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Nuorille, aikuisille alan vaihtajille tai ilman tutkintoa 
työskenteleville, esimerkiksi:
 
Elintarvikealan pt, leipuri-kondiittori, lihatuotteiden valmistaja, 
elintarvikkeiden valmistaja, meijeristi (oppisopimus- tai 
koulutussopimusmuotoisena). Infopäivä 2.3.2021. Aloitus 
joustavasti. 
 
Hius- ja kauneudenhoitoalan pt, oppisopimusmuotoisena
• kampaaja, parturi tai kosmetiikkaneuvoja. Aloitus joustavasti. 
 
Liiketoiminnan pt, merkonomi. Monimuoto- tai kokopäivä- 
opinnot. 
• taloushallintoon painottuva. Aloitus 25.1.2021.
• asiakaspalveluun ja myyntiin painottuva. Aloitus 23.8.2021.
 
Logistiikan pt, varastonhoitaja. Seuraava aloitus 5.8.2021.
 
Matkailualan pt
• matkailupalvelut, majoituspalvelut tai matkailupalvelujen 
myynti. Aloitus 1.6.2021 tai elokuussa.
 
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt
• kiinteistönhoitaja, kodinhuoltaja tai toimitilahuoltaja. 
Joustava aloitus. 
 
Ravintola- ja catering-alan pt, kokki tai tarjoilija. 
Seuraavat aloitukset 25.1.2021 tai 29.3.2021. 
 
Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja. Haku 1.4.2021 alkavaan 
ryhmään on auki 28.1.2021 asti. 
 
Taideteollisuusalan pt, artesaani 
• metalliseppä, puuseppä, restaurointi, digitaalinen valmistus tai 
muinaistekniikka. Seuraava aloitus 5.8.2021 tai henkilökohtaiste-
tusti. 
 
Tekstiili- ja muotialan pt 
• muotiassistentti, mittatilausompelija tai designtekstiilien 
valmistaja. Seuraava aloitus 5.8.2021 tai henkilökohtaistetusti.
 
Tieto- ja viestintätekniikan pt, IT-tukihenkilö tai 
ohjelmistokehittäjä. Kysy vapaita paikkoja. 

Alalla jo työskenteleville tai perusosaamisen 
hallitseville, myös alan vaihtajille, esimerkiksi:
 
Ajoneuvoalan at, joustava aloitus.
 
Elintarvikejalostuksen at, joustava aloitus. Infopäivä 2.3.2021.
 
Kasvatus- ja ohjaustoiminnan at, oppisopimusmuotoisena 
• perhepäivähoito tai koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoi- 
minnan ohjaus. Joustava aloitus. 
 
Liiketoiminnan at, kokopäivä- tai monimuoto-opintoina 
• assistentti- ja sihteeripalvelut, aloitus 18.1.2021
• tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä, aloitus 4.5.2021
• myyjä-visualisti, aloitus  29.3.2021
 
Lähiesimiestyön at, seuraava aloitus 17.3.2021. 
 
Matkailupalvelujen at, seuraava aloitus 1.2.2021. 
 
Mielenterveys- ja päihdetyön at, joustava aloitus.
 
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at
• henkilökohtainen avustaja. Jatkuva haku ja joustava aloitus.
• laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja (at) tai kodinhuoltaja (at). 
Joustava aloitus.
 

 
 
Ruokapalvelujen at, seuraava aloitus 12.1.2021 tai henkilö-
kohtaistetusti. 
 
Ravintolan asiakaspalvelun at, seuraava aloitus 12.1.2021 
tai henkilökohtaistetusti. 
 
Taideteollisuusalan at, savirakentaja. Seuraava aloitus 
11.3.2021, haku päättyy 16.2.2021. 
 
Tekstiili- ja muotialan at, designtekstiilien valmistaja (at), 
aloitus syksyllä 2021.
 
Terveysalan at, jalkojenhoitotyön osaamisala, 
aloitus keväällä 2021.
 
Tuotantotekniikan at, aloitus henkilökohtaistetusti.
 
Yrittäjän at, yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen, 
myös sivutoimisille tai esim. omistajanvaihdostilanteisiin. 
Seuraava aloitus 4.3.2021. Lisäksi osatutkintokoulutusta, 
kuten Digimarkkinointityökalut yrittäjälle, aloitus 18.3.2021!

Erikoisammattitutkinnot vaativimpiin tehtäviin 
haluaville, esimerkiksi:
 
Erityisruokavaliopalveluiden eat, dieettikokki. Seuraava 
aloitus syksyllä 2021.
 
Johtamisen ja yritysjohtamisen eat. Aloitus 26.3.2021.
 
Liiketoiminnan eat
• vientikaupan koulutus, aloitus syksyllä 2021.
 
Mielenterveys- ja päihdetyön eat. Joustava aloitus. 
  
Taideteollisuusalan eat, käsityömestari. Kysy seuraavasta 
aloituksesta.
 
Tekstiili- ja muotialan eat. Seuraava yhteisaloitus 
tammikuussa 2022. 
 
Tuotekehitystyön eat. Kysy seuraavasta aloituksesta.
 
Vanhustyön eat. Joustava aloitus.
 
Yritysneuvojan eat. Seuraava aloitus 28.1.2021.
 

Ammattilaiseksi teollisuuden kunnossapitoon
Huom! Haku päättyy jo 5.1. Koulutus alkaa 4.2.2021.
 
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, osatutkinto, 
koneistus Haku päättyy 29.1. Koulutus alkaa 8.3.2021.
 
Taloushallinnon osaaja. Haku päättyy 17.2. 
Koulutus alkaa 16.3.2021.
 
Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen kehittämisen 
työkaluina Haku päättyy 18.2. Koulutus alkaa 15.3.2021.
 
Verkkokaupan osaajaksi. Haku päättyy 3.3. 
Koulutus alkaa 29.3.2021.
 
Kaupan palvelutiskin osaajaksi. Haku päättyy 19.3. 
Koulutus alkaa 19.4.2021.
 
Palkanlaskennan osaaja. Haku päättyy 25.3. 
Koulutus alkaa 19.4.2021.
 
Tutkinto valmiiksi -työvoimakoulutus. Voit  jatkaa kesken 
jäänyttä tutkintokoulutusta sinulle laadittavan joustavan 
aikataulun mukaan.

Tarjoamme hienoja mahdollisuuksia välivuoden 
pitämiseen esimerkiksi lukion jälkeen. Voit opiskella 
mm. matkailualaa, muoti- ja vaatetusalaa, tekstiilialaa 
tai autoalaa. Matkailualan opinnot voit halutessasi 
aloittaa jo kesäkuussa ja muut elokuussa.
  
Välivuosiopinnot on hyvä tapa tutustua itseä kiinnos-
tavaan alaan ja saada siitä kokemusta. Jos opinnot 
sitten tuntuvat itselle sopivilta, voit helposti jatkaa vielä 
toisen vuoden ja suorittaa halutessasi koko tutkinnon. 
Välivuosiopinnot tarjoavat myös mahdollisuuksia 
osaamisen hankkimiseen ulkomailla!
 
Tutustu  koko tarjontaan: 
www.raseko.fi/valivuosiopinnot 

Vitä äkeä älii 
opiskelemalla ammatillisia opintoja!

Jatkuva haku aikuisille ja nuorille:
www.raseko.fi/jatkuva-haku

Nuori: hae pääasiassa yhteishaussa.
 Jos haluamasi ala ei ole mukana tämän vuoden 

yhteishaussa tai jäät yhteishaussa ilman 
opiskelupaikkaa, hae jatkuvalla haulla.

   
Ylioppilas tai aikuinen: hae jatkuvalla haulla 
suoraan oppilaitoksen www-sivujen kautta.

Yhehu 23.2. - 23.3.2021
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, 
    koneautomaatioasentaja, koneistaja, 
    levyseppähitsaaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, 
    kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja 
Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja 
Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 
    kokki tai tarjoilija
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, 
    automaatioasentaja
Teknisen suunnittelun perustutkinto, 
    suunnitteluassistentti
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 
    ohjelmistokehittäjä, IT-tukihenkilö
Ammatilliseen koulutukseen valmentava
    koulutus Valma

Työokouk 
Työttömille ja työttömyysuhan alaisille. 
Haku TE-palveluiden sähköisen järjestelmän 
kautta.

Pertin (t) Amatin ()

Eriamutn (e)

Tarjolla on myös yksittäisiä tutkinnon osia 
osaamisen syventämiseen tai laajentamiseen! 

Tutustu www.raseko.fi/jatkuva-haku

www.raseko.fi/yhteishaku


