. Our aim is 
to help the students to achieve 
their educational best whilst still 
maintaining a healthy sense of 
balance. We never forget that 
education is about people rather 
than numbers.

Further information 
Please apply via the joint appli-
cation system at opintopolku.fi 
/ studyinfo.fi It is important that 
students without a Finnish school 
report apply via the discretionary 
or "harkinnanvarainen" 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 ab initio SL, Finnish B SL 
(or select a second language from 
group 1)  
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 Interpretations 
HL/SL 
GROUP 6 Arts or Electives: Visual 
Arts SL (optional - or select 
another subject from groups 1–4)

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.

We wish you a warm welcome to Etis!

Find out more  
etela-tapiolanlukio.fi  

Facebook: Etelä-Tapiolan lukio

http://opintopolku.fi
http://studyinfo.fi
http://etela-tapiolanlukio.fi
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Mattlidens gymnasium
Allmän gymnasielinje, International Baccalaureate (IB)

Mattlidens gymnasium har den 
enda svenskspråkiga gymna-
sielinjen i Esbo. Skolan 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 finlands-
svenska gymnasium (ca 680 
studerande) kan vi erbjuda flexibla 
möjligheter att bygga upp sitt 
eget individuella studieprogram. 
Vi har ett mycket brett studie-
utbud i samtliga ämnen och kan 
därmed erbjuda en god grund för 
fortsatta studier, oberoende 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 studie-
helheter totalt  

• flera internationella och övriga 
projekt  

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

Skolan har en mycket kunnig 
och engagerad lärarkår/personal 
som brinner för sitt arbete. 
Skolan erbjuder även goda 
stödtjänster, bl.a. i form av en 
heltids speciallärare, kurator, 
hälsovårdare, skolcoach samt tre 
studiehandledare.

International Baccalaureate (IB) →

Bekanta dig närmare med vårt 
gymnasium

espoo.fi/sv/mattlidens-gymnasium 
espoo.fi/en/mattlidens-gymnasium-ib-

world-school 
Facebook: Mattlidens gymnasium 
Instagram: mattlidensgymnasium

http://espoo.fi/sv/mattlidens-gymnasium
http://espoo.fi/en/mattlidens-gymnasium-ib-world-school
http://espoo.fi/en/mattlidens-gymnasium-ib-world-school
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About the IB Diploma Programme
The IB Diploma Programme (IB DP) 
is an internationally recognized 
and demanding matriculation 
examination which qualifies 
students for admission to univer-
sities all over the world. The 
IB DP consists of a two-year 
course of study and is preceded 
by a prepa-ratory 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 
extra-curricular CAS activities.

About us
Mattlidens Gymnasium is a 
Swedish language general upper 
secondary school. 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 both students and teachers 
with different language profiles, 
backgrounds and cultural inheri-
tance, a wide variety of languages 
offered, language exams (DELF, 
DSD) and trips abroad (e.g. MEP, 
CERN, MUN).

The language of tuition is English
The preDP year (the first year of high 
school) 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 DP so students can 
get practical experience before 
making their subject choices. Appli-
cations 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.

Subjects offered
Studies in language and liter-
ature: Language A (Swedish, 
Finnish, English, or school-di-
rected self-taught language A) 
Language acquisition: Language 
B (Swedish, Finnish, French, 
Spanish) Individuals and societies: 
Economics, Global Politics, History 
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)

Open House for applicants 
January 19, 2023 at 1.30 pm 
(in school) 
For parents and applicants: 
January 17, 2023 at 6 pm

Ota opiskelupaikka vastaan yhteishaun jälkeen 

Tulokset julkaistaan 15.6.2023. Katso tulokset. Jos jäit ilman paikkaa, ole 
heti yhteydessä omaan opoosi. 

Jos sait opiskelupaikan, toimi näin 
Tulokset julkaistaan aikaisintaan 
15.6.2023. Jos olet antanut hakulo-
makkeella sähköpostiosoitteesi, 
saat linkin henkilökohtaiseen 
tuloskirjeeseen, jossa näet valinta-
tilanteesi. Jos sinut on hyväksytty 
koulutukseen, saat toisen sähkö-
postiviestin, jossa on linkki paikan 
vastaanottamiseen. 

Yhteishaussa saatu opiskelupaikka 
on vastaanotettava 29.6.2023 
mennessä sen oppilaitoksen 
antamien ohjeiden mukaan, johon 
opiskelija on tullut valituksi. Jos 
hakija ei varmista opiskelupaik-
kaansa määräaikaan mennessä, 
opiskelupaikka annetaan varasijalla 
olevalle. 

Opetushallitus lähettää tiedotteen 
kaikille koulutukseen valit-
sematta jääneille. Vapautuvia 
opiskelupaikkoja täytetään 
varasijalistan mukaan koko kesän 
ajan, ja hakijaan otetaan yhteyttä 
ensisijaisesti tekstiviestillä tai 
sähköpostilla. 

Tervetuloa opiskelemaan Espoon 
seudun toisen asteen koulutuksen 
oppilaitoksiin! 

Jos jäit ilman opiskelupaikkaa, toimi näin 
Jos jäät ilman opiskelupaikkaa, ota 
yhteyttä peruskoulusi opoon heti 
tulosten selvittyä. 

Hae vapaille paikoille Opintopolussa. 

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

Lukioiden vapaiksi jääneille paikoille 
voit hakea jatkuvan haun kautta 
Opintopolussa. 

Voit hakea TUVA- ja TELMA-opintoihin 
sekä kansanopistojen oppivelvollisille 
tarkoitetuille linjoille kesän aikana, 
mikäli et ole hakenut tai saanut 
paikkaa yhteishaussa. Lue lisää 
espoo.fi/tietoa-yhteishausta. 

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)

http://omnia.fi/jatkuvahaku
http://livesaatio.fi/hakijalle
http://espoo.fi/tietoa-yhteishausta
http://espoo.fi/ohjaamotalo


86 87

Ammatilliset oppilaitokset
Omnia • omnia.fi/yhteishaku 
Rehtori Maija Aaltola 050 384 9354 
InfoOmnia 09 2319 8360

Espoon keskus, Kirkkokadun toimipiste, 
Kirkkokatu 16
Espoon keskus, Lehtimäentien toimipiste, 
Lehtimäentie 1 
Espoon keskus, Lakelankadun toimipiste, 
Lakelankatu 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 lukiot • espoo.fi/lukiot
Espoon yhteislyseo, Kutojantie 2D 
PL 3535, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Saila Posti-Lindström 
050 518 4301, kanslia 043 827 3178
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 / principal Anni Virnes 
040 639 3990, kanslia 040 6394 384 
IB Coordinator David Crawford 
tel. +358 9 8163 9109
Haukilahden lukio, Tekniikantie 3 
PL 3238, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Pekka Piri 050 590 6327, 
kanslia 09 816 35548

Kuninkaantien lukio, Kaivomestarinniitty 2 
PL 3534, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Merja Rytsy 040 639 4770, 
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
Matinkylän lukio, Tynnyritie 2 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
Rehtori Harri Henttonen 09 8164 3170, 
kanslia 046 877 3814 (31.12.2023 asti lukio 
työskentelee nykyisen Kaitaan lukion 
tiloissa osoitteessa Iivisniementie 1)
Mattlidens gymnasium – IB-linja ja 
ruotsinkielinen lukiolinja, 
Matinsyrjä 1 (Matinkylä) 
PL 3340, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
rektor / principal Susanne Björkstén 
tel. +358 43 826 6563 
DP/IB 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 /  
040 639 4384
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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Oppilaitosten osoitteet
5

Lukioiden esteettömyys 

Lukioiden esteettömyystiedot löytyvät 
pääkaupunkiseudun palvelukartasta 
palvelukartta.hel.fi lukion nimellä.
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TOIMITUS: 
ESPOON KAUPUNKI, TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ 

KUVAT: 
ESPOON KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI, LUKIOIDEN KUVAPANKIT SEKÄ OMNIAN KUVA-ARKISTO 

ULKOASU: 
ESPOON KAUPUNKI, VIESTINTÄ 

PAINO: 
PUNAMUSTA OY

Tiesitkö, että Espoon lukiokoulutuksessa työskentelee 
kulttuuriohjaajia, joilta voit kysyä lukiokoulutuksesta suomeksi, 

englanniksi, venäjäksi, somaliksi, ranskaksi, arabiaksi ja 
mandariinikiinaksi?

Lue lisää osoitteesta espoo.fi/kulttuuriohjaaja

Hei! Hello! Hey! Hola! Salut! 
Hallo! Ciao! Merhaba! Ahoj! Salut!

Tietoa yhteishausta ja Espoon 
seudun toisen asteen koulutuksen 
opiskelupaikoista löydät osoitteesta 

espoo.fi/peruskoulun-jalkeen

http://espoo.fi/kulttuuriohjaaja
http://espoo.fi/peruskoulun-jalkeen
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