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Ammatillinen koulutus?
Lukio? Kaksoistutkinto?
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Peruskoulu takana. 
Mitä seuraavaksi?
Mikä on unelma-ammattisi? Mitä haluaisit tehdä työksesi? 
Mitkä alat työllistävät tulevaisuudessa?

Peruskoulun päättyessä edessäsi on yksi elämäsi tähän asti tärkeimmistä valinnoista: 
haetko ammattikouluun opiskelemaan vaikkapa lähihoitajaksi, putkiasentajaksi tai 
kokiksi? Vai menetkö lukioon saamaan yleissivistystä ja suorittamaan ylioppilastutkinnon? 
Jos et osaa päättää näiden välillä, voit onneksi valita myös molemmat: kaksoistutkintoon 
opiskelemalla saat sekä ammatin että ylioppilastutkinnon! 

Raseko antaa ammatillista koulutusta usealla eri alalla, mm. terveys- ja hyvinvointialalla, 
palvelualoilla, liiketoiminnan alalla, tekstiili- ja muotialalla sekä monipuolisesti tekniikan eri 
aloilla. Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa on käytännönläheistä ja työpainotteista. 
Osaamista pääset hankkimaan Rasekon työsaleissa, opetuskeittiöissä ja pajoilla, 
digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa, erilaisissa projekteissa työelämässä sekä 
koulutus- ja oppisopimuksilla yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Ammatillinen koulutus 
antaa käytännön ammattitaidon lisäksi hyvän pohjan myös jatko-opintoihin. 

Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto tarjoavat valmiuden laaja-alaisiin jatko-opintoihin. 
Lukiossa hankitusta kielitaidosta ja yleissivistyksestä on sinulle arvokasta hyötyä missä tahansa 
myöhemmissä opinnoissa. Lukiossa valitset itse opintojaksosi ja kannat vastuun opiskelujesi 
etenemisestä. Tärkeintä on motivaatio: halusi oppia ja tahto kehittää opiskelutaitojasi. Rasekon 
omistajakuntien alueella toimii neljä lukiota.

Kaksoistutkinto on hyvä vaihtoehto sinulle, jota kiinnostaa sekä ammatti että 
ylioppilastutkinto. Haet opiskelemaan haluamaasi ammatillista perustutkintoa, vaikkapa 
talonrakentajaksi, ja suoritat sen rinnalla lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinto 
sopii oma-aloitteisille opiskelijoille, jotka tähtäävät jatko-opintoihin. Kaksoistutkinnon lukio-
opetus annetaan Raision lukiossa.

Mieti omia vahvoja puoliasi. Mieti mistä olet kiinnostunut, millaisista opinnoista motivoidut? 
Tutustu vaihtoehtoihin ja tee valintasi huolella. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä 
valinta ei määrittele loppuelämääsi. Samanlaisiin työtehtäviin voit päätyä monen eri väylän 
kautta!
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Yhteishaku perusopetuksen 
jälkeiseen koulutukseen 21.2. - 21.3.2023:

www.opintopolku.fi

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen 
ympäri vuoden: www.raseko.fi

http://www.opintopolku.fi
http://www.raseko.fi
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Syksyllä 2023 alkavat koulutukset
Ammatillinen tutkinto Pääasiallinen 

toimipiste
Mukana 
yhteishaussa. 
Aloituspaikat 
2023.

Mukana 
myös 
jatkuvassa 
haussa

Katso 
esittely

* kaikkien yhteishaussa mukana olevien ammatillisten perustutkintokoulutusten yhteydessä on mahdollista valita myös
kaksoistutkintoon opiskeleminen, kts. lisätietoja sivulta 25

Ajoneuvoalan pt, automekaanikko, diagnoosimekaanikko, 
hyötyajoneuvomekaanikko

Eeronkuja, Raisio 38 s. 9

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt, kampaaja, kosmetiikkaneuvoja, parturi, 
vain jatkuva haku

Eeronkuja, Raisio .... X s. 29

Liiketoiminnan pt, merkonomi Purokatu, Raisio 84 X s. 8

Logistiikan pt, palvelulogistiikkatyöntekijä Eeronkuja, Raisio 12 X s. 14

Matkailualan pt, vastaanottovirkailija ( jatkuvassa haussa myös matka- 
asiantuntija ja matkailupalvelujen tuottaja)

Eeronkuja, Raisio 15 X s. 14
ja 29

Kone- ja tuotantotekniikan pt, koneautomaatioasentaja, koneistaja 
tai levyseppähitsaaja

Eeronkuja, Raisio 45 X s. 10

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt,  
kiinteistönhoitaja 
toimitilahuoltaja 
( jatkuvassa haussa myös kodinhuoltaja)

Eeronkuja, Raisio
12 
12 
....

X s. 15

Rakennusalan pt, talonrakentaja Eeronkuja, Raisio 38 s. 12

Ravintola- ja catering-alan pt, kokki tai tarjoilija Eeronkuja, Raisio 60 X s. 13

Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja Juhaninkuja, Raisio 72 X s. 16

Sähkö- ja automaatioalan pt, automaatioasentaja, sähköasentaja Eeronkuja, Raisio 38 s. 9

Taideteollisuusalan pt, artesaani
rakennusrestaurointi 
metallisepänala 
jatkuvassa haussa myös muita osaamisaloja

Eeronkuja, Raisio 
Eeronkuja, Raisio 
Kuivelantie, Mynämäki

7 
7 
...

X s. 17
ja 28

Talotekniikan pt, putkiasentaja Eeronkuja, Raisio 19 X s. 10

Teknisen suunnittelun pt, suunnitteluassistentti Eeronkuja, Raisio 16 X s. 12

Tekstiili- ja muotialan pt, designtekstiilien valmistaja, 
mittatilausompelija, muotiassistentti

Purokatu, Raisio 
Juhaninkuja, Raisio

12 X s. 18

Tieto- ja viestintätekniikan pt, IT-tukihenkilö tai ohjelmistokehittäjä Eeronkuja, Raisio 36 X s. 8

pt = perustutkinto 

Valmentava koulutus Pääasiallinen 
toimipiste

Mukana 
yhteishaussa. 
Aloituspaikat 
2023.

Mukana 
jatkuvassa 
haussa

Katso 
esittely

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA Eeronkuja, Raisio 30 X s. 19

Ylioppilastutkinto, lukio Toimipiste Mukana yhteishaussa. 
Aloituspaikat 2023.

Katso esittely

Mynämäen lukio, Keskuskatu 19, Mynämäki 70 s. 21

Naantalin lukio, Vadstenanpolku 4, Naantali 120 s. 22

Nousiaisten lukio, Moisiontie 16, Nousiainen 70 s. 23

Raision lukio, Kirkkoväärtinkuja 18, Raisio 140 s. 24

 ; Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa
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Ammatillinen opiskelu
Ammatillisen perustutkinnon rakenne 
Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä.  
Ammatilliseen perustutkintoon (180 osaamispistettä, osp) kuuluu 
• ammatillisia tutkinnon osia 145 osp
• yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.

Osaamisala 
Itsenäiseen työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvä suuntautuminen 
tutkinnon sisällä, esimerkiksi ”ikääntyvien hoito ja kuntoutus” sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnossa tai ”ruokapalvelu” ravintola- ja catering-alan 
perustutkinnossa. 

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)  
Yhteisten tutkinnon osien (YTO) laajuus on yhteensä 35 osp ja ne koostuvat 
kolmesta tutkinnon osasta, ns. YTO-korista. Näitä ovat 

- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp (esim. äidinkieli, kielet)
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp (esim.

matematiikka, fysiikka)
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp (esim. työelämässä

toimiminen, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen)

Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy valinnaisia osaamistavoitteita 9 
osaamispistettä opiskelijan polkuvalinnan mukaan. Polkuvalinta tehdään 
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.  

Rasekon valinnaiset polut 
Perustutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa polkuopintoja. Pol-
kuopinnot koostuvat yhteisten tutkinnon osien valinnaisista osa-alueista 
(9 osaamispistettä) ja ammatillisesta valinnaisesta tutkinnon osasta (15 
osaamispistettä). Yhteisten tutkinnon osien sisällöt tukevat ammatillisten 
valinnaisten tutkinnon osien suorittamista. Polkuopinnot ajoittuvat, kak-
soistutkinnon polkua lukuun ottamatta, toisesta opintovuodesta eteenpäin. 

Jokainen perustutkinto-opiskelija valitsee itselleen mieluisan polkuopin-
topaketin ensimmäisenä opiskeluvuonna ja valinta kirjataan HOKSiin.

1. Aktiivisen toimijan polku (esimerkiksi urheilijoille)

2. Jatkajan polku (korkeakouluun haluaville)

3. Kaksoistutkintolaisen polku (kts. sivu 25)

4. Kansainvälisyyden polku (osaamista kv-ympäristössä toimimiseen)

5. Tekijän polku (peruspolku tekijöille, joita muiden polkujen erityispiirteet
eivät kiinnosta)

6. Työelämässä toimivan polku (aikuisille, joilla on jo työkokemusta)

7. Yrittäjän polku (omaa yritystä suunnitteleville)

8. Osaajan polku (Taitaja-kisoista tms. innostuneille)
Lisätietoja poluista saat www.raseko.fi/opiskelijan-opas

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA-opinnot) 
Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on lisätä  opiskeli-
jan edellytyksiä osallistua ja suorittaa ammatillinen tutkintokoulutus.   OP-
VA-opinnot suunnitellaan  opiskelijan tarpeiden mukaan yhdessä vastuu- 
opettajan kanssa ja ne voivat olla mm. suomi toisena kielenä, englannin, 
matematiikan tai digitaalisen toiminnan opintoja. OPVA-opinnot eivät ker-
rytä osaamispisteitä eikä niitä voi sellaisenaan sisällyttää osaksi suoritetta-
vaa tutkintoa. 

Jatko-opintokelpoisuus 
Ammatillisen perustutkinnon (sekä ammattitutkinnon tai erikoisammat-
titutkinnon)  suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.  Tämä 
tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuaan voi  hakea opiskelemaan korkea-
kouluun.  Korkeakoulujen hakukohteet  sekä ajantasaiset valintaperusteet 
löytyvät Opintopolusta www.opintopolku.fi. 

Koulutussopimus ja oppisopimus
Opintoihin kuuluu runsaasti osaamisen hankkimista työelämässä. Koulutus-
sopimuksella opiskellessaan opiskelija hankkii osaamista työpaikalla  käy-
tännön työtehtävien yhteydessä ilman, että on työsuhteessa. Opiskelija ei 
saa palkkaa eikä työpaikalle makseta koulutuskorvausta. 

Oppisopimus on ammatillista koulutusta, joka järjestetään pääosin työpai-
kalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja joka perustuu kirjalliseen mää-
räaikaiseen työsopimukseen. Opiskelijalle maksetaan palkkaa ja työantajal-
le voidaan maksaa koulutuskorvausta. Oppisopimuksen voi solmia uuteen 
tai vanhaan työsuhteeseen  ja koko tutkintoon tai määrättyihin tutkinnon 
osiin esimerkiksi soveltuvan kesätyön ajaksi.  Lue oppisopimuksesta  tar-
kemmin sivulta 30. 

Henkilökohtainen osaamisen  
kehittämissuunnitelma, HOKS 
Opiskelun alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen  kehittämissuun-
nitelma HOKS, jonka avulla tunnistetaan  opiskelijan mahdollinen  aiempi 
osaaminen ja suunnitellaan, miten tutkintoa varten tarvittavan osaaminen 
hankitaan. HOKS sisältää myös tiedot mahdollisista ohjaus- ja tukitoimis-

ta.  HOKSia  päivitetään ja voidaan  muuttaa opintojen aikana tavoitteitten 
mukaan.  

Näyttö 
Näytöt ovat osa arviointia. Niissä osoitetaan käytännön työtehtäviä teke-
mällä, miten hyvin tutkinnon perusteissa määritelty keskeinen ammattitaito 
tai osaaminen on saavutettu. 

Opiskelukustannukset 
Oppivelvollisuus ja maksuttomuus -lainsäädännön piiriin kuuluville oppivel-
vollisille kustannetaan työvaatteet, materiaalit ja tarvikkeet, jotka tutkinnon 
suorittamiseksi ovat opintojen aikana tarpeen.  

Muut kuin oppivelvolliset  saavat alasta riippuen myös osan  oppikirjoista, 
työvälineistä ja materiaaleista maksutta käyttöönsä,  osa hankitaan itse. 
Kustannukset vaihtelevat aloittain.  

Vastuuopettaja 
Vastuuopettaja on henkilö, joka seuraa opiskelijan opintojen etenemistä ja 
laatii hänen kanssaan HOKSin (henkilökohtainen osaamisen kehittämis-
suunnitelma). Vastuuopettajan puoleen voi kääntyä kaikissa opiskeluun ja 
koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 

Kaksoistutkinto 
Kaksoistutkinnossa opiskellaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastut-
kinto yhtä aikaa.  Lue lisää sivulta 25.  

Kansainvälisyys Rasekossa
Rasekossa opiskelijoilla on erittäin monipuoliset mahdollisuudet hankkia 
kansainvälistä osaamista Rasekon yhteistyökumppanien ja verkostojen 
avulla. Työelämäjakso tai hankeprojekti ulkomailla tai ns. kotikansainvälis-
tyminen ovat mahdollisia käytännössä jokaiselle, joka etenee opinnoissaan 
ajallaan ja suunnitellusti. Lue lisää kv-mahdollisuuksista www-sivuilta!

Yhteishaku perusopetuksen 
jälkeiseen koulutukseen

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on tarkoitettu perus-
koulun päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perus-
opetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää 
tai korkeakoulututkintoa.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa voit hakea yhdellä 
hakulomakkeella

• ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
• lukioon
• tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA)
• vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään

ammatilliseen koulutukseen
• työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)
• kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön

linjoille (opistovuosi oppivelvollisille).

Tarkista ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valintaperusteet 
sekä yhteishaun kevään 2023 aikataulut: www.opintopolku.fi

Jatkuva haku ammatilliseen 
koulutukseen

Suurimpaan osaan Rasekossa tarjolla olevista perustutkintokoulutuksista 
voit hakea yhteishaun lisäksi ns. jatkuvalla haulla Rasekon verkkosivujen 
kautta. Huomioi, että osa koulutuksista on kuitenkin mukana vain jommas-
sa kummassa hakutavassa: esimerkiksi keväällä 2023 hius- ja kauneu-
denhoitoalalle ja osalle taideteollisuusalan koulutuksista voi hakeutua vain 
jatkuvalla haulla. Toisaalta esimerkiksi ajoneuvoala, sähkö- ja automaatio-
ala sekä rakennusala ovat yleensä mukana vain yhteishaussa. Ajantasai-
set tiedot kannattaa aina tarkistaa Rasekon www-sivuilta.

Tästä hakuoppaasta löydät Rasekon ammatillisen peruskoulutuksen tar-
jonnan (sivut 9 - 18 sekä 26 - 30), Tuva-koulutuksen (sivu 19) sekä alueen 
lukioiden koulutukset (sivut 20 – 24). 

Tutustu koulutuksiin ja valitse sinulle sopivin!

http://www.raseko.fi/opiskelijan-opas
http://www.opintopolku.fi
http://www.opintopolku.fi


Liiketoiminnan ala
Liiketoiminnan pt, merkonomi

Työelämässä tarvitaan liiketoiminnan osaajia kaikilla aloilla. Koulutus 
valmistaa monipuolisiin työtehtäviin yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon 
palveluksessa.

Liiketoiminnan perustutkintokoulutus sopii sinulle, joka haluat toimia eri-
laisissa asiakaspalvelun, toimiston, myynnin tai markkinointiviestinnän ja 
mainonnan käytännöllisissä työtehtävissä. Merkonomina osaat luoda, yl-
läpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita, myydä asiakkaan tarpeita 
vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Omien 
mielenkiinnon kohteidesi mukaan voit syventyä asiakaspalvelun ja myynnin, 
taloushallinnon tai yrittäjyyden osaamiseen.

Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa: Asiakaspalvelu, Tuloksel-
linen toiminta ja Työyhteisössä toimiminen. Valinnaisuus mahdollistaa erilaiset 
opintopolut, joissa voi painottua esimerkiksi markkinointiviestintä, projekteissa 
toimiminen, yritystoiminta, taloushallinto tai asiakkuuksien hoitaminen.

Ammatteja: myyjä, myyntineuvottelija, myyntisihteeri, tuote-esittelijä, pal-
veluneuvoja, vakuutusvirkailija, vähittäiskauppias, toimistosihteeri, kirjanpi-
täjä, palkanlaskija, laskuttaja, markkinointiassistentti, myyjä-visualisti.

Tieto- ja viestintätekniikka 
Tieto- ja viestintätekniikan pt,  
ohjelmistokehittäjä, IT-tukihenkilö

Kiinnostavatko sinua tietokoneet, erilaiset sovellusohjelmat, ohjelmointi, 
tietoturva, laite- ja lähiverkkotekniikka? Haluaisitko osata ohjelmoida 
käyttöliittymiä, tietokantoja ja sovelluksia tai asentaa, testata, 
dokumentoida ja ylläpitää työasema- ja palvelinlaitteistoja? 

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot sisältävät alan perusosaamisen (mm. so-
vellusohjelmat, käyttöjärjestelmät, asiakaspalvelu) lisäksi tutkintonimikkeen 
määritteleviä opintoja sekä runsaasti valinnaisia tutkinnon osia. Valinnaisilla 
opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamissasi teemoissa esimerkiksi oh-
jelmistokehityksen tai asennus- ja huoltotöiden osalta. Osaamista hankit kou-
lun omissa oppimisympäristöissä - kuten käytön tukea tarjoavassa ITHelpissä 
tai digitaalisen valmistuksen pajassa Fab Lab Rasekossa - ja syvennät koulu-
tussopimus- tai oppisopimusjaksojen aikana erilaisissa yrityksissä.

IT-tukihenkilöt voivat työskennellä käyttöönoton tukena, koulutus- ja neu-
vontatehtävissä sekä laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustehtävissä julki-
sella sektorilla ja yrityksissä. Ohjelmistokehittäjille työpaikkoja tarjoavat mm. 
tietojärjestelmien ja ohjelmistojen määrittely, suunnittelu, toteutus ja ylläpi-
to. Koulutus tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työskennellä myyntitehtävissä 
sekä erilaisissa neuvontapalveluissa.

Ammatteja: ohjelmistosuunnittelija, web-ylläpitäjä, ohjelmoija, käytettä-
vyysasiantuntija, IT-tuki, mikrotukihenkilö, asiakastuki

Tekniikan alat
Ajoneuvoalan pt, automekaanikko,  
diagnoosimekaanikko, hyötyajoneuvomekaanikko

Oletko kiinnostunut autojen ja muiden moottoriajoneuvojen 
kanssa toimimisesta? Automekaanikot, diagnoosimekaanikot ja 
hyötyajoneuvomekaanikot hankkivat osaamista ajoneuvojen - myös 
sähkö- ja hybridiajoneuvojen - huoltotöihin. 

Automekaanikon työkuvaan kuuluvat lisäksi perinteiset moottorin ja vaih-
teistojen sekä alustan ja jarrujen korjaustyöt. Diagnoosimekaanikko syven-
tää osaamistaan ajoneuvojen korkeajännitejärjestelmien sekä sähkö- ja 
ohjausjärjestelmien korjaustöissä. Hyötyajoneuvomekaanikko keskittyy 
hyötyajoneuvojen ja työkoneiden korjaukseen. Teknisen osaamisen lisäksi 
asiakaspalvelutaidot ja keskittymiskyky ovat asentajalle tärkeitä.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja suurin osa opista hankitaan teke-
mällä korjaus- ja huoltotöitä asiakkaiden autoihin opetuskorjaamossa tai 
alan yrityksissä. Opintoihin sisältyy neljä kaikille pakollista tutkinnon osaa 
sekä tutkintonimikkeen mukaisia ja valinnaisia opintoja. 

Töitä ajoneuvoalalla tarjoavat mm. autoliikkeet ja -korjaamot, kuljetusliikkeet 
sekä ajoneuvoja valmistava teollisuus.

Ammatteja: ajoneuvoasentaja, autonasentaja, mekaanikko, työkoneasenta-
ja, henkilöautomekaanikko, kuorma-automekaanikko, huoltoneuvoja

Sähkö- ja automaatioalan pt,  
automaatioasentaja, sähköasentaja

Kiinnostaako sähköala? Alan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, 
teollisuuden ja rakennusalan piirissä sähköistyksen, sähköasennusten, 
korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon tehtävissä. 

Automaatioasentajien ja sähköasentajien tehtäviin kuuluvat perussähkötöi-
den lisäksi turvallisuutta ja mukavuutta lisäävien järjestelmien asennukset ja 
ylläpidot julkisissa rakennuksissa sekä omakoti-, rivi- ja kerrostaloissa.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja sisältää runsaasti töitä osas-
ton omissa työtiloissa sekä Rasekon kiinteistöissä ja rakennustyömail-
la. Osaamista syvennetään yrityskumppanien ympäristöissä. Tutkinnon 
aluksi opetellaan sähkö- ja automaatioalalla toimimista ja yleisiä kiinteis-
töjen sähköasennuksia. Tutkintoa täydennetään mm. automaatiojärjes-
telmien, sähköverkoston, sähkömoottorien ja aurinkosähköjärjestelmien 
opinnoilla.

Asentajana tarvitset teknistä osaamista, huolellisuutta ja ongelmanratkai-
sutaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Tietokone on sinulle päivittäinen 
työkalu siinä missä perinteiset asentajan työkalutkin.

Ammatteja: automaatioasentaja, sähköasentaja

8 9
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Talotekniikan pt, 
putkiasentaja

Kiinnostaako sinua työskentely uudis- ja korjausrakennustyömailla 
lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien asennustehtävissä? 
Putkiasentajan koulutus sopii sinulle, jos pidät käsillä tekemisestä 
ja olet asiakaspalveluhenkinen sekä kiinnostunut itsenäisestä 
ongelmanratkaisutyöstä.

Koulutuksen aikana opit käyttämään alan perustyökaluja ja valitse-
maan oikeat työmenetelmät ja materiaalit. Pakollisia tutkinnon osia on 
kolme: Lämmitysjärjestelmien asentaminen, Käyttövesijärjestelmien 
asentaminen ja Viemärijärjestelmien asentaminen. Valinnaisilla opin-
noilla syvennät osaamistasi esimerkiksi LVI-korjausrakentamisen tai 
LV-järjestelmien huoltamisen tehtäviin.

Putkiasennuksiin suuntautuessasi työskentelet uudis- ja korjausraken-
nustyömailla asentaen ja huoltaen esimerkiksi vesi- ja lämpöjohtoja, 
varaajia, vesikalusteita ja viemäriputkistoja. Töitä tarjoavat erilaiset 
LVI-huoltoyritykset tai talotekniikan asennuspalveluja suorittavat yri-
tykset.

Ammatteja: putkiasentaja, LV-asentaja

Kone- ja tuotantotekniikan pt, 
koneautomaatioasentaja,  
koneistaja, levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä 
konepajoilla, verstailla ja teollisuudessa. Alan ammateissa pääset 
työskentelemään teknologian ja erilaisten koneiden ja laitteiden 
parissa sekä suunnittelemaan ja valmistamaan mm. rakenteita ja 
koneiden osia.

Metallialan opinnoissa tutustut moderneihin valmistustekniikoihin ja 
automaation ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin sekä erilaisiin 
materiaaleihin. Ensimmäisen opiskeluvuoden sisältö on kaikille sama: 
koneistuksen, levytöiden ja hitsauksen sekä asennuksen ja automaa-
tion perustyöt. Osaamisalan (asennus ja automaatio tai tuotantotek-
niikka) valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Opintoihin sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa: Valmistus-
työtehtävissä toimiminen ja Asennus- ja automaatiotyöt sekä osaa-

misalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (Koneistus, Hitsaus- ja 
levytyöt tai Koneautomaatioasennus). Koneautomaatioasentajaksi 
opiskelevat voivat syventää valinnaisilla tutkinnon osilla osaamis-
taan mm. hydrauliikan, pneumatiikan tai robotiikan saralla. Levy-
seppähitsaajaksi tai koneistajaksi opiskelevien valinnaisvaihtoehtoja 
ovat mm. robotiikka, CAD-ohjelmointi, konepajamittaukset, ohutle-
vytyöt ja CNC-osaaminen.

Alan tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus 
sekä kokoonpano-, asennus- ja huoltotyöt.

Ammatteja: hitsaaja, levyseppähitsaaja, kokoonpanija, tuotanto-
työntekijä, koneistaja, koneenasentaja, hissiasentaja, mekatroniik-
ka-asentaja, kunnossapitoasentaja, teräsrakentaja, automaatioasen-
taja

Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa Y = mukana yhteshaussa; J = mukana jatkuvassa haussa
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Rakennusalan pt, 
talonrakentaja

Talonrakentaja on rakennusalan monitaitoinen perusammattilainen, 
jonka tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja 
betonirakentamisen työt. Jos käsillä tekeminen on sinun juttusi, 
nämä käytännönläheiset opinnot sopivat sinulle. Osaamista 
hankit Rasekon omilla työpajoilla ja omakotitalorakennusmailla 
sekä työelämäyhteistyökumppaneiden yrityksissä erilaisissa 
ympäristöissä.

Perusopinnoissa tutustut työvälineisiin, työtapoihin ja materiaaleihin. Tut-
kinnossa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa Rakennustyömaalla toi-
miminen ja kaksi osaamisalan mukaista pakollista tutkinnon osaa Runko-
vaiheen työt ja Perustustyöt. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit erikoistua 
esimerkiksi teräsrakentamiseen, muuraukseen, laatoitukseen, ulkoverhous- 
ja kattotöihin tai korjausrakentamiseen.

Talonrakentajan ammatissa tarvitaan kädentaitoja, ongelmanratkaisuky-
kyä, itsenäistä työskentelyotetta ja hyvää fyysistä kuntoa. Rakennusmiehet 
työskentelevät pääasiassa rakennusliikkeiden ja rakennustuoteteollisuuden 
palveluksessa sekä yrittäjinä.

Ammatteja: rakennusmies, kirvesmies, mittamies, muurari, raudoittaja, ele-
menttiasentaja, ikkuna- ja oviasentaja, kattoasentaja, laatoittaja

Teknisen suunnittelun pt, suunnitteluassistentti

Jos olet kiinnostunut monipuolisesta tehtäväkuvasta CAD-piirtämisen ja 
projektinhallinnan parissa, voivat suunnitteluassistentin opinnot olla sinulle 
oikea valinta. Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat tietokoneavusteinen 
tekninen piirtäminen ja -suunnittelu, 3D-mallintaminen, suunnitteluun 
liittyvien julkaisujen laatiminen, dokumenttien kokoaminen, digitalisointi 
ja tuottaminen sekä asiakaspalvelu ja toimistotyöt.

Opiskelu sisältää mm. teknistä ja koneteknistä suunnittelua, CAD/CAM-ohjel-
mistojen käyttöä, tietomallien käyttöä, mallintamista, toimistotöitä, tilasuunni-
telmien tuottamista, julkaisujen laatimista ja projektinhallintaa. Opinnoissa on 
yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Suunnitteluprojektissa toimiminen) ja 
toimialakohtaiset osat Teollisuuden suunnittelussa toimiminen ja Rakennus-
teknisessä suunnittelussa toimiminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla syvennät 
osaamistasi mm. 3D-mallien muodostamisen ja tulostamisen saralla.

Suunnitteluassistenttina voit työskennellä erilaisten teollisuusyritysten, in-
sinööri- tai arkkitehtitoimistojen tai julkisen sektorin palveluksessa suunnit-
teluprojektien avustavissa ja tukevissa työtehtävissä. Piirtämisen ja mallin-
tamisen lisäksi työnkuvaasi voivat kuulua mm. erilaiset elinkaaren hallinnan 
tehtävät sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden laatiminen.

Ammatteja: tekninen piirtäjä, projektiassistentti, koneenpiirtäjä, suunnit-
teluavustaja, dokumentoija, avustava suunnittelija, cad-piirtäjä, mallintaja, 
tekninen sihteeri

Palvelualat
Ravintola- ja catering-alan pt, 
kokki, tarjoilija

Haluatko oppia valmistamaan maukasta ruokaa ammattimaisesti 
ja palvelemaan asiakkaita mitä erilaisimmissa ympäristöissä? 
Ruokapalveluala sopii sinulle, jos olet joustava, organisointikykyinen ja 
asiakaspalveluhenkinen. Rasekossa voit opiskella joko ruokapalveluiden 
osaamisalaa (kokki) tai asiakaspalvelun osaamisalaa (tarjoilija). 
Osaamisalan valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kokkina valmistat ruokia ja ruoka-annoksia yksin ja ryhmässä. Osaamiseesi 
kuuluu ruoanvalmistuksen, elintarvikehygienian ja asiakaspalvelun lisäksi 
ruokalistojen suunnittelua, ravitsemusta sekä laiteteknologiaa. Asiakaspal-
velun osaamisala (tarjoilija) sopii sinulle, jota ruoanvalmistuksen lisäksi kiin-
nostaa tuotteiden ja palveluiden myyminen erilaisille asiakkaille. 

Opiskelu sisältää paljon käytännön ammattityötä ja sen lisäksi ammattiteo-
riaa ja yhteisiä opintoja. Käytännön tehtäviä opit koulun erilaisissa oppimis-
ympäristöissä, erilaisissa projekteissa työelämän kanssa sekä työpaikoilla. 
Opinnoissa perehdyt mm. ruoanvalmistukseen, tarjoiluun, hygieniavaati-
muksiin, asiakaspalveluun sekä yrittäjyyteen. 

Tutkintoon sisältyy yksi molemmille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa 
Ravitsemispalveluissa toimiminen sekä osaamisalan mukaisia tutkinnon 
osia kuten Lounasruokien valmistus tai Asiakaspalvelu ja myynti. Valinnai-
silla tutkinnon osilla voit erikoistua mielenkiintosi mukaan esimerkiksi á la 
carte -ruoanvalmistukseen tai juhlaruokien valmistukseen ja tarjoiluun.

Työpaikkoja tarjoavat mm. kahvilat, ravintolat, suurtalouden toimipaikat 
kuten sairaaloiden ja päiväkotien keittiöt. Myös henkilöstöravintolat, liiken- 
neasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu-, matkailuyritykset sekä jopa matkusta-
jalaivat. Hyvät etenemismahdollisuudet ja kansainvälisyys ovat alalle luon-
taista.

Ammatteja: kokki, ruokapalvelutyöntekijä, ravitsemistyöntekijä, kahvila-
työntekijä / ravintolan tarjoilija, junatarjoilija, kahvilatarjoilija, palveluvastaa-
va

Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa
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Matkailualan pt,  
vastaanottovirkailija

Kiinnostaako sinua matkailualalla työskentely erilaisissa mat- 
kailualan palveluja tarjoavissa yrityksissä, hotelleissa tai mat-
kailukeskuksissa? Matkailuala sopii sinulle, jos kansainvälisyys kiehtoo, 
olet kiinnostunut kielistä ja haluat toimia erilaisia asiakasryhmiä 
palvellen!

Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta ja käytännön työskentelyä alan yrityk-
sissä. Osana opintoja tarjoamme hyviä mahdollisuuksia lähteä työelämäjak-
solle ulkomaille. Teemme yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Opinnoissa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa Matkailualan asiakas-
palvelu ja osaamisalakohtainen pakollinen osa Hotellin vastaanottopalvelut. 
Valinnaisilla osilla voit syventyä esimerkiksi kokouspalveluiden järjestämi-
seen. Matkailuala on myös jatkuvassa haussa. Lue lisää sivulta 29.

Vastaanottovirkailijat työskentelevät hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä. 

Ammatteja: vastaanottovirkailija, kokousjärjestelijä

Logistiikan pt, palvelulogistiikkatyöntekijä

Oletko asiakaspalveluhenkinen ja kiinnostunut varastoalan tehtävistä? 
Palvelulogistiikkatyöntekijä vastaanottaa, tarkastaa ja varastoi 
saapuvan tavaran sekä keräilee, pakkaa ja lähettää tavaraa. Työhön 
voi kuulua myös inventointia eli tavaran määrän laskemista ja tavaran 
saldon varastojärjestelmään merkitsemistä, tavaran kuljettamista sekä 
ostotilausten tekemistä ja erilaisia asiakaspalvelutehtäviä. 

Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta, järjestelmälli-
syyttä, huolellisuutta, tietoteknisiä taitoja, organisointikykyä sekä itsenäistä 
työskentelyotetta ja yhteistyötaitoja.

Logistiikka-alan koulutus on käytännönläheistä. Tutkinnon kaikille pakollisia 
osia ovat Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, Tavaran vastaan-
otto ja säilyttäminen, Tavaran keräily ja pakkaaminen sekä Tavarankäsit-
telylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana toimiminen. Opintoihin kuuluu 
mm. trukin ja muiden varastotehtävissä käytettävien koneiden ja laitteiden
käytön harjoittelua, tavaran pakkaamista, kuormausta ja purkamista sekä
varastotietojärjestelmän käyttöä. Valinnaisten tutkinnonosien kautta voit
painottaa osaamistasi sinua kiinnostaviin työtehtäviin, esimerkiksi vaarallis-
ten aineiden käsittelyyn ja tavaran kuljettamiseen.

Logistiikkatyöntekijän tehtäviä löytyy käytännössä kaikista niistä paikoista, 
joissa tavaraa vastaanotetaan tai lähetetään: esimerkiksi teollisuuslaitoksis-
sa, logistiikkaterminaaleissa, vähittäiskaupoissa ja tukkuliikkeissä.

Ammatteja: varastonhoitaja, varastotyöntekijä, logistiikkatyöntekijä, termi-
naalityöntekijä, lähettämötyöntekijä

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, 
kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja  
tai kodinhuoltaja

Niin kauan kuin on kiinteistöjä ja koteja – asuntoja, kauppakeskuksia, 
sairaaloita, kouluja, hotelleja, tehtaita – niin kauan riittää töitä 
tämän alan tekijöille. Valittavanasi on kiinteistönhoidon osaamisala 
(kiinteistönhoitaja), toimitilahuollon osaamisala (toimitilahuoltaja) tai 
kotityöpalvelujen osaamisala (kodinhuoltaja). 

Opiskelu Rasekossa sisältää paljon käytännön ammattityötä sekä koulun 
omissa kiinteistöissä että työpaikoilla. 

Kiinteistönhoitoon suuntautuessasi opiskelet mm. kiinteistöjen taloteknis-
ten järjestelmien (esimerkiksi lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien) 
ylläpitoa ja seurantaa, kiinteistön yleishoitoa ja korjaustöitä sekä pihojen ja 
viheralueiden hoitamista. Tutkinnossa on kolme pakollista osaa: Asiakasläh-
töisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, Kiinteistön yleishoito 
ja valvonta sekä Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen. Valinnaisilla 
tutkinnon osilla syvennät osaamistasi vaikkapa LVI-järjestelmien käyttämi-
sessä tai koneiden käsittelyssä.

Toimitilahuoltajien koulutukseen kuuluu puhtauspalvelujen suunnittelu 
ja toteutus erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. asuinkiinteistöt, 
majoitustilat, kauppakeskukset, junat ja linja-autot, oppilaitokset ja päi-
väkodit, teollisuuslaitokset ja terveydenhuoltotilat. Suoritettavana on 
kolme pakollista tutkinnon osaa: Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteis-
töpalvelujen tuottaminen, Perussiivouspalvelut ja Ylläpitosiivouspalvelut. 
Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamisesi syventyy vaikkapa hotelli- ja ma-
joitustilojen puhtauspalvelujen tai rakennusaikaisten siivouspalveluiden 
tuottamisessa. Saat myös valmiudet oman yritystoiminnan suunnitteluun 
ja aloittamiseen.  

Kodinhuoltajana** toimit asiakaskohteessa kotityöpalvelujen työtehtävis-
sä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukai-
sesti. Osaat tuottaa ruokapalveluja ja kotisiivouspalveluja asiakaskodeissa 
tai kodinomaisissa laitoksissa. Lisäksi osaat tehdä kodin siivouksen eri-
tyistilanteissa, hoitaa piha- ja ulkoalueita, huoltaa vaatteita ja tekstiilejä tai 
tuottaa avustamis- ja asiointipalveluja asiakaskodeissa. Pakolliset tutkinnon 
osat tässä osaamisalassa ovat Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen 
ja Kotisiivouspalvelujen tuottaminen.

Alan työtehtävissä tarvitaan ammattiosaamisen lisäksi itsenäistä työotetta, 
vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä. Työpaikkoja tarjoavat mm. kiinteistön-
hoito- ja siivouspalveluyritykset, teollisuus, hotellit ja majoitusliikkeet sekä 
julkinen sektori ja sen liikelaitokset. Osa työskentelee itsenäisinä yrittäjinä.

Ammatteja: kiinteistöhoitaja, huoltomies, laitosmies, kodinhuoltaja, toimiti-
lahuoltaja, siistijä, siivooja, laitosapulainen

** Kodinhuoltajaksi opiskelemaan hakeudutaan jatkuvalla haulla Rasekon 
www-sivujen kautta. Muihin osaamisaloihin (kiinteistönhoito ja toimitila-
huolto) voi hakeutua yhteishaulla ja jatkuvalla haulla.

Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa
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Terveys- ja hyvinvointiala
Sosiaali- ja terveysalan pt, 
lähihoitaja

Haluatko auttaa ihmisiä ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan? 
Lähihoitajana pääset työskentelemään aidosti lähellä ihmistä: työtehtävät 
käsittävät ihmisen hoidon ja huolenpidon vauvasta vanhukseen. 

Lähihoitaja on moniosaaja, jonka työssä korostuu turvallisuus ja vastuulli-
suus. Lähihoitajalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. 
Lähihoitajan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Lähihoitajan opinnot an-
tavat pohjan jatko-opintoihin. 

Lähihoitajaopinnoissa opiskelet kasvun ja terveyden edistämiseen sekä 
hoitamiseen liittyviä asioita erilaisissa oppimisympäristöissä. Opintoihin 
sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa (Kasvun ja osallisuuden 
edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen) sekä osaa-
misalan mukaiset opinnot. 

Rasekossa valittavat osaamisalat ovat 
• lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
• mielenterveys- ja päihdetyö
• sairaanhoito ja huolenpito
• ikääntyvien hoito ja kuntoutus
• sekä oppisopimusmuotoisena myös vammaistyö.

Osaamisalaopintojen lisäksi opiskelet valinnaisia tutkinnon osia, joilla pää-
set syventämään taitojasi esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveystai-
tojen edistämisessä, ohjaustehtävissä toimimisessa tai kansainvälisessä 
työympäristössä työskentelyssä.

Työpaikkoja lähihoitajille tarjoavat mm. erilaiset sosiaali- tai terveydenhuol-
lon yksiköt kuten päiväkodit, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, vam-
maistyön yksiköt, palveluasumisyksiköt, vanhainkodit, terveyskeskukset, 
sairaalat sekä kotihoito.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutukseen Rasekossa järjestetään 
pääsy- ja soveltuvuuskoe. Lue lisää: www.raseko.fi

Taideteollisuusala
Taideteollisuusalan pt, artesaani

Taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisiä ja laadukkaita 
tuotteita sisustukseen ja elinympäristöön. Alan ammattilaiset toimivat 
mm. puu-, metalli- ja restaurointialoilla ja vastaavat yleensä koko tuotteen
valmistamisesta raaka-aineista lopulliseksi tuotteeksi. Alalla korostuvat
yksilöllinen tekeminen, kädentaidot sekä suunnittelu ja korkeatasoinen
valmistus. Työtä tehdään usein perinteiseen työtapaan pohjautuvilla
tekniikoilla mutta yhä enemmän myös moderneilla digitaalisilla
menetelmillä ja laitteilla.

Opinnoissa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Osaamisen tuotteistami-
nen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla). Lisäksi opiskellaan osaamisalan 
mukaiset pakolliset tutkinnon osat (esim. Metallisepän alan tuotteen valmista-
minen) sekä useita valinnaisia osia. Näitä voivat olla esimerkiksi Erikoistuminen 
taideteollisuusalalla, Yritystoiminnan suunnittelu tai Käsityötaidon ohjaaminen. 

Osaamista voit hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä Rasekon työpajoilla, 
digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa tai työelämäkumppanien 
yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla.   

Taideteollisuusalalla työllistytään osaamisalasta riippuen mm. huonekalujen, 
kiintokalusteiden ja sisustus- ja koriste-esineiden suunnitteluun ja valmistuk-
seen tai rakennusten tai tuotteiden korjaustehtäviin yrittäjänä tai toisen pal-
veluksessa. Alan ammattilaisia toimii lisäksi esimerkiksi opetus- ja neuvonta- tehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita 

myyvissä yrityksissä sekä museo- ja matkailualoilla. 

Yhteishaussa voit hakea opiskelemaan taideteollisuusalaa Rasekossa 
kahdelle osaamisalalle: metalliseppäala ja restaurointi. Loppuihin Rasekossa 
tarjolla oleviin koulutuksiin (muinaistekniikka, puusepänala ja digitaalinen 
valmistus) voit hakeutua jatkuvalla haulla. ** Lue lisää sivulta 28.

Yhteishaussa on mukana seuraavat osaamisalat:
Metallisepän opintojen aikana tutustut metallien ja muiden kovien materiaalien 
ominaisuuksiin ja valmistat taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai valettuja esi-
neitä. Perinteisten tekniikoiden lisäksi voit kokeilla erilaisten materiaalien kuten 
puun, nahan tai muovin yhdistämistä esineeseen toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Esinesuunnittelun ja -valmistuksen tukena käytössäsi on 3D-mallinnus sekä 
3D-tulostus erilaisilla muoveilla.  

Restauroinnin osaamisalan säilyttävään korjausrakentamiseen keskittyvän 
koulutuksen pääsisältöinä ovat rakennusperinteen kannalta arvokkaiden ra-
kennusten ja rakennusosien materiaalit, pintakäsittelyt ja korjaustekniikat. 
Myös rakennushistoria ja rakennetun ympäristön kulttuurilliset arvot ovat kes-
keisiä osatekijöitä. Opinnoissa työskennellään rakennustyömailla, joissa pereh-
dytään oikeissa oppimisympäristöissä materiaaleihin, tekniikoihin ja tarvittaviin 
asiakirjoihin, samoin dokumentointiin ja korjausrakentamista koskeviin raken-
nusalan yleisiin säännöksiin. 

Taideteollisuusalan perustutkintoon hakeville järjestetään soveltuvuuskoe. Li-
sätietoja saat Rasekon kotisivuilta www.raseko.fi 

Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa

http://www.raseko.fi
http://www.raseko.fi
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Tekstiili- ja muotiala
Tekstiili- ja muotialan pt, designtekstiilien  
valmistaja, mittatilausompelija, muotiassistentti

Haluaisitko toimia tekstiilien ja muodin alalla ideoiden markkinointia 
ja tapahtumia, valmistaen laadukkaita vaatteita ja asusteita tai 
suunnitellen ja valmistaen yksilöllisiä käyttö- ja sisustustekstiilejä? 
Tekstiili- ja muotiala tarjoaa monenlaisia ammatteja ja tehtäviä, työ on 
usein kansainvälistä ja alalla tehdään jatkuvasti uusia innovaatioita. 
Myös vastuullisuus ja kiertotalous lisäävät koko ajan merkitystään. 

Opinnoissa on kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa (Tekstiili- ja muotialan 
työympäristössä toimiminen sekä Tuotteistaminen 
ja osaamisesta viestiminen). Lisäksi opiskellaan 
tutkintonimikkeen määrääviä opintoja (Designteks-
tiilien valmistaminen, Vaatteen valmistaminen mit-
tatilaustyönä tai Muodin alalla assistenttina toimi-
minen) sekä valinnaisia tutkinnon osia.

Designtekstiilien valmistajan opinnoissa tutustut 
monipuolisesti eri tekstiilimateriaaleihin ja työme-
netelmiin. Tuotteita pääset valmistamaan kangasta 
painaen, kangaspuilla kutoen, värjäten sekä alan 
erikoistekniikoita ja digitaalisuutta hyödyntäen.  

Mittatilausompelijan opinnoissa painottuvat 
asiakaslähtöinen työskentely, kaavoittaminen 
ja sovittaminen, valmistuksen suunnittelu sekä 
vaatteiden laadukas toteutus ja niiden elinikää 
pidentävä korjausompelu. Digitaalisia menetel-
miä ja välineitä käytetään yhä enemmän sekä 
valmistuksen suunnittelussa että tuotteiden to-
teutuksessa.  

Muotiassistentin koulutukseen sisältyy tyyli- ja 
trenditietämystä, markkinointiviestintää, tapah-
tumien järjestämistä, asiakaspalvelua ja tärkeänä 
osana myös tuotteen valmistuksen perusteita 
sekä materiaalituntemusta.  

Osaamista tekstiili- ja muotialalla voit hankkia erilaisissa oppimisympäris-
töissä Rasekon työpajoilla ja työsaleissa, digitaalisessa kehittämiskeskuk-
sessa Fab Labissa tai työelämäkumppanien yrityksissä kotimaassa tai ul-
komailla.  

Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa työskentelyn erilaisissa vaatteiden 
ja tekstiilien suunnittelu-, valmistus-, viimeistely- ja huoltotehtävissä sekä 
myynnin ja markkinoinnin tai ohjauksen tehtävissä joko toisen palvelukses-
sa tai itsenäisenä yrittäjänä. 

Tekstiili- ja muotialan perustutkintoon jatkuvassa haussa hakeville järjes-
tetään soveltuvuuskoe. Lisätietoja saat Rasekon kotisivuilta www.raseko.fi  

TUVA – tutkintoon 
valmentava koulutus
Tarvitsetko lisää oppimisvalmiuksia tai haluaisitko selkiyttää ura-
haaveitasi? Valmentava koulutus sopii sinulle, joka tarvitset vielä 
tietoa, tukea ja ohjausta hakeutuaksesi ammatilliseen koulutukseen tai 
lukiokoulutukseen.

Kenelle
- peruskoulun päättäneelle, ilman toisen asteen

tutkintoa olevalle nuorelle
- ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneille nuorille
- ryhmä myös aikuisille maahanmuuttajille

Koulutuksen tavoitteena on, että tunnistat omat vahvuutesi ja kiinnostuk-
sen kohteesi, vahvistat taitojasi ja pääset suunnittelemaan erilaisia vaihto-
ehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. 

– saat valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai
ammatilliseen koulutukseen

– selkeytät jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelmiasi
– vahvistat opiskelutaitojasi
– voit korottaa perusopetuksen arvosanojasi
– pääset tutustumaan työelämään ja eri koulutusaloihin
– opiskelet suomen kieltä (maahanmuuttajat)

Koulutuksen sisältö:
– Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
– Perustaitojen vahvistaminen
– Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
– Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
– Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen
– Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
– Valinnaiset opinnot

Pääsyvaatimukset
- hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus
- hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa

tai valmentavaa koulutusta
- hakijalla on riittävä kielitaito TUVA-koulutuksen tavoitteiden

saavuttamiseksi

Koulutuksen järjestäjä arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja 
oikea-aikaisuuden opiskelijalle. Koulutus ei ole tarkoitettu vaativaa erityistä 
tukea tarvitseville opiskelijoille.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Oppivelvollisuuslain piirissä olevien 
osalta TUVA noudattaa samoja periaatteita kuin tutkintotavoitteinen kou-
lutus.

Hakeutuminen
TUVA on mukana perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa. 
Lisäksi TUVAan voi hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta Rasekon 
www-sivuilta: www.raseko.fi

Tule tutustumaan Tuva-koulutukseen: 
- opinto-ohjaaja Outi Penkkala, puh. 044 705 7640,
   outi.penkkala@raseko.fi tai 
- koulutuspalvelupäällikkö Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451,

taru.laaksonen@raseko.fi

Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa

http://www.raseko.fi
http://www.raseko.fi
mailto:outi.penkkala@raseko.fi
mailto:taru.laaksonen@raseko.fi
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Opiskelu lukiossa
Lukiokoulutus antaa sinulle laaja-alaisen yleissivistyksen ja riittävät 
valmiudet jatkaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. Lukio-
opinnot suoritettuasi saat lukion päättötodistuksen ja suoritettuasi 
ylioppilastutkinnon hyväksytysti, saat ylioppilastutkintotodistuksen. 
Taito- ja taideaineissa (esimerkiksi liikunnassa, kuvataiteissa tai 
musiikissa) voit osoittaa osaamistasi lukiodiplomeilla.

Rasekon alueella toimii neljä lukiota: Mynämäen lukio, Naantalin lukio, Nou-
siaisten lukio ja Raision lukio.

Lukion oppimäärä koostuu vähintään 150 opintopisteestä, joista pakollisia 
opintopisteitä on noin sata. Loput opinnot voit valita oman ylioppilaskirjoi-
tussuunnitelmasi ja mielenkiintosi mukaan. Opintojakso voi koostua yhden 
tai usean oppiaineen opinnoista. Oppitunnit lukiossa kestävät pääsääntöi-
sesti 75 minuuttia. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon / päättöviikkoon, jol-
loin suoritetaan opintojakson kokeet tai muut annetut tehtävät.

Lukio-opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa vuodessa. Lukuvuosi 
jakautuu viiteen jaksoon. Opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista 
ja valinnaisista opinnoista sekä koulukohtaisista valinnaisista opinnoista. 
Lukion opintojaksot valitaan vuodeksi kerrallaan. Voit suorittaa opintoja 
myös verkossa (esim. Turun seudun etärenkaasta) tai muista oppilaitoksis-
ta (esim. kesälukiosta tai korkeakouluista). Valintojen tekemisessä auttavat 
opinto-ohjaajat, aineenopettajat ja ryhmänohjaajat. Jokaisen lukion opinto-
tarjontaa voit katsoa lukion omilta nettisivuilta.

Lukion opintotarjonta
Valtakunnallinen lukion tuntijako on jokaisen lukion tuntijaon perustana. 
Lisäksi jokainen koulu tarjoaa koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja eri 
oppiaineissa. 
Koulukohtaiset opinnot voit tarkastaa lukioiden www-sivuilta:
lukio.mynamaki.fi
www.naantali.fi/kasvatus-ja-koulutus/naantalin-lukio
www.nousiaistenlukio.fi
www.raisionlukio.fi

Ylioppilastutkinto
Lukio-opinnot tähtäävät lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suoritta-
miseen. Lukion päättötodistus antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden am-
mattikorkeakouluopintoihin. Yliopistoon olet jatko-opintokelpoinen suoritet-
tuasi ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän.

Ylioppilaskirjotukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhtä aikaa kaikissa 
lukioissa. Ylioppilastutkinnon voit suorittaa kokonaan yhdellä tutkintokerral-
la tai hajautettuna enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan. Ylioppilastut-
kinnossa on osallistuttava vähintään viiteen pakolliseen kokeeseen. Kaikille 
pakollisena aineena on äidinkieli tai suomi toisena kielenä. Sen lisäksi on 
tehtävä neljä koetta vähintään kolmesta eri aineryhmästä: reaali, matema-
tiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli. Yhden kokeista on oltava A-tasoi-
nen eli pitkän oppimäärän koe (A-kieli tai pitkä matematiikka). Pakollisten 
aineiden lisäksi tutkintoon voi sisällyttää ylimääräisiä kokeita. Ylioppilastut-
kintolautakunta laatii ja tarkastaa ylioppilaskokeet, jotka järjestetään lukioil-
la. Lisätietoja ylioppilastutkinnosta www.ylioppilastutkinto.fi.

Ylioppilastutkintoa suunnitellessasi sinun on hyvä huomioida, että korkea-
koulut käyttävät laajasti todistusvalintaa. Suurin osa korkeakouluopiskeli-
joista valitaan suoraan ylioppilastodistuksen arvosanojen perustella. To-
distusvalinnan pisteytykset löytyvät www.opintopolku.fi. Hakukohteiden 
pisteytykset vaihtelevat. Todistusvalinnan lisäksi aina on olemassa myös 
valintakoevalinnan väylä. Lisätietoja valintaperusteista 
saat opinto-ohjaajalta.

2020

Mynämäen lukio
Aloituspaikkoja 70. 
Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,0. (Lautakunnan määrittelemä alin kes-
kiarvo. Todellinen raja määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan.)

“En ole katunut lukiovalintaani hetkeäkään. Pieneen lukioon liittyy pal-
jon etuja, kuten tiivis ja hyvä yhteishenki. Oli sulla sitten pinkit hiukset tai 
ajoneuvona traktori, täällä se ei ole heikkous. 
Voit olla just sellanen kun oot. Kiusaamiselle ja 
syrjimiselle on tiukka linja, ja viihtyvyyteen pa-
nostetaan. Mynämäen lukiossa opettajat osaa 
asiansa ja oikeasti tuntee oppilaansa. Oppilaita 
tuetaan opiskelussa opettamisen lisäksi myös 
kiinnittämällä huomiota hyvinvointiin. Joskus 
koulussa on jopa ihan rehellisesti sanottuna 
hauskaa.” - abiturientti Inka

Valtakunnan kärkeä  
viihtyisyydestä tinkimättä
Olemme kannustava ja turvallinen yhteisö, jos-
sa jokainen saa aikaa ja tilaa kehittyä. Meillä on 
hyvä yhteishenki ja lämmin ilmapiiri. Opiskelija 
ei meillä huku massaan, vaan jokainen tulee kuulluksi ja huomatuksi omana 
itsenään. Tuemme opiskelijaa yksilöllisesti hänen omien tavoitteidensa mu-
kaisesti ja autamme opiskelun sekä elämän pulmissa yhdessä erityisopet-
tajan, terveydenhoitajan, kuraattorin ja koulupsykologin kanssa. Innostavan 
opiskelukulttuurin myötä opiskelijamme ovat menestyneet ylioppilaskirjoi-
tuksissa erinomaisesti ja sijoittuvat jatko-opintoihin hienosti.

Koko lukion yhteiset juhlat, teematapahtumat ja vierailut tuovat mukavaa 
vaihtelua lukuvuoteen. Lisäksi aktiivinen opiskelijakunta ja tutortoiminta 
vahvistavat lukiomme yhteisöllisyyttä ja tuovat tempauksillaan iloa arkeen. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää koulupäivien aikana kuntosalia ja 
osallistua välituntiliikuntaan. Kansainväliset vieraat tuovat myös oman vä-
rinsä lukion arkeen.

Luo oma monipuolinen oppimispolkusi
Tarjoamme valtakunnallisten opintojen lisäksi kielten starttijaksoja, ylioppi-
laskirjoituksiin kertaavia kokonaisuuksia sekä joukon koulukohtaisia vaih-
toehtoja luonnon tutkimisesta musikaaliprojektiin ja radiotyöhön. Meillä voi 
aloittaa saksan, ranskan, espanjan tai venäjän kielen opinnot. Opintoihin voi 
myös sisällyttää korkeakoulujen tarjoamia kursseja. Lisäksi lukiossamme voi 
suorittaa musiikin, kuvataiteen, liikunnan ja median lukiodiplomin sekä pu-
heviestinnän päättökokeen.

Mukana maailmassa
Kansainvälisyys ja erilaisiin projekteihin osallistuminen rikastuttavat lukiom-
me arkea. Mynämäen lukiolla on Erasmus+ -akkreditointi, joka on tunnustus 
laadukkaasta kansainvälisyystyöstä. Lukiolla on yhteistyökouluja Italiassa, 

Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa. Jokainen lukiolainen pääsee osaksi 
kansainvälistä ilmapiiriä vaihto-opiskelijoiden, omien matkojensa ja virtuaa-
lisen yhteistyön kautta. Erasmus+ -ohjelman rahoitus kattaa opiskelijoiden 
matkakulut ilman omaa rahoitusta.    

Digitaitoja elämää varten
Tietotekniikkaa hyödynnetään opiskelussa luontevasti ja sitä käytetään 
myös lukion kansainvälisessä yhteistyössä. Jokainen opiskelija saa lukion 
alusta alkaen opastusta käytettäviin ohjelmiin. Näin valmennamme opis-
kelijoita sekä sähköisiin ylioppilaskokeisiin että tulevaisuuden työelämään. 
Mynämäen lukiosta opiskelija saa vahvan perustan jatko-opintoihinsa.

Mynämäen lukio
Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki
Rehtori: Pekka Leino, 045 135 0005 
Opinto-ohjaaja: Minna Kaitaniemi, puh. 044 435 6628
Koulusihteeri: Laura Sainio, puh. 044 435 6627
Sähköpostit ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@edu.mynamaki.fi
http://lukio.mynamaki.fi
Esittelytilaisuudesta infoa kotisivuillamme.

Y = mukana yhteishaussa

http://www.naantali.fi/kasvatus-ja-koulutus/naantalin-lukio
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http://www.raisionlukio.fi
http://www.ylioppilastutkinto.fi
http://www.opintopolku.fi
mailto:etunimi.sukunimi@edu.mynamaki.fi
http://lukio.mynamaki.fi
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Naantalin lukio 
Aloituspaikat: 120
Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,15 (koulutuslautakunnan määrittelemä 
alin keskiarvo, todellinen keskiarvo määräytyy hakijoiden määrän ja tason 
mukaan).

Lukiolaisen opintopolku
Naantalin lukio on yleislukio, jossa opiskelija voi kulkea omaa lukiopolkuaan 
ja valita opiskeltavia aineita kiinnostuksensa mukaan. Tarjolla on laajasti ma-
temaattisia aineita, reaaliaineita ja valinnaisia vieraita kieliä (saksa, ranska, 
espanja ja venäjä), joista on jatkossa 
hyötyä korkeakouluopinnoissa ja työelä-
mässä. Monipuolinen valikoima taide- ja 
taitoaineita tarjoaa hyvää vastapainoa 
teoreettisemmille opinnoille. Lukiossam-
me voi suorittaa kuvataiteen, draaman 
ja teatterin, median, liikunnan ja musiikin 
valtakunnalliset lukiodiplomit ja äidinkie-
lessä voi suorittaa puheviestinnän valta-
kunnallisen päättökokeen. 

Opiskelun tuki
Meillä opiskellaan yleensä noin 25 opis-
kelijan ryhmissä, jolloin opettajat ehtivät 
hyvin tukea opiskelijoita. Opiskelijoiden 
hyvinvoinnista pitävät huolta aineen-
opettajien lisäksi ryhmänohjaajat, rehtori, opinto-ohjaaja, 
erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, 
koululääkäri ja koulupsykologi. Pajatoiminnassa opiskeli-
jat voivat saada apua ja tukea eri oppiaineissa.

Lukiossamme on hyvä yhteishenki. Koko kouluyhtei-
sömme hyvinvointi on meille tärkeää ja olemme mukana 
School to belong -hankkeessa. Lukiomme opiskelijakun-
nan hallitus toimii aktiivisesti edustaen opiskelijoita eri 
tilanteissa sekä luomalla hyvää yhteishenkeä lukioomme 
erilaisten virkistävien aktiviteettien kautta. 

Digioppiminen
Sähköiset oppimisympäristöt ovat arkea lukiossa ja käy-
tämme Googlen oppimisalustaa sekä digikirjoja. Ylioppilastutkinnossa käytet-
tävä Abitti-koeympäristö tulee lukiolaiselle tutuksi lukion alusta alkaen. Halu-
tessaan opiskelija voi valita lukion alkuun Sähköiset työkalut lukiossa introt 1 
ja 2, joissa opastetaan lukiossa vaadittaviin tietoteknisiin taitoihin. 

Kansainvälinen ja monipuolinen
Naantalin lukiossa voi suorittaa valinnaisina opintoina matkailuopintoja, joista 
saa myös erillisen todistuksen. Matkailuopinnot suoritetaan projektiopintoina, 
joissa mukana on sekä paikallisia yrityksiä että lähialueen muita oppilaitoksia 

(esim. Turun AMK ja RASEKO). Opinnois-
sa lukiolainen oppii projektinhallintataitoja, 
tiimityöskentelytaitoja, kieliä ja tapahtuma-
järjestämistä.
Esimerkkiprojekteja ovat mm. Naantalin 
venemessut ja Rekrymessut. Opinnot ovat 
hyvä linkki kesätöihin. 

Vuosittain lukiomme tekee eri oppiaineiden 
opintojaksoilla kansainvälisiä opintoretkiä. 
Olemme mukana kansainvälisissä Eras-
mus-hankkeissa, joissa on mahdollisuus 
tutustua eurooppalaisiin opiskelijatovereihin 
myös kouluvierailuilla ja projekteissa.

Lukiomme tarjoaa tekniikan aloista kiinnostuneille opiskelijoille Insinööri- ja 
teknologiaprojektit -opintojakson, jossa uppoudutaan muun muassa robotii-
kan ja 3D-suunnittelun maailmoihin. Opiskelijan on mahdollista valita myös 
yrittäjyyden opintojakso. Lukiolaisen on mahdollista liittää korkeakouluopin-
toja osaksi lukio-opintojaan (esim. tietotekniikan opintoja Turun yliopistossa).

Lukiomme tekee yhteistyötä eri oppiaineiden oppitunneilla mm. Turun yli-
opiston, Turun ammattikorkeakoulun, Rasekon, Åbo Akademin sekä paikal-
listen yritysten ja yhdistysten kanssa. 

Naantalin lukio
PL 43 (käynti Vadstenanpolku 4), 21101 Naantali
Rehtori Eija Mäenpää, puh. 044 786 8571
Opinto-ohjaaja Eveliina Vilén, puh. 044 589 6588
Koulusihteeri Heidi Syvänen, puh. 044 733 4650
sähköpostit: etunimi.sukunimi@naantali.fi
www.naantali.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/ 
naantalin-lukio
Facebook: Naantalin lukio virallinen

ESITTELYILTA ke 18.1.2023 klo 17.30.

Nousiaisten lukio 
Aloituspaikkoja 70
Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,3 (lautakunnan määrittelemä alin keski-
arvo, todellinen raja määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan).

”Pieni mutta ajan hermolla. Asialliset ja hyvät opiskelumahdollisuudet. Ote-
taan huomioon oppilaiden erityislahjakkuudet sekä autetaan kaikin tavoin 
opiskelijoita opinnoissaan eteenpäin.” Nousiaisten lukion abi

Yksilöllinen
Nousiaisten lukio on viihtyisä ja hyvätasoinen lukio, jossa 
myös yksilölliset tarpeesi otetaan huomioon. Monipuoli-
nen ja laaja opintotarjonta takaa kattavan yleissivistyk-
sen. Henkilökohtainen ohjaus on tehokasta niin opiske-
luarjessa kuin ylioppilaskokeisiin valmennettaessa. Sinua 
opastetaan kädestä pitäen sähköisten työvälineiden 
käytössä!

Tullessasi opiskelemaan Nousiaisten lukioon sinul-
le laaditaan yksilöllinen opiskelusuunnitelma ja jat-
ko-opintosuunnitelma, jota voidaan tietenkin tarpeen 
mukaan muuttaa. Opintotarjotin muotoutuu opiskelijoi-
den valintojen pohjalta, mikä mahdollistaa monipuoliset 
ainevalinnat.

Joustava
Koulupäivä alkaa 8.50 ja päättyy 14.55. Koulupäivät ovat tehokkaita 
ja jättävät myös aikaa itsenäiselle opiskelulle. Kuljetukset lähikuntiin 
toimivat yhteistyössä lähikoulujen kanssa, joten koulumatkat eivät 
pidennä työpäivääsi kohtuuttomasti. 

Nykyaikainen
Nousiaisten lukiossa pääset nauttimaan nopeasta langattomas-
ta verkosta ja nykyaikaisista opiskelutiloista. Lukiolaisten käytössä 
on uusi liikuntahalli, joka mahdollistaa upeat puitteet myös kevään 
Wanhojen tansseille ja lakkiaisjuhlille. Koulukeskuksen renessanssin täyden-
sivät vuonna 2021 moderni auditorio ja ruokala-monitoimitila, joka tarjoaa 
sekä väljyyttä että rauhallisia ryhmätyötiloja. 

Sähköiset kokeet pidetään ensimmäisistä opintojaksoista alkaen ylioppilas-
kokeen työkaluilla, joten saat niiden käyttöön hyvän rutiinin. Tarjoamme si-
nulle laadukkaan lukiolaisläppärin ja kokeissa tarvittavat muistitikut valmiiksi 
päivitettyinä sekä apua niiden käyttöön koejärjestelmässä.

Kansainvälinen
Nousiaisten lukion monipuoliseen kielivalikoimaan kuuluvat englannin ja 
ruotsin lisäksi espanja, saksa, ranska ja venäjä. Kielitaitoa pääset käytännös-
sä hyödyntämään opintomatkoilla, joita järjestetään Espanjaan, Ranskaan, 
Saksaan ja Ruotsiin. Nousiaisten lukio on saanut Erasmus+-akkreditoinnin 

vuoteen 2027 asti, joten koulumme kan-
sainvälinen toiminta on aktiivista ja laa-
dukasta. Opiskelijamme voivat päästä 
lyhytkestoisiin 1-2 kk ulkomaan vaihtoi-
hin, ja kouluarkeemme piristystä tuovat 
vierailevat opettajat eri maista. Kielissä 
voit osallistua suullisen kielitaidon päät-
tökokeeseen A-englannissa, sekä A- ja 
B-ruotsissa. Äidinkielessä on mahdollis-
ta suorittaa puheviestinnän päättökoe.

Korkeatasoinen
Fysiikan tiedeprojektimme tarjoavat opiskelijoillemme ainutkertaisia mahdol-
lisuuksia tutustua huippuosaamiseen maailmalla. Opiskelijamme osallistuvat 
tiedeleireille Cernissä Sveitsissä sekä avaruusfysiikan ja fuusioenergian tie-
deleireille Hollannissa ja Ranskassa. Kemian ja biologian laboratorio-opin-
toja sekä biologian kenttäkurssit suoritetaan yhteistyössä korkeakoulujen ja 
alueen yritysten kanssa. Turun yliopistolla suoritettava fysiikan työkurssi lue-
taan hyväksi myös alan jatko-opinnoissa.

Käytännönläheinen
Kannustamme opiskelijoita yrittäjyyteen. Yrittäjäkurssilaisia ohjataan perus-
tamaan oikeita, tuottoa tavoittelevia yrityksiä, jotka toimivat vuoden ajan 
NY-yrityksinä. Taito- ja taideaineissa voit suorittaa lukiodiplomit kuvataitees-
sa, ilmaisutaidossa, musiikissa ja liikunnassa.

Nousiaisten lukio 
Rehtori Anett Blom, puh. 044 435 5380
Opinto-ohjaaja Mika Lamppu, puh. 040 167 9204
Koulusihteeri Anne Heikkilä, puh. 044 435 5 315
Sähköpostit ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@edu.nousiainen.fi
www.nousiaistenlukio.fi

ESITTELYILTA ma 16.1.2023 klo 18

Y = mukana yhteishaussa Y = mukana yhteishaussa
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Raision lukio
Aloituspaikkoja 140
Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,00 (lautakunnan määrittelemä alin keski-
arvo, todellinen raja määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan).

Raision lukio tarjoaa monipuolista ja 
laadukasta opetusta sekä avaa tehok-
kaasti polkuja työelämään. Opiskelijoita 
on noin 430 ja vuosittain otetaan 140 
uutta opiskelijaa, jotka tulevat Raisiosta 
ja ympäristökunnista.

Monipuolinen tuntityöskentely, 
digitaalisen oppimateriaalin ja 
oppimisalustojen hyödyntäminen
sekä omaan ajatteluun että itsenäiseen 
tiedonhankintaan ohjaava opetus luovat 
hyvän perustan oppimiselle ja mahdol-
listavat yksilölliset joustavat oppimispo-
lut. Rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri 
niin oppitunneilla kuin välitunneilla edistävät oppimista 
ja opiskeluviihtyvyyttä. 

Työelämän ja tiedemaailman kanssa tehdään tiivistä yh-
teistyötä. Tähtivieraat innostavat omin esimerkein tulevai-
suuden suunnitteluun. 2. vuosikurssin opiskelijat tutustu-
vat työelämään Raisio Business Race -tapahtuman sekä 
Raision lukion Job Shadowing -päivän myötä. Aktiivinen 
opiskelijakuntatoiminta tuo iloa ja väriä koulun arkeen.

Opiskelun tuki
Opiskelijan tukena koko lukioajan toimii vahva opiskeluhuol-
totiimi. Käytettävissä ovat mm. erityisopettaja, koulukuraattori 
ja koulupsykologi. Erityisopettaja toimii opiskelijoiden tukena 
kaikissa opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Erityisopettajan kanssa kehitetään lukio-opiskelun taitoja ja 
kokeillaan erilaisia opiskelutekniikoita.

Yrittäjyysopinnot ja muut erikoistumismahdollisuudet 
yleislukiossa - Yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä ja 
asioihin syventymistä iloisessa ilmapiirissä
Raision lukiossa voi suorittaa yrittäjyysopintojen opintokokonaisuuden. Opin-
to-ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Varsinais-Suomen YES-keskuksen 
kanssa. Yrittäjyysopinnoissa korostuu oma tekeminen ja sisäinen yrittäjyys. 
Opintokokonaisuuteen sisältyy mm. tapahtumien järjestäminen, Yrityskyläs-
sä ohjaaminen, NY24h-leiri, korkeakoulujen yrittäjyysopintoja ja halutessasi 
myös NY Vuosi yrittäjänä. Yrittäjyysopinnot hyväksi luetaan Turun yliopistos-
sa, jos jatkat opintojasi siellä.

Raision lukiossa opiskelija voi erikoistua moneen oppiaineeseen. Vaihto-
ehtoja ovat mm. matematiikka, luonnontieteet (fy, ke, bi), kuvataide sekä 
vieraat kielet. Raision lukiossa voi opiskella englantia, ruotsia, saksaa, 
ranskaa, venäjää ja espanjaa. Lukiodiplomeja suoritetaan vuosittain kuva-
taiteissa, liikunnassa ja musiikissa. Äidinkielessä on mahdollista osallistua 
puheviestinnän päättökokeeseen. Kansainvälistä väriä lukioomme tuovat 
vaihto-opiskelijat, eri ryhmien ulkomaille suuntautuvat opintomatkat mm. 
Englantiin, Saksaan, Ranskaan ja Ruotsiin, sekä vuosittainen yhteistyö Ar-
landa – lukion kanssa.

Raision lukio 
Kirkkoväärtinkuja 18, Raisio
Rehtori Juha-Matti Salmela, puh. 040 720 7470 
Opinto-ohjaaja Tuula Putkuri, puh. 044 797 1281
Opinto-ohjaaja Eeva Mäkinen, puh. 044 797 1005 
Koulusihteeri Jaana Lahtinen, puh. 044 797 1802
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@raisio.fi 
www.raisionlukio.fi

Esittelyilta to 12.1.2023 klo 18.00

Kaksoistutkinto
Mietitkö valintaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon 
välillä? Kaksoistutkinto voi silloin olla oikea vaihtoehto sinulle!

Mikä
Kaksoistutkinto tarkoittaa sitä, että suoritat ammatillisen tutkinnon ja sen 
ohella myös ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto ja siihen valmentavat kurs-
sit suoritetaan Raision lukiossa.

Miksi
Kaksoistutkinnon tavoitteena on ammatillisen tutkinnon suorittajan jat-
ko-opiskeluvalmiuksien vahvistaminen. Siitä on hyötyä korkeakoulujen valin-
takokeissa ja se antaa sinulle paremmat valmiudet jatkaa opintoja ammatilli-
sen tutkinnon jälkeen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kenelle
Tärkeintä on oma halusi ja motivaatiosi. Opiskelu lukiossa ammatillisten opin-
tojen ohella vaatii sitoutumista ja opiskeluvalmiuksia. Suosittelemme sinulle 
kaksoistutkintoa, jos peruskoulun päättötodistuksesi keskiarvo lukuaineissa 
on vähintään 7,5 (ehdoton alaraja aloittamiselle on 7,0). 

Ylioppilastutkinnon rakenne
Ylioppilastutkinto muodostuu vähintään viidestä kokeesta seuraavasti: äidin-
kielen ja kirjallisuuden koe sekä vähintään kolme koetta matematiikan, toisen 
kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen ryhmästä. Viides koe voi olla 
esimerkiksi joko reaaliaineesta tai vieraasta kielestä.

Rasekon ja Raision lukion tarjoamassa mallissa opiskelija 
valitsee kaksoistutkintoonsa yhden oppiaineyhdistelmän  
alla olevista vaihtoehdoista.

• äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka (lyhyt),
yhteiskuntaoppi (AERMY)

• äidinkieli, englanti, ruotsi, terveystieto, yhteiskuntaoppi (AERTY)
• äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), terveystieto,

yhteiskuntaoppi (AEMTY)
• äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), fysiikka,

yhteiskuntaoppi (AEMFY)

Tarvittaessa myös muunlainen suunnitelma/tutkintorakenne on mahdollinen. 
Tällöin opiskelet osan aineista esimerkiksi iltalukiossa. Voit tiedustella lisää 
Rasekon opinto-ohjaajilta tai Raision lukion vastuuhenkilöltä Miika Urpaselta 
(miika.urpanen@edu.raisio.fi).

Opetusjärjestelyt 
Kaksoistutkinnon oppitunnit pidetään Raision lukiossa iltapäivisin erillisen 
lukujärjestyksen mukaisesti. Lisäksi kolmannella vuosiluokalla syksyn ensim-
mäinen jakso opiskellaan kokonaan lukiossa. Niissä oppiaineissa, joiden ope-

tukseen osallistut lukiossa, sinun ei ole pakollista osallistua ko. aineen opetuk-
seen ammattikoulun puolella. 

Lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa hyödynnetään tietotekniikan suo-
mia mahdollisuuksia. Osa oppikirjoista on digikirjoja ja lähes kaikki kurssiko-
keet ovat sähköisiä, joten tietokonetta käytetään opiskelussa päivittäin.
Lisätietoa kaksoistutkinnon suorittamisesta saat osoitteesta: 
www.raisionlukio.fi/kaksoistutkinto

Tähtäätkö jatko-opintoihin? Kaksoistutkinto sopii sinulle, joka haluat 
sekä ammatin että ylioppilastutkinnon!

Raision lukio
Kirkkoväärtinkuja 18, Raisio
Rehtori Juha-Matti Salmela, puh. 040 720 7470
Opinto-ohjaaja Tuula Putkuri, puh. 044 797 1281
Opinto-ohjaaja Eeva Mäkinen, puh. 044 797 1005
Koulusihteeri Jaana Lahtinen, puh. 044 797 1802
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@raisio.fi
www.raisionlukio.fi

Esittelyilta to 12.1.2023 klo 18.00 

Y = mukana yhteishaussa
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Jatkuva haku 
ammatilliseen koulutukseen
Jatkuvan haun kautta voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti 
ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka 
haluaa suorittaa ammatillisen tutkinnon tai kehittää jo olemassa olevaa 
ammatillista osaamistaan. Jatkuvaa hakua väylänä ammatillisiin opintoihin 
voi siis käyttää esimerkiksi peruskoulun päättävä nuori; perusopetuksen 
jälkeisen valmentavan koulutuksen suorittanut; aikuinen alanvaihtaja tai 
ilman tutkintoa työskentelevä jne. 

Lähes kaikkiin Rasekossa tarjolla oleviin perustutkintokoulutuksiin voi hakea 
sekä yhteishaulla että jatkuvalla haulla. Osa koulutuksista ei kuitenkaan ole 
mukana yhteishaussa lainkaan, vaan niihin voi hakeutua ainoastaan jatkuvan 
haun kautta (keväällä 2023 osa taideteollisuusalan ja matkailualan osaami-
saloista sekä hius- ja kauneudenhoitoala). Osa koulutuksista taas ei ole mu-
kana jatkuvassa haussa, vaan niihin voi hakeutua ainoastaan yhteishaulla.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksiin hakeudutaan aina jatkuvalla 
haulla oppilaitoksen www-sivujen kautta. 

Lue lisää www.raseko.fi

Voit hakea Rasekoon jatkuvalla haulla esimerkiksi silloin, jos
• jäit ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa
• haluat opiskella alaa, joka ei ole mukana yhteishaussa
• olet jo aiemmin suorittanut lukion, ylioppilastutkinnon,

ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
• haluat siirtyä toisesta oppilaitoksesta opiskelemaan meille
• sinulla on jäänyt ammatillinen tutkinto kesken ja haluaisit

päästä jatkamaan opinnot loppuun
• sinulla on työelämässä hankittua osaamista

Jatkuvassa haussa olevat 
perustutkintokoulutukset (pt):

(nuorille sekä ilman tutkintoa työskenteleville 
aikuisille tai alan vaihtajille)

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt, kampaaja, parturi,  
kosmetiikkaneuvoja
Kone- ja tuotantotekniikan pt, koneistaja,  
koneautomaatioasentaja, levyseppähitsaaja
Liiketoiminnan pt, merkonomi
Logistiikan pt, palvelulogistiikkatyöntekijä
Matkailualan pt, matkailupalvelujen tuottaja,  
vastaanottovirkailija, matka-asiantuntija
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt,  
kiinteistönhoitaja, kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja
Ravintola- ja catering-alan pt, kokki, tarjoilija

Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja
Taideteollisuusalan pt, artesaani (metalliseppä, puuseppä,  
muinaistekniikka, restaurointi, digitaalinen valmistus)
Talotekniikan pt, putkiasentaja
Teknisen suunnittelun pt, suunnitteluassistentti 
Tekstiili- ja muotialan pt, muotiassistentti,  
designtekstiilien valmistaja, mittatilausompelija 
Tieto- ja viestintätekniikan pt, IT-tukihenkilö,  
ohjelmistokehittäjä

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Tilanne jatkuvassa haussa mukana olevien perustutkintokoulutusten 
osalta saattaa vaihdella. Myös muihin kuin yllä mainittuihin perustut-
kintokoulutuksiin voidaan ottaa opiskelijoita jatkuvan haun kautta, jos 
vapaita paikkoja on. Tällaisia aloja ovat mm. autoala, sähkö- ja automaa-
tioala sekä rakennusala. Kysy tilanteesta: haku@raseko.fi

Ovi auki ammattiin Rasekosta

Jatkuvassa haussa olevat  
ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintokoulutukset (at, eat):

(aikuisille, joko alan vaihtajille tai sellaisille alalla jo 
työskenteleville, jotka haluavat syventää tai laajentaa 
osaamistaan)

Ajoneuvoalan at
Elintarvikejalostuksen at
Kasvatus- ja ohjausalan at (perhepäivähoito, ohjaus, 
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus)
Liiketoiminnan at (assistentti- ja sihteeripalvelut,  
myyjä-visualisti, markkinointiviestintä, taloushallinto)
Lähiesimiestyön at
Matkailupalvelujen at 
Mielenterveys- ja päihdetyön at
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at,  
laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja (at)
Ravintolan asiakaspalvelun at 
Ruokapalvelujen at 
Sähkö- ja automaatioalan at 
Taideteollisuusalan at 
Tekstiili- ja muotialan at 
Terveysalan at 
Tieto- ja viestintätekniikan at
Tuotantotekniikan at 
Yrittäjyyden at

Erityisruokavaliopalvelujen eat, dieettikokki
Johtamisen ja yritysjohtamisen eat 
Liiketoiminnan eat 
Mielenterveys- ja päihdetyön eat
Taideteollisuusalan eat, museomestari,  
käsityömestari, puukkoseppämestari
Tekstiili- ja muotialan eat  
Tuotekehitystyön eat
Vanhustyön eat

Työelämän  
arvostamaa 
osaamista

http://www.raseko.fi
mailto:haku@raseko.fi
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Jatkuva haku 
Taideteollisuusalan pt, artesaani

Taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisiä ja 
laadukkaita tuotteita sisustukseen ja elinympäristöön. Alan ammattilaiset 
toimivat mm. puu-, metalli- ja restaurointialoilla ja vastaavat yleensä 
koko tuotteen valmistamisesta raaka-aineista lopulliseksi tuotteeksi. 
Alalla korostuvat yksilöllinen tekeminen, kädentaidot sekä suunnittelu ja 
korkeatasoinen valmistus. Työtä tehdään usein perinteiseen työtapaan 
pohjautuvilla tekniikoilla mutta yhä enemmän myös moderneilla 
digitaalisilla menetelmillä ja laitteilla.  

Metallisepän opintojen aikana tutustut metallien ja muiden kovien mate-
riaalien ominaisuuksiin ja valmistat taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai 
valettuja esineitä. Perinteisten tekniikoiden lisäksi voit kokeilla erilaisten ma-
teriaalien kuten puun, nahan tai muovin yhdistämistä esineeseen toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Esinesuunnittelun ja -valmistuksen tukena käytössäsi on 
3D-mallinnus sekä 3D-tulostus erilaisilla muoveilla. 

Puusepän osaamisalan koulutuksen aikana suunnitellaan ja valmistetaan 
koneellisesti erilaisia käyttöesineitä, huonekaluja ja muita puusepänalan 
tuotteita. Laadukkaasti toteutetut tuotteet pohjautuvat moderniin materi-
aali-, suunnittelu- ja valmistusosaamiseen. Toteutuskohteita ovat mm. huo-
nekalut ja kalusteet, sisustuksen kiintokalusteet sekä rakenteet. Työsken-
telyssä kunnioitetaan perinteisiä menetelmiä ja hyödynnetään nykyaikaista 
valmistusteknologiaa mm. laser- ja CNC-työstöt ja 3D-mallinnusta. 

Restauroinnin osaamisalan säilyttävään korjausrakentamiseen keskitty-
vän koulutuksen pääsisältöinä ovat rakennusperinteen kannalta arvokkai-
den rakennusten ja rakennusosien materiaalit, pintakäsittelyt ja korjaustek-
niikat. Myös rakennushistoria ja rakennetun ympäristön kulttuurilliset arvot 
ovat keskeisiä osatekijöitä. Opinnoissa työskennellään rakennustyömailla, 
joissa perehdytään oikeissa oppimisympäristöissä materiaaleihin, tekniikoi-
hin ja tarvittaviin asiakirjoihin, samoin dokumentointiin ja korjausrakenta-
mista koskeviin rakennusalan yleisiin säännöksiin. 

Muinaistekniikkaa opiskellessasi perehdyt esihistoriallisiin ja historiallisiin 
työmenetelmiin kuten perinteisiin puutöihin, taontaan, vanhoihin metalliva-
lutekniikoihin, perinteisiin tekstiilitekniikoihin sekä luu-, sarvi- ja nahkatöihin. 
Koulutuksessa korostuvat kulttuurihistorian ja käsityöperinteiden ymmärtä-
minen sekä opitun soveltaminen nykyaikaan. Muinaistekniikan opinnoissa 
voit syventyä myös erilaisten elämyspalveluiden tuottamiseen tai ohjaus-
toimintaan. Muinaistekniikan opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti taideteolli-
suusalan kokemusta jo omaaville tai ammatinvaihtajille. 

Digitaaliseen valmistukseen painottuva koulutus koostuu erilaisten 
suunnitteluohjelmistojen sekä digitaalisten laitteiden käytön opiskelus-
ta ja niiden hyödyntämisestä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuk-
sessa. Koulutuksen aikana tutuksi tulevat mm. laserleikkuri, 3D-tulostin, 
suurkuvatulostin ja erilaiset jyrsimet.  Koulutus antaa perusvalmiudet 
työskennellä erilaisissa tehtävissä esimerkiksi tekstiili-, puu- tai metalli-

teollisuudessa, markkinoinnin, muotoilun tai tuotekehityksen aloilla sekä 
ohjaustoiminnassa ja yrittäjänä. 

Taideteollisuusalan osaamista voit hankkia erilaisissa oppimisympäristöis-
sä  Rasekon  työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa  Fab  Labis-
sa  tai työelämäkumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla (esimer-
kiksi Maltalla, Islannissa tai Hollannissa). Taideteollisuusalan opiskelijat ovat 
mukana myös toteuttamassa erilaisia tapahtumia.

Koulutuksen tavoitteena on, että opintojen aikana sinulle syntyy ammatti-
osaamisen ja tutkinnon lisäksi kontakteja työelämään ja kenties yritysidea 
tai monipuolista tietopohjaa hakeutua halutessasi jatko-opintoihin. Taidete-
ollisuusalalla työllistytään osaamisalasta riippuen mm. huonekalujen, kiinto-
kalusteiden ja sisustus- ja koriste-esineiden suunnitteluun ja valmistukseen 
tai rakennusten tai tuotteiden korjaustehtäviin yrittäjänä tai toisen palve-
luksessa. Alan ammattilaisia toimii lisäksi esimerkiksi opetus- ja neuvonta-
tehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita 
myyvissä yrityksissä sekä museo- ja matkailualoilla. 

Koulutukseen hakeudutaan jatkuvalla haulla suoraan oppilaitoksen verkko-
sivujen kautta: www.raseko.fi Nuoret voivat hakea metallisepän ja restau-
roinnin aloille myös yhteishaussa (lue lisää sivulta 17).

Taideteollisuusalan perustutkintoon hakeville järjestetään soveltuvuuskoe. 
Lisätietoja saat Rasekon kotisivuilta www.raseko.fi  

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt,  
kampaaja, kosmetiikkaneuvoja, parturi

Hius- ja kauneudenhoitoalan työ on yksilöllistä asiakaspalvelua, joko 
toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työ on vaihtelevaa ja 
itsenäistä suunnittelutyötä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. 
Olennaisia taitoja ovat sosiaaliset taidot, kädentaidot, sisäinen 
yrittäjyys, luovuus ja estetiikan tulkintaosaaminen.

Opintoihin sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa sekä osaamisalan 
(hius- ja kauneudenhoidon neuvonta, kampaajatyö tai parturityö) mukaisia 
tutkinnon osia. Valinnaisilla tutkinnonosilla syvennät osaamistasi valitsemas-
sasi osaamisalassa. Osaamista hankitaan myös työpaikoilla eli sinun tulee 
hankkia itsellesi joko koulutussopimus- tai oppisopimuspaikka.

Opinnot sisältävät ammattiteorian ja työteknistenharjoitusten lisäksi asia-
kaspalvelua, ohjausta ja kauneudenhoitoalan tuotteiden myyntityötä sekä 
työelämässä toimimista. Opinnoissa opiskellaan alan keskeisiä ammatillisia 
sisältöjä, joissa yrittäjyys on tärkeänä osana toimintaa. Osan opinnoista voit 
halutessasi suorittaa myös ulkomaanjaksoilla.

Kampaaja tai parturi työskentelee alan yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä 
sekä alan maahantuontiyrityksissä tai tukkuliikkeissä. Kosmetiikkaneuvojat 
työskentelevät apteekeissa, laivoilla, tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla, alan 
tukuissa, kouluttajina/konsulentteina tai alan erikoisliikkeissä.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoa opiskelemaan hakeudutaan jat-
kuvalla haulla oppilaitoksen verkkosivujen kautta: www.raseko.fi

Matkailualan pt, matka-asiantuntija,  
matkailupalvelujen tuottaja, vastaanottovirkailija

Kiinnostaako sinua matkailualalla työskentely erilaisissa matkailualan 
palveluja tarjoavissa yrityksissä, kulttuurikohteissa, huvipuistoissa, 
hotelleissa tai matkailukeskuksissa?  Matkailuala sopii sinulle, jos 
kansainvälisyys kiehtoo, olet kielitaitoinen ja haluat toimia erilaisia 
asiakasryhmiä palvellen!

Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta ja käytännön työskentelyä alan yrityksissä. 
Osana opintoja tarjoamme hyviä mahdollisuuksia lähteä työelämäjaksolle ulko-
maille ja voit halutessasi hakeutua opiskelemaan myös Aurinkorannikon matka-
opaskouluun. Teemme yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Vastaanottovirkailijat työskentelevät hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä. 
Matka-asiantuntijat työskentelevät matkailun myynti- ja neuvontaorgani-
saatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukes-
kuksissa tai liikenneyhtiöissä. Matkailupalvelujen tuottajat työskentelevät 
esimerkiksi matkailukeskuksissa, ohjelmapalveluyrityksissä tai hotelleissa 
suunnitellen ja tuottaen palveluja erilaisille asiakasryhmille.

Opinnoissa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Matkailualan asiakaspal-
velu) ja osaamisalakohtaisia pakollisia osia kuten Matkailupalvelujen toteut-
taminen. Valinnaisilla osilla voit syventyä itseäsi kiinnostaviin osa-alueisiin, 
esimerkiksi retki- ja luontoruokailupalveluihin tai kokouspalveluihin. 

Huom! Nuoret voivat valita vastaanottovirkailijan tutkintonimikkeen mukaiset 
opinnot, aikuiset sen lisäksi myös matka-asiantuntijan tai matkailupalvelujen 
tuottajan opinnot. Kysy lisää vastuuopettajalta.

Ammatteja: matkailuneuvoja, tapahtumatuottaja, vastaanottovirkailija, huvi-
puistotyöntekijä, matkaopas, leirintäaluetyöntekijä, kokousjärjestelijä

Nuorille yhteishaku. Aikuisille jatkuva haku suoraan oppilaitoksen verkkosivu-
jen kautta: www.raseko.fi

Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa Y = mukana yhteishaussa; J = mukana jatkuvassa haussa

http://www.raseko.fi
http://www.raseko.fi
http://www.raseko.fi
http://www.raseko.fi


Oppisopimuksella ammattiin
Opitko helpoiten käytännön työtehtävissä?

Oppisopimus on käytännönläheinen tapa opiskella ammatti ja saada tutkin-
totodistus. Se sopii myös olemassa olevan osaamisen päivittämiseen. Op-
pisopimuskoulutuksessa suurin osa osaamisesta hankitaan työpaikalla työtä 
tekemällä. Oppilaitoksen opetus täydentää työssä opittua.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työn-
tekijän. Rasekon oppisopimustoimiston kautta voit suorittaa minkä tahansa 
tutkinnon, jonka koulutusta Rasekossa annetaan (katso www.raseko.fi). Op-
pisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman pätevyyden ja jatko-opinto-
kelpoisuuden kuin ammatillinen oppilaitos tai lukio.

Koulutuksen kestoon vaikuttaa aiempi osaamisesi (esimerkiksi koulutus ja 
työkokemus). Jos tulet suoraan peruskoulusta, opiskelet perustutkintoon kah-
desta kolmeen vuotta, mahdollisesti nopeamminkin. Oppisopimuksella voit 
opiskella koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia. Perustutkintokoulutuk-
seen pääsy ei edellytä aikaisempaa kokemusta alalta.

Oppisopimuksen voit solmia, jos olet vähintään 15-vuotias. 
Oppisopimusopiskelu edellyttää valmiuksia itsenäiseen  
opiskeluun, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta.

✓ oppisopimus on määräaikainen ja perustuu työsopimukseen
opiskelijan ja työnantajan välillä

✓ oppisopimus voidaan solmia olemassa olevaan tai
uuteen työsuhteeseen

✓ opiskelu toteutetaan pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä
✓ työnantaja nimeää opiskelijan tueksi työpaikkaohjaajan
✓ työpaikalla oppimista täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa

tapahtuvilla opinnoilla, yleensä 1- 4 päivänä kuukaudessa
✓ koulutus on työnantajalle ja opiskelijalle maksutonta
✓ työnantajalle voidaan tarvittaessa maksaa koulutuskorvausta
✓ opiskelijalle voidaan maksaa opintososiaalisia etuuksia ja

matkakorvauksia tietyin edellytyksin
✓ työnantaja voi tietyin edellytyksin hakea palkkatukea TE-toimistosta
✓ oppisopimuksen pituus määritellään jokaisen opiskelijan

kanssa henkilökohtaisesti

Miten oppisopimusopiskelijaksi?
✓ Oppisopimuksen aloittamisen edellytyksenä on, että sinulla on

sopiva työpaikka. Jos et ole vielä töissä, etsi itsellesi koulutustarpeitasi 
vastaava työpaikka. Paikan etsinnässä oma aktiivisuus kannattaa -  
ota rohkeasti yhteyttä mielenkiintoisiin yrityksiin.

✓ Sovi työnantajan kanssa oppisopimuksen solmimisesta ja
hae koulutukseen. 

✓ Ota yhteyttä yksin tai yhdessä työnantajan kanssa Raision
 oppisopimustoimistoon oppisopimuksen solmimiseksi.

Oppisopimuksella saat
✓ alan työehtosopimuksen mukaisen palkan koko koulutusajalta
✓ työkokemusta, ammattitaitoa ja osaamista
✓ perehdytystä ja ohjausta työpaikalla
✓ virallisen tutkinnon
✓ jatko-opintokelpoisuuden

Kiinnostuitko? 
Ota yhteyttä Rasekon oppisopimustoimistoon!

Lisätietoja saat osoitteesta 
www.raseko.fi/oppisopimus

Purokatu 1, 21200 Raisio
• puh. 044 7057 513 tai 044 7057 606 
• oppisopimuskoulutus@raseko.fi

Juhaninkuja 1

Eeronkuja 4

Eeronkuja 3
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RAISIO, Eeronkuja 3 (EK3)
• Ajoneuvoala
• Hius- ja kauneudenhoitoala
• Kiinteistöpalveluala
• Kone- ja tuotantotekniikka
• Logistiikka
• Matkailuala
• Rakennusala
• Ravintola- ja catering-ala
• Taideteollisuusala (metalliseppä, restaurointi)
• Talotekniikka
• Tekninen suunnittelu
• Tieto- ja viestintätekniikka
• Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA
- Ravintola Rosmariini
- Myymälä Kaneli
- Autokorjaamo
- Parturi-kampaamo Rasekon Salonki

MYNÄMÄKI, Kuivelantie 20 (KT20)
• Taideteollisuusala (puuseppä, muinaistekniikka)

Rasekon ammattiopisto
RAISIO, Purokatu 1 (PK1) 
• Liiketoiminta
• Tekstiili- ja muotiala (mittatilausompelija,

muotiassistentti)
- Oppisopimustoimisto
- Kuntayhtymän hallinto
- Ompelimo 

RAISIO, Juhaninkuja 1 (JK1)
• Sosiaali- ja terveysala
• Tekstiili- ja muotiala (designtekstiilien valmistaja)
- Rasekon FoodLaboratory
- RasekoShop
- Rasekon Jalkaklinikka
- LastenAmis

RAISIO, Eeronkuja 4 (EK4)
• Puhtauspalveluala
• Sähkö- ja automaatioala
• Taideteollisuusala (digitaalinen valmistus)
- Fab Lab Raseko
- LastenAmis LEGO Education

TULE TUTUSTUMAAN! 
Kotisivuiltamme www.raseko.fi löydät 
ilmoittautumislomakkeen eri alojen 
tutustumispäiviin. Tiedotamme sivuilla 
myös avoimista ovista ja muista tapah-
tumista ja tutustumismahdollisuuksista. 

Voit kysyä lisätietoja myös 
haku@raseko.fi tai opinto-ohjaajiltamme:

Eeva-Mari Kallio, puh. 044 705 7616, 
eeva-mari.kallio@raseko.fi

Kati Runola, puh. 044 705 7551, 
kati.runola@raseko.fi  

Outi Penkkala, puh. 044 705 7640, 
outi.penkkala@raseko.fi

Riikka Posti, puh. 040 570 7297, 
riikka.posti@raseko.fi

Salla Riihimäki, puh. 044 705 7647, 
salla.riihimaki@raseko.fi

Tarkista  
opinto-ohjaajien  
koulutusalat  
www-sivuilta.

Kirjasto ja Martinsali

Purokatu 1
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YHTEISHAKU PERUSOPETUKSEN 
JÄLKEISEEN KOULUTUKSEEN 2023

Hae osoitteessa 
www.opintopolku.fi

JATKUVA HAKU AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 
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