
Työelämän arvostamaa osaamista



Ammatillista
koulutusta
nuorille
ja aikuisille.





✓ perustutkintoja

✓ ammattitutkintoja

✓ erikoisammattitutkintoja

✓ yksittäisiä tutkinnon osia

✓ ns. välivuositoteutuksia

✓ työvoimakoulutusta



Mikä haku on sinulle sopivin?

Perusopetuksesta tai vastaavasta tuleva nuori: hae
yhteishaussa 22.2. – 22.3.2022 www.opintopolku.fi.

Ylioppilas tai lukion suorittanut: hae jatkuvalla haulla
Rasekon www-sivujen kautta.

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
suorittanut: hae jatkuvalla haulla Rasekon www-sivujen
kautta.

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


Mikä haku on sinulle sopivin?

Aikuinen, jolla ei ole vielä mitään toisen asteen koulutusta: 
hae jatkuvalla haulla Rasekon www-sivujen kautta.

Työtön tai työttömyysuhan alainen: hae
työvoimapoliittiseen koulutukseen TE-palvelujen sähköisen
kanavan kautta. TE-koulutukset voit tarkistaa Rasekon
www-sivuilta.



TEKNIIKAN ALAT

Autoalan perustutkinto, 
ajoneuvoasentaja

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• autokorjaamot

• autoliikkeet

• kuljetusala

• ajoneuvoja valmistava teollisuus

Yhteishaku (38 paikkaa / 2022)



TEKNIIKAN ALAT

Sähkö- ja automaatioalan 
perustutkinto, 
automaatioasentaja

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• teollisuus

• rakentaminen

• konepajat

• kiinteistöt

• yrittäjyys

Yhteishaku (38 paikkaa / 2022)



TEKNIIKAN ALAT

Kone- ja tuotantotekniikan 
perustutkinto, 
koneautomaatioasentaja, 
koneistaja, 
levyseppähitsaaja

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• teollisuus

• konepajat

• metalliverstaat

• telakat
Yhteishaku (38 paikkaa / 2022)

Jatkuva haku



TEKNIIKAN ALAT

Teknisen suunnittelun 
perustutkinto, 
suunnitteluassistentti

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• teollisuus

• julkinen sektori

• insinööritoimistot

Yhteishaku (16 paikkaa / 2022)



TEKNIIKAN ALAT

Rakennusalan 
perustutkinto, 
talonrakentaja

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• rakennusliikkeet

• rakennustuoteteollisuus

• yrittäjyys

Yhteishaku (38 paikkaa / 2022)
Jatkuva haku



TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkinto, 
ohjelmistokehittäjä, IT-
tukihenkilö

Työtehtäviä ovat mm.:

• ohjelmointi

• koulutus, opastus ja neuvonta

• verkkosivutuotanto

• myyntitehtävät

• yrittäjyys
Yhteishaku (36 paikkaa / 2022)

Jatkuva haku



PALVELUALAT

Puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelualan 
perustutkinto, 
kiinteistönhoitaja

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• kiinteistönhuolto- ja isännöintiyritykset

• teollisuus

• julkinen sektori

• asunto-osakeyhtiöt

• yrittäjyys
Yhteishaku (16 paikkaa / 2022)

Jatkuva haku



PALVELUALAT

Puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelualan 
perustutkinto, 
kodinhuoltaja, 
toimitilahuoltaja

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• siivouspalvelu-yritykset

• kiinteistönhuolto- yritykset

• julkinen sektori

• asunto-osakeyhtiöt

• yrittäjyys
Yhteishaku (16 paikkaa / 2022)

Jatkuva haku



PALVELUALAT

Ravintola- ja catering-alan 
perustutkinto, kokki

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• kahvilat

• ravintolat

• suurtalouskeittiöt

• juhlapalveluyritykset

• matkustajalaivat

• yrittäjyysYhteishaku (60 paikkaa / 2022)
Jatkuva haku



PALVELUALAT

Ravintola- ja catering-alan 
perustutkinto, tarjoilija

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• kahvilat

• ravintolat

• suurtalouskeittiöt

• juhlapalveluyritykset

• matkustajalaivat

• yrittäjyysYhteishaku (60 paikkaa / 2022)
Jatkuva haku



PALVELUALAT

Logistiikan perustutkinto, 
varastonhoitaja

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• tehtaat

• teollisuuslaitokset

• huolintaliikkeet

• vähittäiskaupat

• tukkuliikkeet
Yhteishaku (12 paikkaa / 2022)

Jatkuva haku



PALVELUALAT

Matkailualan perustutkinto, 
matkailupalvelujen tuottaja, 
vastaanottovirkailija, 
matka-asiantuntija

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• matkailukeskukset

• hotellit, majoitusliikkeet

• ohjelmapalveluyritykset

• matkatoimistot

• liikenneyhtiöt

• yrittäjyys
Jatkuva haku



PALVELUALAT

Hius- ja kauneudenhoitoalan 
perustutkinto, kampaaja, 
parturi, kosmetiikkaneuvoja 

Työpaikkoja tarjoavat mm.:

• parturit, kampaamot, kauneushoitolat

• kosmetiikkamyymälät

• vähittäiskauppa

• yrittäjyys

Jatkuva haku



LIIKETOIMINNAN ALA
Liiketoiminnan 
perustutkinto, 
merkonomi 
(asiakaspalvelu- ja 
myyntiosaaminen 
tai taloushallinto-osaaminen)

Työtehtäviä ovat mm.:

• myynti, asiakaspalvelu

• tuote-esittely

• palveluneuvonta

• markkinointi

• toimistotehtävät

• talous, palkanlaskenta, kirjanpito
Yhteishaku (84 paikkaa / 2022)

Jatkuva haku



TERVEYDEN JA 
HYVINVOINNIN ALA

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto, lähihoitaja
[ikääntyvien hoito ja kuntoutus, lasten 
ja nuorten kasvatus ja hoito, 
mielenterveys- ja päihdetyö, 
sairaanhoito ja huolenpito + 
vammaistyö (oppisopimuksella)]

Työtehtäviä ovat mm.:

• lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

• ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen

• sairaanhoito ja huolenpito

• päihdetyö

• mielenterveystyö

Yhteishaku (72 paikkaa / 2022)
Jatkuva haku



TEKSTIILI- JA MUOTIALA

Tekstiili- ja muotialan 
perustutkinto, 
designtekstiilien valmistaja

Työtehtäviä ovat mm.:

• sisustustekstiilien suunnittelu ja valmistus

• tekstiilitekniikoiden ohjaaminen

• myynti ja markkinointi

• tekstiilien huolto

• yrittäjyys

Jatkuva haku



TEKSTIILI- JA MUOTIALA

Tekstiili- ja muotialan 
perustutkinto, 
mittatilausompelija

Työtehtäviä ovat mm.:

• sisustustekstiilien suunnittelu ja valmistus

• tekstiilitekniikoiden ohjaaminen

• myynti ja markkinointi

• tekstiilien huolto

• yrittäjyys

Jatkuva haku



TEKSTIILI- JA MUOTIALA

Tekstiili- ja muotialan 
perustutkinto, 
muotiassistentti

Työtehtäviä ovat mm.:

• vaatesuunnittelijan assistentti

• tuoteassistentti

• myynti ja markkinointi

• tapahtumajärjestelyt

• yrittäjyys

Jatkuva haku



TAIDETEOLLISUUSALA

Taideteollisuusalan 
perustutkinto, artesaani, 
metallisepän ala

Työtehtäviä ovat mm.:

• seppä

• metalliseppä

• työkaluseppä

• taideseppä

• valaja

• myynti-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävät

• yrittäjyys
Yhteishaku (5 paikkaa / 2022)

Jatkuva haku



TAIDETEOLLISUUSALA

Taideteollisuusalan 
perustutkinto, artesaani, 
puusepän ala

Työtehtäviä ovat mm.:

• puuseppä

• mittatilauspuuseppä

• huonekaluseppä

• entisöijä

• myynti-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävät

• yrittäjyys
Jatkuva haku



TAIDETEOLLISUUSALA

Taideteollisuusalan 
perustutkinto, artesaani, 
muinaistekniikka

Työtehtäviä ovat mm.:

• ohjelmapalvelut

• käsityötaidon ohjaaminen

• tuotevalmistus

• myynti

• ennallistukset

• yrittäjyys
Jatkuva haku



TAIDETEOLLISUUSALA

Taideteollisuusalan 
perustutkinto, artesaani, 
restaurointi

Työtehtäviä ovat mm.:

• rakentaminen

• korjausrakentaminen

• perinnerakentaminen

• restaurointi

• yrittäjyys

Yhteishaku (5 paikkaa / 2022)
Jatkuva haku



KAKSOISTUTKINTO

Suorita ammatillinen perustutkinto 
ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa



TUTKINTOKOULUTUKSEEN 
VALMENTAVA KOULUTUS TUVA



OPPISOPIMUSKOULUTUS

Oppisopimuksella lähes mihin 
tahansa ammattiin (jatkuva haku)



YKSITTÄISIÄ TUTKINNON 
OSIA
– Verkkokauppaympäristössä toimiminen, 15 osp, tutkinnon osa. Alkaa 
seuraavaksi 29.10.2021.
– Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa, 15 osp, tutkinnon osa. 
Aloitus tammikuu 2022.
– Kaavoittaminen, 15 osp, tutkinnon osa. Aloitus 21.10.2021.
– Työpaikkaohjaajana toimiminen, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
ammattitutkinnon tutkinnon osa, 30 osp. 



VÄLIVUOSITOTEUTUKSET
Kiinnostaako autoala? 
Autoalan välivuosiopinnot

Oletko kiinnostunut autojen ja muiden 
moottoriajoneuvojen kanssa toimimisesta? 
Haluaisitko työskennellä autokorjaamossa tai 
ajoneuvoja valmistavassa teollisuudessa?

Otamme mahdollisuuksien mukaan ylioppilaita 
ryhmään mukaan suorittamaan alan perusopintoja. 
Jos olet ilman jatko-opiskelu- tai työpaikkaa elo-
syyskuussa, ota yhteyttä kehittämispäällikköön!

Autoalan perusopinnot sisältävät mm.
– auton tai moottoripyörän huollot
– työvälineiden ja laitteiden oikeaoppinen 
käyttäminen
– alan tieto- ja viestintätekniikan ohjelmistojen 
tunteminen
Nopeimmat ehtivät vuoden aikana opiskella myös
– auton korjaamisen perusopinnot

www.raseko.fi/valivuosiopinnot/

– Haluaisitko työskennellä matkailualan 
tehtävissä?
Matkailualan välivuosiopinnot

Oletko miettinyt millaista olisi työskennellä vaikkapa 
hotellissa, huvipuistossa, matkailupalveluja 
tuottavassa yrityksessä tai kulttuurikohteissa?

Matkailualan välivuositoteutus sisältää mm.
– runsaasti käytännön työskentelyä erilaisissa 
matkailualan yrityksissä
– halutessasi rutkasti kansainvälisyystaitoja – voit 
osallistua ulkomaan työelämäjaksoon (3 – 12 
viikkoa)
– pääset maistamaan AMK-opintoja, sillä voit 
halutessasi opiskella Turun ammattikorkeakoulussa 
tradenomien koulutukseen sisältyvän 
hyvinvointimatkailun suuntautumispolun opintoja
– saat mahdollisuuden myös osallistua 
Aurinkorannikon matkaopaskouluun

www.raseko.fi/matkailualan-
perustutkinto-valivuosiopintoina

– Haaveiletko kansainvälisestä muoti- ja 

vaatealasta – mittatilausompelun ja 

muotialan välivuosiopinnot

Vuoden aikana opit mm.

– vaatteen/tuotteen suunnittelun ja valmistuksen 

perusteita

– visuaalista myyntityötä tai stailaamista

– valokuvauksen ja SOME-viestinnän perusteita

– hyödyntämään Rasekon digitaalista 

kehittämiskeskus Fab Labia ja käyttämään 

suurkuvatulostinta/leikkuria, 3D-skanneria, 3D-

printteriä ja laserleikkuria

– halutessasi rutkasti työelämätaitoja sekä 

kansainvälisyystaitoja – voit päättää välivuotesi 

ulkomaan työelämäjaksoon vaikka Islannissa, 

Portugalissa tai Maltalla!

www.raseko.fi/tekstiili-ja-muotialan-

valivuosiopinnot



VÄLIVUOSITOTEUTUKSET
Tekstiilialan monet mahdollisuudet – välivuosiopinnot designtekstiilien 
valmistamisen parissa

Oletko kiinnostunut väreistä, kuvioista ja materiaaleista? Onko tulevaisuuden 
haaveissasi jatko-opinnot esimerkiksi muotoilun, käsityönopetuksen, taiteen tai 
ehkä materiaalitekniikan alalla? Voisiko oma ala olla sisäänoston tai 
markkinoinnin parissa tekstiili- ja muotialalla? Askel kohti näitä haaveita on 
välivuosi tekstiili- ja muotialan opinnoissa, joissa voit suuntautua myös 
designtekstiilien valmistukseen.

Vuoden aikana voit oppia:

– Miten kudottu kangas valmistetaan, kankaan rakenteen perusteet.
– Miten materiaalit ja värit vaikuttavat kankaan ulkonäköön ja käytettävyyteen.
– Kankaanpainon ja kuosittelun, sekä värjäyksen perusteita.
– Valokuvauksen ja some-viestinnän perusteita.
– Rasekon digitaalisessa oppimisympäristössä Fab Labissä voit kokeilla miten 
kankaan kuviointiin tai muokkaukseen voi käyttää laserleikkuria, UV-tulostinta, 
3D-printteriä, brodeerauskonetta tai suurkuvatulostinta.
– Halutessasi voit lähteä hankkimaan osaamista myös alan työpaikalta. Opit 
työelämätaitoja ja saatat jopa työllistyä kesäksi!
– Kun osaamista on kertynyt, voit hakeutua kansainvälisen Erasmus+ ohjelman 
kautta hankkimaan työelämätaitoja myös ulkomailta. Rasekolla on aktiivista 
kansainvälisyystoimintaa, johon voit tutustua raseko.international – blogistamme

www.raseko.fi/valivuosiopinnot/

Mielenkiinnon kohteena suunnittelu, prototyyppien 
valmistaminen ja digitaalisuus – digitaalisen 
valmistuksen välivuosiopinnot

Vuoden aikana opit mm.

– tuotesuunnittelun perusteita

– erilaisten mallien käyttöä ja suunnittelua

– prototyyppien valmistusta eri tekniikoilla

– 3D-mallinnusohjelmien käyttöä

– digitaalisten laitteiden hallintaa, esimerkiksi 3D-tulostin, 
laserleikkuri ja CNC-jyrsin

– työelämätaitoja

– jopa kansainvälisyystaitoja välivuoden päätteeksi, jos sopiva 
työpaikka löytyy ja riittävää osaamista jo hallussa

Opinnot ovat osa taideteollisuusalan perustutkintoa, tuotteen 
valmistuksen osaamisalaa, ja tapahtuvat pääsääntöisesti Raision 
kampuksella sijaitsevassa FabLab -oppimisympäristössä.

www.raseko.fi/valivuosiopinnot/



AMMATTITUTKINTOJA
• Ajoneuvoalan at

• Elintarvikejalostuksen at

• Kasvatus- ja ohjausalan at (perhepäivähoito, koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjaus, kokemusasiantuntija)

• Liiketoiminnan at, esim. assistentti- ja sihteeripalvelut, myyjä-visualisti, markkinointiviestintä, 
taloushallinto

• Lähiesimiestyön at

• Matkailupalvelujen at

• Mielenterveys- ja päihdetyön at

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at, henkilökohtainen avustaja, laitoshuoltaja, kodinhuoltaja, 
toimitilahuoltaja at

• Ravintolan asiakaspalvelun at

• Ruokapalvelujen at

• Taideteollisuusalan at

• Tekstiili- ja muotialan at

• Tieto- ja viestintätekniikan at

• Tuotantotekniikan at

• Yrittäjän at



ERIKOISAMMATTI-
TUTKINTOJA

• Erityisruokavaliopalvelujen eat

• Johtamisen ja yritysjohtamisen eat

• Liiketoiminnan eat, esim. vientikaupan koulutus

• Mielenterveys- ja päihdetyön eat

• Taideteollisuusalan eat, esim. käsityömestari, museomestari ja 
puukkoseppämestari

• Tekstiili- ja muotialan eat

• Tuotekehitystyön eat

• Vanhustyön eat

• Yritysneuvojan eat



KANSAINVÄLISYYS RASEKOSSA

Joka vuosi kymmenet opiskelijamme pääsevät hankkimaan osaamista 
ulkomailta, mm. Maltalta, Islannista, Saksasta, Hollannista, Espanjasta, 
Kiinasta tai Thaimaasta!



ILOA



PROJEKTEJA



KILPAILUJA



HYVINVOINTIA



LUOVUUTTA



GLAMOURIA



EDUSTUSTEHTÄVIÄ



YLLÄTTÄVIÄ VIERAITA



SOMETUSTA



YRITTÄJYYTTÄ



AMMATTIKILPAILUJA



ONNISTUMISIA



ONNISTUMISIA



ONNISTUMISIA



Osaamisen uusi taso / www.raseko.fi


