
Ahjolan kansalaisopisto
www.ahjola.fi/

Espoon työväenopisto
www.espoo.f i/ tyovaenopisto/www.omnia.fi

Etelä-Karjalan kansalaisopisto
www.ekko.f i

Haminan kansalaisopisto
https://www.opistopalvelut.f i/hamina/

Hels ingfors stads svenska arbetar inst itut
www.hel.f i/arbis

Hels ingin aikuisopisto
www.helsing inaikuisopisto.f i

Helsingin kaupungin suomenkiel inen työväenopisto
www.hel.f i/tyovaenopisto

Hiiden Opisto
www.hi idenopisto.fi

Huittisten seudun kansalaisopisto
www.huitt inen.f i

Hyvinkään Opisto
www.hyvinkaa.f i/hyvinkaan-opisto/

I in  kansalaisopisto
www.ii .f i/kansala isopisto

Joensuun seudun kansala isopisto
www.joensuunseudunkansala isopisto.f i

Jyväskylän kansalaisopisto
www.jyvaskyla.f i/kansa laisopisto

Järvenpään Opisto
www.jarvenpaa.f i/ jarvenpaanopisto

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto
www.peda.net/veraja/ jarv i-pohjanmaa

Kall iolan kansala isopisto
www.kall iola .f i/kansala isopisto

Kaskikuusen kansalaisopisto
http://www.kaskikuusi.f i/

Kaukametsän Opisto
https://opistopalvelut. f i /kaukametsa/
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Keuruun kansala isopisto
www.keuruu.fi/kansala isopisto

Kirkkonummen kansala isopisto
www.kirkkonummi.fi  /kansala isopisto

Kivalo-opisto
https://www.kivalo-opisto.fi /i lmoi ttautuminen

Kirkkonummen kansala isopisto/
Medborgarinstitutet i  Kyrkslätt
www.kirkkonummi.fi/kansala isopisto

Kokkolan seudun opisto
http://www.kokkola.fi  /kso-kni

Kotkan opisto
www.kotka.f i/asukkaalle/koulutus_ja_opiskelu
/kotkan_opisto

Kouvolan kansalaisopisto
www.kouvolankansa laisopisto.f i

Kuopion kansa laisopisto
kansalaisopisto.kuopio.f i

Lapuan kansalaisopisto
www.lapua.f i/kansa laisopisto

Laukaan kansalaisopisto
www.laukaa.f i/kansa laisopisto

Lieto-opisto
www.kansala isopisto.l ieto.f i

Merikarvia-Si ikaisten kansalaisopisto
www.merikarvia .f i

Mikkelin  kansala isopisto
kansala isopisto.mikkeli .f i

Nurmijärven Opisto
www.nurmijarvenopisto.f i

KANSALAISTOPISTOT
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Oulu-opisto
www.ouluopisto.fi

Perhonjokilaakson kansalaisopisto
http://www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto
.fi/
?page_id=100

Pieksämäen Seutuopisto
www.seutuopisto.pieksamaki.f i/web/

Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto
www.pietarsaari.f i/tyovaenopisto

Pirkan opisto
www.pirkanopisto.fi

Porin seudun kansala isopisto
www.pori.f i/kansalaisopisto

Raahe-Opisto
https://raahe.fi/kasvatus-ja-koulutus/raahe-
opisto

Raision työväenopisto
www.raisio.fi/topisto

Rauman kansalaisopisto
www.rauma.f i/kansalaisopisto

Rovaniemen kansalaisopisto
www.rovala.f i

Saariston kansalaisopisto
www.parainen.f i/web/tjanster/skolor/
medborgar insti tutet/f i_FI/kansala iso

Salon kansala isopisto
www.salonkansa laisopisto.f i

Seinäjoen kansalaisopisto
www.seinajoki.f i/kansala isopisto

Soisa lo-opisto
www.soisalo-opisto.f i
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Vaasa-opisto
www.vaasa.fi/vaasa-opisto

Vanajaveden Opisto
www.kktavastia.f i/vop

Vantaan aikuisopisto/
Vanda vuxenutbildningsinsti tut
www.vantaa.f i/a ikuisopisto

Vasa arbis
https://www.opistopalvelut.f i/vaasa/courses.php?
l=f i#pos-1-11-33

Vuolle Opisto
https://opistopalvelut.f i/oulunkansalaisopisto/

Wahren-Opisto
https://wahrenopisto.f i/

Wellamo-opisto
www.wellamo-opisto.f i

Yl ivieskan kansala isopisto
http://www.yl ivieska.f i/kansa laisopisto

Äänekosken kansalaisopisto
www.koskelansetlementti .net
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Tampereen seudun työväenopisto
www.tampere.f i/ tyovaenopisto

Tornion kansa laisopisto
www.tornio .f i/kansala isopisto

Turun suomenkiel inen työväenopisto
www.turuntyovaenopisto.f i

Tuusulan Opisto
https://www.tuusula .f i/ index.tmpl?sivu_id=1649



JAPANIA OPETTAVAT OPPILAITOKSET 2023
Sivu 3/5

Alajärven lukio
https://peda.net/alajarvi/lukio

Espoonlahden lukio
https://www.jyl la. fi/k ielet- ja-kansainval isyys/

Hels ingin k iel i lukio
http://www.hel . fi/www/kiel i lu/fi/opiskelu/
kiel i tar jonta/

Hels ingin ranskalais-suomalainen koulu
http://hrsk.f i/yhteystiedot/henki losto/

Hels ingin Suomalainen yhteiskoulu SYK
https://www.syk.fi/

Hyvinkään lukio
https://www.hyvinkaa.fi/hyvinkaan-lukio/

Joroisten lukio
https: //jorois tenlukio.onedu.f i/web/

Kulosaaren yhteiskoulu
http://www.ksyk. fi/fi/lukio

Lumon lukio
http://lumonlukio.fi/opiskelu/oppiaineet/kielet/

Töölön yhteiskoulun aikuis lukio
http://www.tyk.fi/aikuis lukio/

Mart inlaakson lukio
https://s iv istysvantaa.fi/mart inlaaksonlukio/
art ikkeli t/opiskelu/opetusjar jestelyt/
art ikkel is ivu.html

Merikarvian lukio
http://www.merikarvianlukio.fi/index.php?
ftopen=yhteystiedot&vtopen=yhteystiedot

LUKIOT

Nils iän lukio
https://ni ls ian-lukio.onedu.fi/web/opiskel i ja l le/
oppiaineet/

Oulaisten lukio
https: //peda.net/oulainen/oulaisten-lukio

Oulun aikuis lukio
http://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuis lukio/
harjoitusnimi-vh

Porin lukio
https://www.pori . fi/kasvatus-ja-koulutus/lukio/
porin- lukio/

Suomalais-Venäläinen koulu lukio
https://www.svk-edu.fi/lukio/

Vaasan lyseon lukio
https://www.vaasa.fi/koulutus- ja-tyo/lukiot-ja
-ammati l l inen-koulutus/lukiot/vaasan-lyseon-
lukio/kansainval isyyskasvatus/

Vaskivuoren lukio
http://www.vantaa-vaskivuori . fi/vaskinet/
Opiskelu

Vieremän lukio
https: //peda.net/vierema/vierem%C3%A4nlukio
/o2/yhteystiedot#top

AMMATTIOPISTO
Ammattiopisto Lappia
http://www.lappia.fi/

Omnia (Espoon työväenopisto)
https://www.omnia.fi/tyovaenopistonkurssit/
japani-a11-alkeet

Salpaus
https://www.salpaus.fi/koulutus/yhteiset-
tutkinnon-osat-yto/val innaiset-opinnot/
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Yliopistot

Aalto-yl iopisto
https://www.aalto.fi/fi/kieli-ja-viestintaopinnot/japani

Hels ingin y l iopisto
https://www.hels inki .fi/fi/koulutusohjelmat/
kielten-kandiohjelma
https://www.hels inki .fi/fi/koulutusohjelmat
/kielten-maisteriohjelma
https://studies.hels inki .fi/ohjeet/art ikkel i/
k iel ikeskuksen-opetustarjonta- japani

Itä-Suomen yl iopisto
https: //opas.peppi.uef.f i/fi/haku/japani

Jyväskylän yl iopisto
https://movi . jyu.fi/fi/opintotarjonta/
kiel i tar jonta/japani

Lapin yl iopisto
https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kiel ikeskus
/Opinnot/Japani

LUT-yl iopisto
https://opinto-opas.lab.fi/fi/128247/fi/128248

Oulun yl iopisto
https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-
suorittaminen/kieli-ja-viestintakoulutus/japani

Turun yl iopisto
https://www.utu.fi/fi/y l iopisto/kiel i -ja-viest inta
opintojen-keskus/opiskelu/opintotarjonta/japani
https: //www.utu.f i/en/univers ity/faculty-of-
social-sciences/ceas/language
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Vaasan yl iopisto
https: //www.univaasa.f i/f i/for/student/studies
/language_studies/

Fr ia Kr istl iga Folkhögskolan
http://fkf.f i/ index.php/aktuell t-2-2/

Åbo Akademi
https: //www.abo.f i/stodenhet/
frammandesprakkurserochnivaer

Ammattikorkeakoulut

Centr ia ammattikorkeakoulu
https://web.centr ia.fi/

LAB-Ammattikorkeakoulu
https://opinto-opas.lab.fi/fi/128247/fi/128246

Metropol ia  Ammattikorkeakoulu
www.metropol ia.fi

Oulun ammattikorkeakoulu
http://www.oamk.fi/fi/koulutus/opiskelu- ja-
elama/harvinaisten-kielten-opiskelu/

Turun ammattikorkeakoulu
http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-
taydennyskoulutus/koulutushaku
/japanin-kielen-koulutus/

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT

Sivu 4/5

Japani la isen kulttuurin ystävät ry
http://japaninkulttuur i .net/harrastuspi ir it
/japanin-kiel i/

Tutor House
https://www.tutorhouse.fi/

YKSITYISET
Japanitalo
http://www.japanitalo.fi/Suomeksi/Palvelut/Kurssit

KANSANOPISTOT
Joutsenon opisto
https: //www.joutsenonopisto.f i/koulutustar
jontamme/japanin-kielen-ja-kulttuurin-l inja

Raaseporin kulttuuriopisto
https://opistopalvelut.fi/raseborg/
search.php?l=fi&search=japani
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Kesäyliopistot

Hels ingin seudun kesäyl iopisto
http://www.kesayl iopistohki . fi/kurss it/kategoria/
kiel ikurss it- fi/japani-fi/?show=al l

Pohjois-Pohjanmaan kesäyl iopisto
http://www.pohjois-pohjanmaankesayl iopisto.fi/
fi/japanin-kielen-alkeiskurssi-i/

Porin kesäyl iopisto
http://www.pori . fi/kansalaisopisto/
porinkesayl iopisto.html

Snel lman-kesäyl iopisto
http://snel lmankesayl iopisto.fi/

Tampereen kesäyl iopisto
https://tampereenkesayl iopisto.fi/oppiaineet
/japani

Turun kesäyl iopisto
https://www.turunkesayl iopisto.fi/kurss it/japanin
-alkeet-3-3

Avoimet yl iopistot

Aalto-yl iopisto
https://www.aalto.fi/fi/aalto-yl iopiston-avoin
-yl iopisto

Hels ingin y l iopisto
https://courses.hels inki . fi/fi/avoin-yl iopisto/
opinnot/japani

Hels ingin y l iopisto kiel ikeskus
https://studies.hels inki .fi/ohjeet/art ikkel i/
k iel ikeskuksen-kiel i - ja-opetustarjonta

Itä-Suomen yl iopisto
https: //www.joutsenonopisto.f i/koulutustarjon
tamme/avoimet-yl iopisto-opinnot/

Oulun yl iopisto
http://www.oulu.fi/avoinyl iopisto/kvk

Pohjois-Pohjanmaan kesäyl iopisto
http://www.pohjoispohjanmaankesayl iopisto.fi
/fi  /japanin-kielenalkeiskurssi- i/

Turun yl iopisto
https: //nettiopsu.utu.f i/avoin/i lmoittautuminen
/hakukohteet/23475; jsessionid=3EB156AA418FA
3762EBF7A79480FE85A

Aikuis lukio
Oulun aikuis lukio
http://www.ouka.fi  /oulu/oulun-aikuis lukio/

Savonl innan aikuis lukio
https://savonl innanaikuis lukio.onedu.fi/web
/opettajat/kielet/

Turun i l ta lukio
http://www.turunil talukio.f i/ index.php/
opiskel i ja l le/opettajat

Töölön yhteiskoulun aikuis lukio
http://www.tyk.fi  /a ikuis lukio/

Peruskoulut
Hels ingin Suomalainen yhteiskoulu SYK
https://www.syk.fi  /

Järvikylän koulu
https: //peda.net/nivala/perusopetus/
jarvikylankoulu/%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A

Luostar ivuoren koulu
https: //blog.edu.turku.f i/ luostar ivuori /
opiskelu/
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