Rasekon ja alueen lukioiden
hakuopas 2022

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 esimerkiksi koneistajaksi, kokiksi, lähihoitajaksi tai merkonomiksi?
Vai menetkö lukioon saamaan yleissivistystä ja suorittamaan ylioppilastutkinnon? Jos et osaa päättää
näiden välillä, voit onneksi valita vaikka molemmat: kaksoistutkintoon opiskelemalla saat sekä ammatin
että ylioppilastutkinnon!
Raseko antaa ammatillista koulutusta usealla eri alalla, mm. terveys- ja hyvinvointialalla, palvelualoilla,
liiketoiminnan alalla, taideteollisuuden tai muodin alalla ja monipuolisesti tekniikan eri aloilla. Opiskelu
ammatillisessa koulutuksessa on käytännönläheistä ja työpainotteista. Osaamista pääset hankkimaan mm.
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.
Ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista jo kolmanneksella on pohjana ammatillinen tutkinto. Ammatillisen
koulutuksen suorittaneita aloittaa myös yliopistoissa.
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 suunnittelet opintosi sekä kannat vastuun opiskelujesi etenemisestä.
Tärkeintä on motivaatio: halusi oppia ja tahto kehittää opiskelutaitojasi. Rasekon 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 jatkoopintoihin. 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 valinta ei määrittele
loppuelämääsi. Samanlaisiin työtehtäviin voit päätyä monen eri väylän kautta.

“Opiskelupaikan valinta on iso päätös, mutta loppuelämääsi se ei lukitse.
Unelma-ammattiisi voit päätyä montaa eri reittiä ja minkä
ikäisenä tahansa.”
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Syksyllä 2022 alkavat koulutukset
Ammatillinen tutkinto

Pääasiallinen
toimipiste

Mukana
yhteishaussa.
Aloituspaikat
2022.

Autoalan pt, ajoneuvoasentaja

Eeronkuja, Raisio

38

Liiketoiminnan pt, merkonomi

Purokatu, Raisio

84

X

s. 9

Logistiikan pt, varastonhoitaja

Eeronkuja, Raisio

12

X

s. 16

Kone- ja tuotantotekniikan pt, koneautomaatioasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja

Eeronkuja, Raisio

38

X

s. 12

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt,
kiinteistönhoitaja
toimitilahuoltaja

Eeronkuja, Raisio

X

s. 15

Rakennusalan pt, talonrakentaja

Eeronkuja, Raisio

38

Ravintola- ja catering-alan pt, kokki tai tarjoilija

Eeronkuja, Raisio

60

X

s. 14

Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja

Juhaninkuja, Raisio 72

X

s. 16

Sähkö- ja automaatioalan pt, automaatioasentaja

Eeronkuja, Raisio

X

s. 17
ja 27

* kaikkien yhteishaussa mukana olevien ammatillisten perustutkintokoulutusten yhteydessä
on mahdollista valita myös kaksoistutkinto-opiskelu, kts. lisätietoja sivulta 25

Mukana
Katso
myös
esittely
jatkuvassa
haussa
s. 10

16
16

s. 11

38

s. 10

Taideteollisuusalan pt, artesaani
rakennusrestaurointi
metalliartesaani

Eeronkuja, Raisio
Eeronkuja, Raisio

5
5

Teknisen suunnittelun pt, suunnitteluassistentti

Eeronkuja, Raisio

16

X

s. 11

Tieto- ja viestintätekniikan pt, IT-tukihenkilö tai ohjelmistokehittäjä

Eeronkuja, Raisio

36

X

s. 9

pt = perustutkinto
Valmentava koulutus

Pääasiallinen toimipiste

Mukana yhteishaussa.
Aloituspaikat 2022.

Mukana jatkuvassa haussa

Katso
esittely

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Eeronkuja, Raisio

55

X

s. 18

Ylioppilastutkinto, lukio

Toimipiste
Mynämäen lukio, Keskuskatu 19, Mynämäki

Mukana yhteishaussa.
Aloituspaikat 2022.
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

Ammatillinen tutkinto

Katso esittely

Pääasiallinen toimipiste Mukana jatkuvassa haussa Katso esittely

* Alla oleviin perustutkintokoulutuksiin haetaan pääosin jatkuvalla haulla Rasekon www-sivujen kautta (poikkeuksena osa taideteollisuusalan
perustutkinnon osaamisaloista, joihin voi hakea myös yhteishaulla). Myös peruskoulusta tulevat nuoret voivat hakeutua näihin koulutuksiin
(pl. matkailu ja muinaistekniikka, joissa on pohjakoulutusvaatimus). Lue lisää jatkuvasta hausta sivulta 26.
Hius- ja kauneudenhoitoalan pt kampaaja, kosmetiikkaneuvoja, parturi
Oppisopimusmuotoisena koulutuksena.

Eeronkuja, Raisio

X

s. 29

Matkailualan pt matkailupalvelujen tuottaja, vastaanottovirkailija, matka-asiantuntija
(pohjakoulutusvaatimuksena yo tai ammatillinen tutkinto tai tarpeeksi ko. opintoja)

Eeronkuja, Raisio

X

s. 30

Taideteollisuusalan pt metallisepän oa, puusepän oa, restauroinnin oa, tuotteen valmistuksen oa, muinaistekniikka ja tuotteen valmistuksen oa, digitaalinen valmistus

Eeronkuja, Raisio
X
Kuivelantie, Mynämäki

s. 27

Tekstiili- ja muotialan pt designtekstiilien valmistaja, mittatilausompelija, muotiassistentti Juhaninkuja, Raisio
Purokatu, Raisio
pt = perustutkinto, oa = osaamisala

= mukana yhteishaussa

= mukana jatkuvassa haussa
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X

s. 28

Tule tutustumaan!

Rasekon ammattiopisto
RAISIO, Purokatu 1 (PK1)

• Liiketoiminta
• Tekstiili- ja muotiala (mittatilausompelija,
muotiassistentti)
- Oppisopimustoimisto
- Kuntayhtymän hallinto
- Ompelimo

RAISIO, Eeronkuja 3 (EK3)

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

Juhaninkuja 1

Tiedotamme avoimista ovista ja muista
tutustumismahdollisuuksista
www-sivuillamme www.raseko.fi
Voit myös kysyä lisätietoja
opinto-ohjaajiltamme tai haku@raseko.fi

RAISIO, Eeronkuja 4 (EK4)

• Puhtauspalveluala
• Sähkö- ja automaatioala
• Taideteollisuusala (digitaalinen valmistus)
- Fab Lab Raseko
- LastenAmis LEGO Education

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

RAISIO, Juhaninkuja 1 (JK1)

• Sosiaali- ja terveysala
• Tekstiili- ja muotiala (designtekstiilien valmistaja)
- Rasekon FoodLaboratory
- RasekoShop
- LastenAmis

MYNÄMÄKI, Kuivelantie 20 (KT20)

• Taideteollisuusala (puuseppä, muinaistekniikka)

Kati Runola, puh. 044 705 7551
kati.runola@raseko.fi
Niina Salama, puh. 044 705 7443
niina.salama@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
vastuukoulutusalat www-sivuilta.

Kirjasto ja Martinsali

Eeronkuja 3

Eeronkuja 4

Purokatu 1
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Ammatillinen opiskelu
Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Tarjolla olevat polkupaketit ovat:

Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä.
Ammatilliseen perustutkintoon (180 osaamispistettä, osp) kuuluu
• ammatillisia tutkinnon osia 145 osp
• yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.

1. Aktiivisen toimijan polku esimerkiksi tuutori- ja opiskelijayhdistystoiminnasta kiinnostuneille tai urheilijoille.
2. Jatkajan polku, joka on tarkoitettu AMK-opintoihin tähtääville. Jatkajan
polun tavoite on parantaa opiskelijan jatko-opintovalmiuksia. Polku edellyttää vahvaa motivaatiota ja sitoutumista sekä sujuvasti eteneviä opintoja.
Jatkajan polulla on mahdollista suorittaa mm. Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) tai Turun ammattikorkeakoulun (TuAMK) opintoja.
AMK-opinnot ovat maksuttomia perustutkinnon suorittajille.

Tutkintokoulutus
Ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavaa ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen tutkinnon
osan/osien suorittaminen.

3. Kaksoistutkinnon polku, jossa yhteistyössä Raision lukion kanssa suoritetaan ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto samalla kertaa.
Lue lisää kaksoistutkintoon opiskelemisesta sivulta 25.

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

4. Kansainvälisyyden polulla hankitaan ja vahvistetaan osaamista nykypäivän työelämän arvostamaa kansainvälistä toimintaa varten esimerkiksi hakeutumalla kansainväliselle työelämäjaksolle tai toimimalla kansainvälisessä yrityksessä.
5. Tekijän polku on ns. peruspolku, jolla painotetaan arjen tekemistä.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

6. Työelämässä toimivan polku on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on pohjalla paljon aiempaa osaamista tai tutkinto( ja).

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)

7. Yrittäjän polku antaa perustiedot ja taidot yrittäjyydestä omaa yritystä
suunnitteleville.

- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp (esim. matematiikka,
fysiikka)
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp (esim. työelämässä toimiminen, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen)

8. Jos opiskelija opintojen aikana osoittaa erittäin hyvää osaamista ammattialallaan ja osallistuu esim. Taitaja-kisoihin, voi vastuuopettaja suositella
hänelle myös ns. Osaajan polkua.

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

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA-opinnot)

Polkuopinnot ajoittuvat, kaksoistutkinnon polkua lukuun ottamatta, pääsääntöisesti toisesta opintovuodesta eteenpäin.

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan edellytyksiä osallistua ja suorittaa ammatillinen tutkintokoulutus. OPVA-opinnot suunnitellaan opiskelijan tarpeiden mukaan yhdessä vastuuopettajan kanssa ja ne voivat olla mm. suomi toisena kielenä, englannin,
matematiikan tai digitaalisen toiminnan opintoja. OPVA-opinnot eivät kerrytä osaamispisteitä eikä niitä voi sellaisenaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot auttavat selviämään
yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteista.

Rasekon valinnaiset YTO-polut
Yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osia (9 osp) kutsutaan Rasekossa nimellä POLKU-opinnot. Jokainen perustutkinto-opiskelija valitsee itselleen
mieluisan polkuopintopaketin ensimmäisenä opiskeluvuonna ja valinta kirjataan HOKSiin. Jos opiskelija ei halua mitään erityistä valintaa tehdä, hän
on automaattisesti ns. Tekijän polulla.

Jatko-opintokelpoisuus
Ammatillisen perustutkinnon (sekä ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon) suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä
tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuaan voi hakea opiskelemaan korkeakouluun. Korkeakoulujen hakukohteet sekä ajantasaiset valintaperusteet
löytyvät Opintopolusta www.opintopolku.fi.
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Koulutussopimus ja oppisopimus

Näyttö

Opintoihin kuuluu runsaasti osaamisen hankkimista työelämässä. Koulutussopimuksella opiskellessaan opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ilman, että on työsuhteessa. Opiskelija ei
saa palkkaa eikä työpaikalle makseta koulutuskorvausta.

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

Oppisopimus on ammatillista koulutusta, joka järjestetään pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja joka perustuu kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Opiskelijalle maksetaan palkkaa ja työantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta. Oppisopimuksen voi solmia uuteen
tai vanhaan työsuhteeseen ja koko tutkintoon tai määrättyihin tutkinnon
osiin esimerkiksi soveltuvan kesätyön ajaksi. Lue oppisopimuksesta tarkemmin sivulta 19.

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

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS

Vastuuopettaja

Opiskelun alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jonka avulla tunnistetaan opiskelijan mahdollinen aiempi
osaaminen ja suunnitellaan, miten tutkintoa varten tarvittava osaaminen
hankitaan. HOKS sisältää myös tiedot mahdollisesta ohjaus- ja tukitoimista. HOKSia päivitetään ja voidaan muuttaa opintojen aikana tavoitteitten
mukaan.

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

Opiskelukustannukset

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

Kaksoistutkinto
Kaksoistutkinnossa opiskellaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa. Lukio-opinnot suoritetaan Raision lukiossa iltapäivisin
erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. Lue lisää sivulta 25.

Arviointi
Ammatillisessa koulutuksessa arviointi tehdään aina suhteessa suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin.
Arvioinnin tarkoitus on ohjata ja kannustaa opinnoissa sekä kehittää omia
itsearviointitaitoja. Arviointi antaa tietoa oppimisesta sekä osaamisesta ja
sen avulla varmistetaan, että tutkinnon ammattitaitovaatimukset saavutetaan.
Perustutkinnoissa näytöt arvioidaan asteikolla 1-2 (tyydyttävä), 3-4 (hyvä)
ja 5 (kiitettävä). Yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty
periaatteella, mutta niiden osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5. Tämä on
tarpeen jatko-opintokelpoisuuden vuoksi. Opintoja arvioidessa voidaan
käyttää myös OP- ja OH-merkintöjä. OP = osaamista puuttuu, OH = osaaminen hankittu.
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Kuvaaja: Oona Pulkkinen

Kansainvälisyys
Rasekossa

Yhteishaku
ja jatkuva haku

Rasekolla on monipuoliset ja toimivat yhteistyösuhteet useisiin Euroopan
maihin sekä Kiinaan ja Thaimaahan. Joka vuosi kymmenet opiskelijamme lähtevät 2 - 12 viikon pituiselle jaksolle hankkimaan osaamista
ulkomailta. Osaamisen hankkiminen ulkomailla edellyttää opintojen
suorittamista ajallaan, aitoa innostusta ja motivaatiota sekä pääosin täysi-ikäisyyttä (useimmat suorittavat jakson tästä syystä kolmantena opiskeluvuonna). Kansainvälisyysjaksolle lähteminen alaikäisenä on mahdollista niissä tapauksissa, joissa opettaja lähtee mukaan matkalle. Nämä
jaksot ovat kestoltaan lyhyempiä, yleensä noin viikon mittaisia.

Oppivelvollisuuden laajentuminen tuo muutoksia myös toisen asteen
yhteishakuun. Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen
viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen yhteishaun kautta
tai muutoin. Oppivelvollisuuden laajennus koskee kaikkia peruskoulunsa päättäviä nuoria, jotka saavat valmiiksi perusopetuksen oppimäärän
1.1.2021 jälkeen.
Aiemmat valmistavat koulutukset (kymppiluokka, VALMA-koulutus sekä
LUVA-koulutus) yhdistetään syksystä 2022 alkaen yhdeksi valmentavaksi
koulutukseksi, TUVA-koulutukseksi. Myös kansanopistot voivat jatkossa
järjestää oppivelvollisille tarkoitettuja vapaan sivistystyön linjoja.

Rasekolle on myönnetty kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön organisaatio CIMO:n Ammatillisen koulutuksen liikkuvuustunnustus (Erasmus+ VET Mobility Charter). Erasmus+ rahoituksen kautta pystymme
tarjoamaan opiskelijoille kattavan apurahan vaihdon kustannuksiin. Apurahalla katetaan yleensä matka- ja majoituskulut, mutta kansainvälisyysjakso vaatii kuitenkin myös opiskelijan omaa rahoitusta, sillä erityisesti
vapaa-ajan kuluista tulee huolehtia itse.

Perusopetuksen päättävälle tarkoitetut hakumenettelyt uusitaan siten,
että hakijan on mahdollista hakea yhteishaun kautta lähes kaikkeen oppivelvolliselle tarkoitettuun koulutukseen. Kevään 2022 yhteishaussa hakija voi hakea yhdellä hakulomakkeella ammatillisiin perustutkintoihin,
lukioihin, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, TUVA-koulutukseen, TELMA-koulutukseen tai
kansanopistojen oppivelvolliselle tarkoitettuihin vapaan sivistystyön
linjoille. Samalla uusitaan myös ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valintaperusteet palvelemaan paremmin oppivelvollisen hakijan
valintaa koulutukseen. Valintaperusteita ja yhteishaun aikatauluja ei ole
vahvistettu tämän oppaan painoon mennessä. Tarkista ajankohtaiset tiedot www.raseko.fi ja www.opintopolku.fi

Kansainvälisyys on tärkeä osa Rasekon arkea. Osallistumme myös aktiivisesti erilaisiin kansainvälisiin projekteihin ja hankkeisiin. Rasekoon
myös saapuu vuosittain useita opiskelijoita ulkomailta. Kansainvälisyysmahdollisuuksista saat lisätietoa Rasekon kansainvälisyystiimiltä, jonka
yhteystiedot löydät verkkosivuilta www.raseko.fi. Rasekon Youtubekanavalla on kv-toimintaa esittelevä video ja Raseko International -blogialustalta löydät ulkomailla osaamista hankkineiden opiskelijoiden matkakertomuksia.

Lähes kaikkiin Rasekossa tarjolla oleviin perustutkintokoulutuksiin voi hakea yhteishaun lisäksi ns. jatkuvalla haulla Rasekon verkkosivujen kautta.
Osa koulutuksista on mukana vain jommassakummassa hakutavassa.
Tästä oppaasta löydät alueen ammatillisen peruskoulutuksen (sivut 9 - 17
sekä 26 - 30), TUVA-koulutuksen (sivu 18) sekä lukiokoulutukset (sivut
20 – 24). Tutustu koulutuksiin ja valitse sinulle sopivin!

Kuvaaja: Oona Pulkkinen
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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 erilaisissa asiakaspalvelun, toimiston, myynnin tai markkinointiviestinnän ja
mainonnan käytännöllisissä työtehtävissä. Merkonomina osaat luoda, ylläpitää 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, Tuloksellinen 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, palveluneuvoja, vakuutusvirkailija, vähittäiskauppias, toimistosihteeri, kirjanpitäjä, 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.
sovellusohjelmat, käyttöjärjestelmät, asiakaspalvelu,) lisäksi tutkintonimikkeen määritteleviä opintoja sekä runsaasti valinnaisia tutkinnon osia.
Valinnaisilla opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamissasi teemoissa
esimerkiksi ohjelmistokehityksen tai asennus- ja huoltotöiden osalta. Osaamista hankit koulun omissa oppimisympäristöissä (esimerkiksi käytön tukea
tarjoavassa ITHelpissä) ja syvennät koulutussopimus- tai oppisopimusjaksojen aikana aidoilla työpaikoilla.
IT-tukihenkilöt voivat työskennellä käyttöönoton tukena, koulutus- ja neuvontatehtävissä sekä laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustehtävissä julkisella sektorilla ja yrityksissä. Ohjelmistokehittäjille työpaikkoja tarjoavat mm.
tietojärjestelmien ja ohjelmistojen määrittely, suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Koulutus tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työskennellä myyntitehtävissä
sekä erilaisissa neuvontapalveluissa.
Ammatteja: ohjelmistosuunnittelija, web-ylläpitäjä, ohjelmoija, käytettävyysasiantuntija, IT-tuki, mikrotukihenkilö, asiakastuki
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Tekniikan alat
Autoalan pt, ajoneuvoasentaja
Oletko kiinnostunut autojen ja muiden moottoriajoneuvojen kanssa
toimimisesta? Haluaisitko työskennellä autokorjaamossa tai ajoneuvoja
valmistavassa teollisuudessa? Ajoneuvoasentajat huoltavat ja korjaavat
henkilö-, paketti- ja hyötyajoneuvoja. Teknisen osaamisen lisäksi asiakaspalvelutaidot ja keskittymiskyky ovat asentajalle tärkeitä.
Opiskeluun kuuluu perusopintoja auton tekniikkaan liittyen. Opiskelu on
hyvin käytännönläheistä ja suurin osa opista hankitaan tekemällä korjausja huoltotöitä asiakkaiden autoihin opetuskorjaamossa. Opintoihin sisältyy
kaksi pakollista tutkinnon osaa: Auton tai moottoripyörän huoltaminen ja
Auton korjaaminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit suunnata osaamistasi
esimerkiksi auton sähkölaitteiden tai hyötyajoneuvojen korjaamiseen.
Ajoneuvoasentajille töitä tarjoavat mm. autoliikkeet ja -korjaamot, kuljetusliikkeet sekä ajoneuvoja valmistava teollisuus.
Ammatteja: ajoneuvoasentaja, autonasentaja, mekaanikko, työkoneasentaja, henkilöautomekaanikko, kuorma-automekaanikko, automyyjä, huoltoneuvoja, varaosamyyjä

Sähkö- ja automaatioalan pt, automaatioasentaja
Kiinnostaako sähköala? Alan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, teollisuuden ja rakennusalan piirissä sähköistyksen, sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon tehtävissä. Rasekossa tutkintonimikkeenä on automaatioasentaja, jonka tehtäviin
kuuluvat perussähkötöiden lisäksi turvallisuutta ja mukavuutta lisäävien
järjestelmien asennukset ja ylläpidot julkisissa rakennuksissa sekä omakoti-,
rivi- ja kerrostaloissa.
Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja sisältää runsaasti töitä osaston
omissa työtiloissa sekä Rasekon kiinteistöissä ja rakennustyömailla. Osaamista syvennetään yrityskumppanien ympäristöissä. Tutkintoon kuuluu yksi
pakollinen tutkinnon osa, Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit syventää osaamistasi esimerkiksi kappaletavara-automaation, prosessiautomaation, rakennusautomaation tai sähköverkostojen osalta.
Asentajana tarvitset teknistä osaamista, huolellisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Tietokone on sinulle päivittäinen
työkalu siinä missä perinteinen asentajansalkun sisältökin.
Ammatteja: automaatioasentaja, sähköasentaja, hissiasentaja
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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. Tutkinnossa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa Perustustyöt ja yksi osaamisalan mukainen pakollinen tutkinnon osa Runkovaiheen työt. Valinnaisilla
tutkinnon osilla voit erikoistua esimerkiksi teräsrakentamiseen, muuraukseen, laatoitukseen, ulkoverhous- ja kattotöihin tai korjausrakentamiseen.
Talonrakentajan ammatissa tarvitaan kädentaitoja, ongelmanratkaisukykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja hyvää fyysistä kuntoa. Talonrakentajat työskentelevät pääasiassa rakennusliikkeiden ja rakennustuoteteollisuuden palveluksessa sekä yrittäjinä.
Ammatteja: rakennusmies, kirvesmies, mittamies, muurari, raudoittaja,
elementtiasentaja, 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-ohjelmistojen käyttöä, tietomallien käyttöä, mallintamista, toimistotöitä, tilasuunnitelmien tuottamista, julkaisujen laatimista ja projektinhallintaa. Opinnoissa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Suunnitteluprojektissa toimiminen) ja toimialakohtaiset osat Teollisuuden suunnittelussa toimiminen
ja Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen. Valinnaisilla tutkinnon
osilla syvennät osaamistasi mm. 3D-mallien muodostamisen ja tulostamisen saralla.
Suunnitteluassistenttina voit työskennellä erilaisten teollisuusyritysten, insinööri- tai arkkitehtitoimistojen tai julkisen sektorin palveluksessa suunnitteluprojektien avustavissa ja tukevissa työtehtävissä. Piirtämisen ja mallintamisen lisäksi työnkuvaasi voivat kuulua mm. erilaiset elinkaaren hallinnan
tehtävät sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden laatiminen.
Ammatteja: tekninen piirtäjä, koneenpiirtäjä, suunnitteluavustaja, dokumentoija, avustava suunnittelija, cad-piirtäjä, mallintaja, tekninen sihteeri
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Kone- ja tuotantotekniikan pt, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja

valinnaisilla tutkinnon osilla osaamistaan mm. hydrauliikan, pneumatiikan
tai robotiikan saralla. Levyseppähitsaajaksi tai koneistajaksi opiskelevien
valinnaisvaihtoehtoja ovat mm. robotiikka, CAD-ohjelmointi, konepajamittaukset, ohutlevytyöt ja CNC-osaaminen.

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.

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

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 automaation perustyöt. Osaamisalan (asennus ja automaatio tai tuotantotekniikka) valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Ammatteja: hitsaaja, levyseppähitsaaja, kokoonpanija, tuotantotyöntekijä,
koneistaja, koneenasentaja, hissiasentaja, mekatroniikka-asentaja, kunnossapitoasentaja, teräsrakentaja, koneautomaatioasentaja

Opintoihin sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa: Valmistustyötehtävissä toimiminen ja Asennus- ja automaatiotyöt sekä osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (Koneistus, Hitsaus- ja levytyöt tai Koneautomaatioasennus). Koneautomaatioasentajaksi opiskelevat voivat syventää
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Uusi valinnainen polku
koneautomaatioasennuksesta kiinnostuneille!

Koneautomaatioasentajan
polku ammattikorkeaan
Miltä kuulostaa urapolku amiksesta insinööriksi? Jos mielenkiintosi heräsi, voi Rasekon uusi Koneautomaatioasentajan polku ammattikorkeaan -toteutus olla oikea koulutus
sinulle!
Tämä kone- ja tuotantotekniikan polku vie sinut suoraan amiksesta ammattikorkeakouluun. Koulutuksessa suoritetaan koneautomaatioasentaja-opintojen lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) NOPSA-paketti.
Molemmat opinnot hyväksytysti suorittamalla ansaitset varman opiskelupaikan SAMKin konetekniikan insinöörikoulutuksesta!
Koulutuksen rakenne on seuraavanlainen:
Pakolliset tutkinnon osat
Valmistustyötehtävissä toimiminen

25 osp

Asennus- ja automaatiotyöt

10 osp

Pakolliset tutkinnon osat (koneautomaatioasentaja)
Koneautomaatioasennus

30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
Hydrauliikka-asennukset

20 osp

Robotin käyttö

20 osp

3D-valmistusmenetelmän käyttö

20 osp

3D-skannaaminen ja pistepilven hyödyntäminen
(Tutkinnon osa teknisen suunnittelun pt:stä)

15 osp

CAD-piirtämisen perusteet

5 osp

Yhteiset tutkinnon osat

35 osp

Valmistuttuasi osaat kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden
komponentteja sekä soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja
sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa.
Tälle polulle pääset hakeutumalla opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikan
perustutkintoa ja ilmoittamalla heti opintojen alettua halukkuudestasi valita
Koneautomaatioasentajan polku ammattikorkeaan -toteutus. Jotta opinnot
sujuisivat maalin asti, suosittelemme, että tämän polun valitsevilla on lukuaineiden keskiarvo perusopetuksen päättötodistuksessa vähintään seitsemän (7,0) ja matematiikan arvosana vähintään kahdeksan (8).
Lisätietoja:
www.samk.fi/tekniikan-koulutusten-nopsa-opinnot
www.samk.fi/robotiikka-akatemia
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Palvelualat
Ravintola- ja catering-alan pt, kokki, tarjoilija
Haluatko oppia valmistamaan maukasta ruokaa ammattimaisesti ja palvelemaan asiakkaita mitä erilaisimmissa ympäristöissä? Ravintola-ala
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. Asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija) sopii sinulle, jota ruoanvalmistuksen lisäksi kiinnostaa tuotteiden ja palveluiden myyminen erilaisille asiakkaille.
Opiskelu sisältää paljon käytännön ammattityötä ja sen lisäksi ammattiteoriaa ja yhteisiä opintoja. Käytännön tehtäviä opit koulun erilaisissa oppimisympäristöissä, erilaisissa projekteissa työelämän kanssa sekä työpaikoilla.
Opinnoissa perehdyt mm. ruoanvalmistukseen, tarjoiluun, hygieniavaatimuksiin, 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. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit erikoistua mielenkiintosi mukaan esimerkiksi katuja pikaruokapalveluihin tai juhlaruokien valmistukseen ja tarjoiluun.

Työpaikkoja tarjoavat mm. kahvilat, ravintolat, suurtalouden toimipaikat kuten sairaaloiden ja päiväkotien keittiöt. Myös henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu-, matkailuyritykset sekä matkustajalaivat.
Hyvät etenemismahdollisuudet ja kansainvälisyys ovat alalle luontaista.
Ammatteja: kokki, ruokapalvelutyöntekijä, ravitsemistyöntekijä, kahvilatyöntekijä / ravintolan tarjoilija, junatarjoilija, kahvilatarjoilija, palveluvastaava
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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 taloteknisten järjestelmien (esimerkiksi lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien)
ylläpitoa ja seurantaa, kiinteistön yleishoitoa ja korjaustöitä sekä pihojen ja
viheralueiden hoitamista. Tutkinnossa on kolme pakollista osaa: Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, Kiinteistön yleishoito
ja valvonta sekä Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen. Valinnaisilla
tutkinnon osilla syvennät osaamistasi vaikkapa LVI-järjestelmien käyttämisessä tai koneiden käsittelyssä.
Toimitilahuoltajien tutkintokoulutukseen kuuluu puhtauspalvelujen suunnittelu ja toteutus erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. asuinkiinteistöt, majoitustilat, kauppakeskukset, junat ja linja-autot, oppilaitokset ja päiväkodit, teollisuuslaitokset ja terveydenhuoltotilat. Suoritettavana on kolme
pakollista tutkinnon osaa: Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen
tuottaminen, Perussiivouspalvelut ja Ylläpitosiivouspalvelut. Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamisesi syventyy vaikkapa hotelli- ja majoitustilojen
puhtauspalvelujen tai rakennusaikaisten siivouspalveluiden tuottamisessa.
Saat myös valmiudet oman yritystoiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen.
Kodinhuoltaja toimii asiakaskohteessa kotityöpalvelujen työtehtävissä ja
asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.
Hän osaa tuottaa ruokapalveluja ja kotisiivouspalveluja asiakaskodeissa
tai kodinomaisissa laitoksissa. Lisäksi kodinhuoltaja osaa tehdä kodin siivouksen erityistilanteissa, 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. kiinteistönhoito- ja siivouspalveluyritykset, teollisuus, hotellit ja majoitusliikkeet sekä
julkinen sektori ja sen liikelaitokset. Osa työskentelee itsenäisinä yrittäjinä.
Ammatteja: kiinteistönhoitaja, huoltomies, laitosmies, kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja, siistijä, siivooja, laitosapulainen

* Kiinteistönhoitajaksi ja toimitilahuoltajaksi voi hakea sekä yhteishaulla että
jatkuvalla haulla. Kotityöpalvelujen osaamisalalle (kodinhoitaja) haetaan
ainoastaan jatkuvalla haulla Rasekon www-sivujen kautta.
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Logistiikan pt, varastonhoitaja
Oletko asiakaspalveluhenkinen ja kiinnostunut varastoalan tehtävistä?
Varastonhoitaja vastaanottaa, varastoi, lähettää ja toimittaa tavaraa. Tehtäviin kuuluu myös mm. inventointia ja varastokirjanpitoon liittyviä tehtäviä.
Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta, tietoteknisiä taitoja, organisointikykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja yhteistyötaitoja.
Tutkinnon kaikille pakollisia osia ovat Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys, Inventointi ja saldonhallinta sekä Trukinkuljettajan tehtävät. Opintoihin kuuluu mm. trukin ja muiden varastossa käytettävien koneiden ja laitteiden käytön harjoittelua, tavaran pakkaamista ja kuormausta,
varaston tietojärjestelmiä ja varastokirjanpitoa. Valinnaisten tutkinnonosien
kautta voit painottaa osaamistasi sinua kiinnostaviin työtehtäviin, esimerkiksi tavaran kuljettamiseen tai vaarallisten aineiden käsittelyyn. Koulutuksen aikana suoritetaan myös työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapu1-koulutukset sekä hygieniapassi.
Varastonhoitajan työtehtäviä löytyy käytännössä kaikista niistä paikoista,
joissa tavaraa vastaanotetaan tai lähetetään, esimerkiksi tehtaissa, teollisuuslaitoksissa, huolintaliikkeissä, vähittäiskaupoissa ja tukkuliikkeissä.
Ammatteja: varastonhoitaja, varastotyöntekijä, logistiikkatyöntekijä, terminaalityöntekijä, lähettämötyöntekijä

Terveys- ja hyvinvointiala
Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja
Haluatko auttaa ihmisiä ja edistää heidän terveyttä ja hyvinvointiaan?
Lähihoitajana pääset työskentelemään lähellä ihmistä: työtehtävät käsittävät ihmisen hoidon ja huolenpidon vauvasta vanhukseen. Työpaikkoja lähihoitajille tarjoavat mm. erilaiset sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköt kuten päiväkodit, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, vammaistyön
yksiköt, palveluasumisyksiköt, vanhainkodit, terveyskeskukset, sairaalat
sekä kotihoito.
Lähihoitajaopinnoissa opiskelet kasvun ja terveydenedistämiseen sekä
hoitamiseen liittyviä asioita erilaisissa oppimisympäristöissä. Opintoihin sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa (Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen) sekä osaamisalaopinnot. Rasekossa valittavat osaamisalat ovat lasten ja nuorten kasvatus
ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, ikääntyvien
hoito ja kuntoutus sekä vammaistyö. Valinnaisilla tutkinnon osilla syvennät
osaamisalaopintojasi esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveystaitojen
edistämisessä, ohjaustehtävissä toimimisessa tai kansainvälisessä työympäristössä työskentelyssä.
Lähihoitaja on moniosaaja, työssä korostuu turvallisuus ja vastuullisuus.
Lähihoitajalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Lähihoitajan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Lähihoitajan opinnot antavat
pohjan jatko-opintoihin. Koulutukseen järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Lue lisää: www.raseko.fi
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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 tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla). Lisäksi opiskellaan osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (esim. Metallisepän alan tuotteen
valmistaminen) sekä useita valinnaisia osia kuten Erikoistuminen taideteollisuusalalla, Yritystoiminnan suunnittelu tai Käsityötaidon ohjaaminen.
Osaamista voit hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa tai työelämäkumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla (esimerkiksi Maltalla, Islannissa
tai Hollannissa).
Taideteollisuusalalla työllistytään osaamisalasta riippuen mm. huonekalujen, kiintokalusteiden ja sisustus- ja koriste-esineiden suunnitteluun ja
valmistukseen tai rakennusten tai tuotteiden korjaustehtäviin yrittäjänä tai
toisen palveluksessa. Alan ammattilaisia toimii lisäksi esimerkiksi opetus- ja
neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita
ja aineita myyvissä yrityksissä sekä museo- ja matkailualoilla.
Yhteishaussa voit hakea opiskelemaan taideteollisuusalaa kahdelle
osaamisalalle (metallisepän ala ja restauroinnin ala). Muille osaamisaloille Rasekossa hakeudutaan ainoastaan jatkuvan haun kautta. Lue
lisää sivulta 27.
Yhteishaussa on mukana seuraavat osaamisalat:
Metallisepän opintojen aikana tutustut metallien ja muiden kovien materiaalien ominaisuuksiin ja valmistat taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai
valettuja esineitä. 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 rakennusten ja rakennusosien materiaalit, pintakäsittelyt ja korjaustekniikat. Myös rakennushistoria ja rakennetun ympäristön kulttuurilliset
arvot ovat keskeisiä osatekijöitä. Opinnoissa työskennellään rakennustyömailla, joissa perehdytään oikeissa oppimisympäristöissä materiaaleihin,
tekniikoihin ja tarvittaviin asiakirjoihin sekä dokumentointiin ja korjausrakentamista koskeviin rakennusalan yleisiin säännöksiin.
Taideteollisuusalan perustutkintoon hakeville järjestetään soveltuvuuskoe. Lisätietoja internet-sivuilta www.raseko.fi
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TUVA – tutkintoon valmentava koulutus
TUVAn kautta kohti unelmia!
Koulutuksen sisältö

Kenelle
• peruskoulun päättäneille, ilman toisen asteen tutkintoa oleville nuorille
• ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneille nuorille
• ryhmä myös aikuisille maahanmuuttajille

Perustaitojen
vahvistaminen
1-30 viikkoa

Tutkintoon valmentavan koulutuksen tavoitteena on
• tukea opiskelijan jatko-opintojen ja uran valintaa
• antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen
• selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien
toiveiden ja tavoitteiden suhteen
• vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

(valinnainen)

Arjen taidot ja
yhteiskunnallinen
osallisuus
1-20 viikkoa
(valinnainen)

Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa
ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja tutkintokielen taitoja, eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä
viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että hänellä on riittävät edellytykset
opiskella toisen asteen koulutuksessa.

Opiskelu- ja
urasuunnittelutaidot

Työelämätaidot
ja työelämässä
tapahtuva
oppiminen
1-20 viikkoa
(valinnainen)

2 - 10 viikkoa

Lukiokoulutuksen
opinnot ja niihin
valmentautuminen
1-30 viikkoa
(valinnainen)

Pääsyvaatimukset
• hakijalla on perusopetuksen päättötodistus
• hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai valmentavaa
koulutusta
• hakijalla on riittävä kielitaito TUVA-koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi

(kaikille pakollinen)
Valinnaiset
opinnot 1-10
viikkoa
(valinnainen)

Ammatillisen
koulutuksen
opinnot ja niihin
valmentautuminen
1-30 viikkoa
(valinnainen)

Koulutuksen järjestäjä arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden opiskelijalle. Hakijat kutsutaan haastatteluun, jossa selvitetään opintojen aloittamisen edellytykset.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Oppivelvollisuuslain piirissä olevien
osalta TUVA noudattaa samoja periaatteita kuin tutkintotavoitteinen koulutus.

Hakeutuminen
TUVA on mukana yhteishaussa.
Lisäksi TUVAan voi hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta:
www.raseko.fi
Tule tutustumaan TUVA-koulutukseen!
Ole yhteydessä
- opinto-ohjaaja Outi Penkkala, puh. 044 705 7640,
outi.penkkala@raseko.fi tai
- koulutuspalvelupäällikkö Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451,
taru.laaksonen@raseko.fi
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Oppisopimuksella ammattiin
Opitko helpoiten käytännön työtehtävissä?

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

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

Oppisopimus tiivistettynä
• oppisopimus on määräaikainen ja perustuu työsopimukseen opiskelijan ja
työnantajan välillä

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa
työntekijän. Raision oppisopimustoimiston kautta voit suorittaa minkä
tahansa tutkinnon, jonka koulutusta Rasekossa annetaan (katso lisätietoja
www.raseko.fi). Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman pätevyyden ja jatko-opintokelpoisuuden kuin ammatillinen oppilaitos tai lukio.

• 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

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

• 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 Raision oppisopimustoimistoon:
oppisopimuskoulutus@raseko.fi
Lisätietoja saat myös osoitteesta www.raseko.fi
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Opiskelu lukiossa
YLIOPPILASTUTKINTO
Lukio-opinnot tähtäävät lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Lukion päättötodistus antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden
ammattikorkeakouluopintoihin. Yliopistoon olet jatko-opintokelpoinen suoritettuasi ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän.

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.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhtä aikaa kaikissa
lukioissa. Ylioppilastutkinnon voit suorittaa kokonaan yhdellä tutkintokerralla tai hajautettuna enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan. Ylioppilastutkinnossa on osallistuttava vähintään viiteen pakolliseen kokeeseen. Kaikille
pakollisena aineena on äidinkieli tai suomi toisena kielenä. Sen lisäksi kolme
muuta pakollista ainetta on valittava neljästä ryhmästä: reaali, matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli. Yhden pakollisen aineen ylioppilastutkinnon suorittaja voi valita itse. Yhden kokeista on oltava A-tasoinen eli
pitkän oppimäärän koe (A-kieli tai pitkä matematiikka). Pakollisten aineiden
lisäksi tutkintoon voi sisällyttää ylimääräisiä kokeita. Ylioppilastutkintolautakunta laatii ja tarkastaa ylioppilaskokeet, jotka järjestetään lukioilla. Lisätietoja ylioppilastutkinnosta www.ylioppilastutkinto.fi.

Rasekon alueella toimii neljä lukiota: Mynämäen lukio, Naantalin lukio,
Nousiaisten lukio ja Raision lukio.
Lukion oppimäärä koostuu vähintään 150 opintopisteestä, joissa pakollisia
opintopisteitä on noin sata. Loput opinnot voit valita oman ylioppilaskirjoitussuunnitelmasi ja mielenkiintosi mukaan. Opintojakso voi koostua yhden
tai usean oppiaineen opinnoista. Oppitunnit lukiossa kestävät pääsääntöisesti 75 minuuttia. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon / päättöviikkoon, jolloin 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 oppilaitoksista (esim. kesälukiosta tai korkeakouluista). Valintojen tekemisessä auttavat
opinto-ohjaajat, aineenopettajat ja ryhmänohjaajat.

Ylioppilastutkintoa suunnitellessasi sinun on hyvä huomioida, että korkeakoulut (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) ovat siirtyneet todistusvalintaan. Suurin osa korkeakouluopiskelijoista valitaan suoraan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan pisteytykset löytyvät
www.opintopolku.fi. Hakukohteiden pisteytykset vaihtelevat. Todistusvalinnan lisäksi aina on olemassa myös valintakoevalinnan väylä. Lisätietoja
valintaperusteista saat opinto-ohjaajalta.

Jokaisen lukion opintotarjontaa 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
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Mynämäen lukio
Aloituspaikkoja 70
Lukuaineiden
keskiarvo
7,0
E S I T T E LY
I LT A vähintään
13.1.20
21 klo 17.30
(Lautakunnan määrittelemä alin keskiarvo. Todellinen raja määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan.)

Lukiossamme voi suorittaa musiikin, kuvataiteen, liikunnan ja median lukiodiplomin sekä puheviestinnän päättökokeen.
Digitaitoja elämää varten
Tietotekniikkaa hyödynnetään opiskelussa luontevasti. Valmennamme
opiskelijoita sekä sähköisiin ylioppilaskokeisiin että tulevaisuuden työelämään. Jokainen opiskelija saa lukion alusta alkaen opastusta käytettäviin
ohjelmiin.

”En ole katunut lukiovalintaani hetkeäkään. Pieneen lukioon liittyy paljon
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 panostetaan.
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

Mukana maailmassa
Kansainvälisyys ja erilaisiin projekteihin osallistuminen rikastuttavat lukiomme arkea. Olemme esimerkiksi mukana Erasmus+-opiskelijavaihto-ohjelmassa ja järjestämme vuosittain opintomatkoja ulkomaille, viime vuosina
esimerkiksi Espanjaan, Lontooseen ja Geneven CERNiin. Liikkuva opiskelu
-hankkeen myötä opiskelijoilla on nyt käytössään upouusi kuntosali.

Valtakunnan kärkeä viihtyisyydestä tinkimättä
Olemme kannustava ja turvallinen yhteisö, jossa 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 mukaisesti ja
autamme opiskelun sekä elämän pulmissa yhdessä erityisopettajan, terveydenhoitajan, kuraattorin ja koulupsykologin kanssa. Innostavan opiskelukulttuurin myötä opiskelijamme ovat menestyneet ylioppilaskirjoituksissa
erinomaisesti ja sijoittuvat jatko-opintoihin hienosti.

Mynämäen lukio
Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki
Rehtori: Pekka Leino, puh. 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

Luo oma oppimispolkusi
Tarjoamme valtakunnallisten opintojen lisäksi kielten starttijaksoja, ylioppilaskirjoituksiin kertaavia kokonaisuuksia sekä joukon koulukohtaisia
vaihtoehtoja luonnon tutkimisesta musikaaliprojektiin ja radiotyöhön. Meillä voi myös aloittaa saksan, ranskan, espanjan tai venäjän kielen opinnot.

Esittelytilaisuudesta infoa kotisivuillamme.
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Digioppiminen
Sähköiset oppimisympäristöt ovat arkea lukiossa. Käytämme Google Suite
for Education -palveluja oppimisalustana. Lukiolaisen käytössä ovat sähköiset oppikirjat ja muut tarvittavat sähköiset ohjelmistot (TI-Nspire laskinohjelma yms.). Ylioppilastutkinnossa käytettävä Abitti-koeympäristö tulee
lukiolaiselle tutuksi lukion alusta alkaen. Halutessaan opiskelija voi valita
lukion alkuun Sähköiset työkalut lukiossa introt 1 ja 2, joissa opastetaan
lukiossa vaadittaviin tietoteknisiin taitoihin. Digitutorit auttavat myös sähköisten oppimisalustojen käytössä.

Naantalin lukio
Opiskelupaikat: 120
Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,15 (koulutuslautakunnan määrittelemä
alin keskiarvo, todellinen keskiarvo määräytyy hakijoiden määrän ja tason
mukaan).

Kansainvälinen ja monipuolinen
Matkailuopinnot suoritetaan projektiopintoina, joissa mukana on sekä paikallisia yrityksiä että lähialueen muita oppilaitoksia (esim. Turun AMK ja
Raseko). Opinnoissa lukiolainen oppii projektinhallintataitoja, tiimityöskentelytaitoja, kieliä ja tapahtumajärjestämistä. Esimerkkiprojekteja ovat mm.
Naantalin venemessut ja Rekrymessut. Opinnot ovat hyvä linkki kesätöihin.

Lukiolaisen opintopolku
Naantalin lukio on yleislukio, jossa opiskelija voi kulkea omaa lukiopolkuaan
ja opiskella paljon mielenkiintoisia opintojaksoja. Tarjolla on laajasti matemaattisia aineita, reaaliaineita ja valinnaisia vieraita kieliä (saksa, ranska,
espanja ja venäjä), joista on jatkossa hyötyä korkeakouluopinnoissa ja työelämässä. Opiskelijalle tarjotaan monipuolisesti myös taide- ja taitoaineita,
joista saa hyvää vastapainoa teoreettisemmille opinnoille. Lukiossamme
voi suorittaa kuvataiteen, draaman ja teatterin, median, liikunnan ja musiikin
valtakunnalliset lukiodiplomit ja äidinkielessä voi suorittaa puheviestinnän
valtakunnallisen päättökokeen. Naantalin lukiossa on mahdollista suorittaa
valinnaisina opintoina matkailuopintoja, joista saa myös erillisen todistuksen.

Vuosittain lukiomme tekee eri oppiaineiden opintojaksoilla kansainvälisiä
opintoretkiä, joihin opiskelijat voivat halutessaan osallistua. Olemme mukana kansainvälisissä Erasmus-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 robotiikan ja 3D-suunnittelun maailmoihin. Opiskelijan on mahdollista valita
myös yrittäjyyden opintojakso. Lukiolaisen on mahdollista liittää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintojaan (esim. tietotekniikan opintoja Turun
yliopistossa).

Opiskelun tuki
Meillä opiskellaan yleensä noin 25 opiskelijan ryhmissä, jolloin opettajat ehtivät hyvin tukea opiskelijoita. Opiskelijoiden hyvinvoinnista pitävät
huolta aineenopettajien lisäksi ryhmänohjaajat, rehtori, aineenopettajat,
opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja koulupsykologi. Helppipajassa opiskelijat voivat saada apua ja
tukea eri oppiaineissa.

Lukiomme tekee yhteistyötä eri oppiaineiden oppitunneilla mm. Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Rasekon, Åbo Akademin sekä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.
Naantalin lukio
PL34 (käynti Vadstenanpolku 4), 21101 Naantali
Rehtori Eija Mäenpää, puh. 044 786 8571
Opinto-ohjaaja Eeva Mäkinen, puh. 044 589 6588
Koulusihteeri Heidi Syvänen, puh. 044 733 4650
sähköposti etunimi.sukunimi@naantali.fi
www.naantali.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/naantalin-lukio
Facebook: Naantalin lukio virallinen

Lukiossamme on hyvä yhteishenki. Koko kouluyhteisömme hyvinvointi on
meille tärkeää. Lukiomme opiskelijakunnan hallitus toimii aktiivisesti edustaen opiskelijoita eri tilanteissa sekä luomalla hyvää yhteishenkeä lukioomme erilaisten virkistävien aktiviteettien kautta.

Esittelyilta yhdeksäsluokkalaisille ja huoltajille ke 19.1.2022 klo 17.30
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Nousiaisten lukio
Kansainvälinen
Nousiaisten lukion monipuoliseen kielivalikoimaan kuuluvat englannin ja
ruotsin lisäksi espanja, saksa, ranska ja venäjä. Kielitaitoa pääset käytännössä hyödyntämään opintomatkoilla, joita järjestetään Espanjaan, Ranskaan, Saksaan, Venäjälle ja Ruotsiin. Vuosina 2019 - 2022 olemme mukana
kansainvälisessä Erasmus+ -projektissa yhdessä Ranskan, Espanjan, Itävallan ja Tsekin kanssa. Kielissä voit osallistua suullisen kielitaidon päättökokeeseen A-englannissa, sekä A- ja B-ruotsissa. Äidinkielessä on mahdollista suorittaa puheviestinnän päättökoe.

Aloituspaikkoja 70
Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,3 (lautakunnan määrittelemä alin keskiarvo, todellinen raja määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan).
”Pieni mutta ajan hermolla. Asialliset ja hyvät opiskelumahdollisuudet. Otetaan 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. Monipuolinen ja laaja opintotarjonta takaa kattavan yleissivistyksen. Henkilökohtainen ohjaus on tehokasta niin opiskeluarjessa kuin ylioppilaskokeisiin valmennettaessa. Sinua opastetaan kädestä
pitäen sähköisten työvälineiden käytössä!

Korkeatasoinen
Fysiikan tiedeprojektimme tarjoavat opiskelijoillemme ainutkertaisia mahdollisuuksia tutustua huippuosaamiseen maailmalla. Opiskelijamme
osallistuvat tiedeleireille Cernissä Sveitsissä sekä avaruusfysiikan ja fuusioenergian tiedeleireille Hollannissa ja Ranskassa. Kemian ja biologian
laboratorio-opintoja sekä biologian kenttäkurssit suoritetaan yhteistyössä
korkeakoulujen ja alueen yritysten kanssa. Turun yliopistolla suoritettava fysiikan työkurssi luetaan hyväksi myös alan jatko-opinnoissa.

Tullessasi opiskelemaan Nousiaisten lukioon sinulle laaditaan yksilöllinen
opiskelusuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma, jota voidaan tietenkin tarpeen mukaan muuttaa. Opintotarjotin muotoutuu opiskelijoiden valintojen
pohjalta, mikä mahdollistaa monipuoliset ainevalinnat.

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

Joustava
Koulupäivä alkaa 8.50 ja päättyy 14.55. Kuljetukset lähikuntiin toimivat yhteistyössä lähikoulujen kanssa, joten koulumatkat eivät pidennä työpäivääsi
kohtuuttomasti.
Nykyaikainen
Nousiaisten lukiossa pääset nauttimaan nopeasta langattomasta verkosta
ja nykyaikaisista opiskelutiloista. Lukiolaisten käytössä on uusi liikuntahalli,
joka mahdollistaa mahtavat puitteet myös kevään Wanhojen tansseille, ja
2021 koulukeskuksen renessanssin täydensivät moderni auditorio ja ruokala-monitoimitila, joka tarjoaa sekä väljyyttä että rauhallisia ryhmätyötiloja.
Sähköiset kokeet pidetään ensimmäisistä opintojaksoista alkaen ylioppilaskokeen työkaluilla, joten saat niiden käyttöön hyvän rutiinin. Tarjoamme sinulle kokeissa tarvittavat muistitikut valmiiksi päivitettyinä sekä apua oman
koneesi käyttöön koejärjestelmässä.

Nousiaisten lukio
• Rehtori Anett Blom, puh. 044 435 5380
• Koulusihteeri Anne Heikkilä, puh. 044 435 5315
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@edu.nousiainen.fi
• www.nousiaistenlukio.fi
E S I T T E LY I LT A M A 1 7 . 1 . 2 0 2 2 k l o 1 8
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Raision lukio

Yrittäjyysopinnot ja muut erikoistumismahdollisuudet yleislukiossa
- uuden opetussuunnitelman mukaista yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä ja
syventymistä iloisessa ilmapiirissä
Raision lukiossa voi suorittaa yrittäjyysopintojen opintokokonaisuuden.
Opinto-ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Varsinais-Suomen YES-keskuksen kanssa. Yrittäjyysopinnoissa korostuu oma tekeminen ja sisäinen
yrittäjyys. Opintokokonaisuuteen sisältyy mm. tapahtumien järjestäminen,
Yrityskylässä ohjaaminen, NY24h-leiri, korkeakoulujen yrittäjyysopintoja ja
halutessasi myös NY Vuosi yrittäjänä. Yrittäjyysopinnot hyväksiluetaan Turun yliopistossa, jos jatkat opintojasi siellä.

Aloituspaikkoja 140
Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,00
(lautakunnan määrittelemä alin keskiarvo, todellinen raja määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan).
Raision lukio tarjoaa monipuolista ja laadukasta opetusta, sekä avaa
tehokkaasti polkuja työelämään. Opiskelijoita on noin 400 ja vuosittain
otetaan 140 uutta opiskelijaa, jotka tulevat Raisiosta ja ympäristökunnista.

Raision lukiossa opiskelija voi erikoistua moneen oppiaineeseen. Vaihtoehtoja ovat mm. matematiikka, luonnontieteet (fy, ke, bi), kuvataide sekä vieraat kielet. Raision lukiossa voi opiskella vieraina kielinä englantia, ruotsia,
saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa. Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa oppiaineiden yhdistelmät esimerkkinä talousmatematiikan ja taloustiedon yhteinen opintojakso. Lukiodiplomeja suoritetaan vuosittain kuvataiteissa, liikunnassa ja musiikissa. Äidinkielessä on mahdollista osallistua
puheviestinnän päättökokeeseen. Kansainvälistä väriä lukioomme tuovat
vaihto-opiskelijat, eri ryhmien ulkomaille suuntautuvat opintomatkat mm.
Englantiin, Saksaan, Ranskaan, Venäjälle ja Ruotsiin, sekä vuosittainen yhteistyö Arlanda-lukion kanssa.

Monipuolinen tuntityöskentely, digitaalisen oppimateriaalin ja oppimisalustojen hyödyntäminen sekä omaan ajatteluun että itsenäiseen tiedonhankintaan ohjaava opetus luovat hyvän perustan oppimiselle ja mahdollistavat
yksilölliset joustavat oppimispolut. Rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri niin
oppitunneilla kuin välitunneilla edistävät oppimista ja opiskeluviihtyvyyttä.
Työelämän ja tiedemaailman kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tähtivieraat innostavat omin esimerkein tulevaisuuden suunnitteluun. 2. vuosikurssin opiskelijat tutustuvat työelämään RBR (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 opiskeluhuoltotiimi. 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.

Raision lukio
Kirkkoväärtinkuja 18, Raisio
Rehtori Juha-Matti Salmela, puh. 040 720 7470
• Opinto-ohjaaja Tuula Putkuri, puh. 044 797 1281
• Koulusihteeri, puh. 044 797 1802
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@raisio.fi
• www.raisionlukio.fi
E S I T T E LY I LT A t o 1 3 . 1 . 2 0 2 2 k l o 1 8 . 0 0
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Kaksoistutkinto
Opetusjärjestelyt
Kaksoistutkinnon oppitunnit pidetään Raision lukiossa iltapäivisin erillisen
lukujärjestyksen mukaisesti. Lisäksi kolmannella vuosiluokalla syksyn ensimmäinen jakso opiskellaan kokonaan lukiossa. Lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa hyödynnetään tietotekniikan suomia mahdollisuuksia.
Osa oppikirjoista on digikirjoja ja lähes kaikki kokeet ovat sähköisiä, joten
tietokonetta käytetään opiskelussa päivittäin.

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
opintojaksot suoritetaan Raision lukiossa.

Kaksoistutkinnon oppitunnit pidetään Raision lukiossa iltapäivisin erillisen
lukujärjestyksen mukaisesti. Lisäksi kolmannella vuosiluokalla syksyn ensimmäinen jakso opiskellaan kokonaan lukiossa. Lukiossa suoritetut opinnot
on suunniteltu osaksi ammatillista peruskoulutusta.

Miksi
Kaksoistutkinnon tavoitteena on ammatillisen tutkinnon suorittajan jatko-opiskeluvalmiuksien vahvistaminen. Siitä on hyötyä korkeakoulujen valintakokeissa ja se antaa sinulle paremmat valmiudet jatkaa opintoja ammatillisen tutkinnon jälkeen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Lisätietoa kaksoistutkinnon suorittamisesta saat osoitteesta:
www.raisionlukio.fi/kaksoistutkinto

Kenelle
Tärkeintä on oma halusi ja motivaatiosi. Opiskelu lukiossa ammatillisten
opintojen ohella vaatii sitoutumista ja opiskeluvalmiuksia. Suosittelemme
sinulle kaksoistutkintoa, jos peruskoulun päättötodistuksesi keskiarvo lukuaineissa on vähintään 7,5 (ehdoton alaraja aloittamiselle on 7,0).
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Ylioppilastutkinnon rakenne
Ylioppilastutkinto muodostuu vähintään viidestä kokeesta seuraavasti:
äidinkielen 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
äidinkieli, englanti, ruotsi, terveystieto, yhteiskuntaoppi
äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), terveystieto, yhteiskuntaoppi
äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), fysiikka, yhteiskuntaoppi
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Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen
Ns. 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.

Voit hakea Rasekoon jatkuvalla haulla esimerkiksi silloin, jos
• jäit ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa
• haluat opiskella alaa, joka ei ole mukana yhteishaussa (esimerkiksi tekstiilija muotiala tai hius- ja kauneudenhoitoala)
• 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.

Lähes kaikkiin Rasekossa tarjolla oleviin perustutkintokoulutuksiin voi
hakea sekä yhteishaulla että jatkuvalla haulla. Osa perustutkinnoista ei
kuitenkaan ole mukana yhteishaussa lainkaan, vaan niihin voi hakeutua ainoastaan jatkuvan haun kautta, ja osaan perustutkintoja taas ei
ole jatkuvaa hakua vaan ainoastaan yhteishaku. Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksiin hakeudutaan aina jatkuvalla haulla oppilaitoksen www-sivujen kautta. Lue lisää www.raseko.fi
Jatkuvassa haussa olevat perustutkintokoulutukset (pt):
(nuorille sekä ilman tutkintoa työskenteleville aikuisille tai alan vaihtajille)

Jatkuvassa haussa olevat ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutukset (at, eat):
(pääasiassa aikuisille, joko alan vaihtajille tai sellaisille alalla jo työskenteleville, jotka haluavat syventää/laajentaa osaamistaan)

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt, kampaaja, parturi, kosmetiikkaneuvoja
Kone- ja tuotantotekniikan pt, koneistaja, koneautomaatioasentaja,
levyseppähitsaaja
Liiketoiminnan pt, merkonomi
Logistiikan pt, varastonhoitaja
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)
Teknisen suunnittelun pt, suunnitteluassistentti
Tekstiili- ja muotialan pt, muotiassistentti, designtekstiilien valmistaja,
mittatilausompelija
Tieto- ja viestintätekniikan pt, IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä

Ajoneuvoalan at
Elintarvikejalostuksen at
Kasvatus- ja ohjausalan at (perhepäivähoito, koulunkäynnin ja aamuja 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
Taideteollisuusalan at
Tekstiili- ja muotialan at
Terveysalan at
Tieto- ja viestintätekniikan at
Tuotantotekniikan at
Yrittäjän at

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

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
Yritysneuvojan eat

stamaa
Työelämän arvo
osaamista!
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Digitaaliseen valmistukseen painottuva koulutus koostuu erilaisten suunnitteluohjelmistojen sekä digitaalisten laitteiden käytön opiskelusta ja niiden
hyödyntämisestä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Opiskelu
tapahtuu pääsääntöisesti Fab Lab Rasekossa, jonka puitteet tarjoavat
mahdollisuuden digitaalisen valmistuksen lisäksi myös erilaisiin projektitöihin sekä tuotekehitykseen -ja testaukseen. Koulutuksen aikana tutuksi
tulevat niin 3D-mallinnus, vektorigrafiikka kuin kuvankäsittelykin ja valmistat tuotteita mm. laserleikkurin, 3D-printterin, suurkuvatulostimen sekä
erilaisten jyrsinten avulla. Koulutus antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisissa tehtävissä esimerkiksi tekstiili-, puu- tai metalliteollisuudessa, markkinoinnin, muotoilun tai tuotekehityksen aloilla sekä ohjaustoiminnassa ja
yrittäjänä. Digitaalisen valmistuksen koulutukseen otetaan mukaan joka toinen vuosi, seuraavaksi syksyllä 2023. Voit myös kysyä mahdollisia avoimia
paikkoja.

Taideteollisuusala
Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
• metallisepän osaamisala
• puusepän osaamisala
• restauroinnin osaamisala
• tuotteen valmistuksen osaamisala, muinaistekniikka
• tuotteen valmistuksen osaamisala, digitaalinen valmistus (sisäänotto
joka toinen vuosi, seuraavaksi syksyllä 2023)
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.

Taideteollisuusalan osaamista voit hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa
tai työelämäkumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla (esimerkiksi
Maltalla, Islannissa tai Hollannissa).

Metallisepän opintojen aikana tutustut metallien ja muiden kovien materiaalien ominaisuuksiin ja valmistat taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai
valettuja esineitä. 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.

Opinnoissa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla). Lisäksi opiskellaan osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (esim. Metallisepän alan tuotteen
valmistaminen) sekä useita valinnaisia osia kuten Erikoistuminen taideteollisuusalalla, Yritystoiminnan suunnittelu tai Käsityötaidon ohjaaminen. Myös
toisten tutkintojen osia voidaan hyödyntää.

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

Koulutuksen tavoitteena on, että opintojen aikana sinulle syntyy ammattiosaamisen ja tutkinnon lisäksi kontakteja työelämään ja kenties yritysidea
tai monipuolista tietopohjaa hakeutua halutessasi jatko-opintoihin. Taideteollisuusalalla työllistytään osaamisalasta riippuen mm. huonekalujen,
kiintokalusteiden ja sisustus- ja koriste-esineiden suunnitteluun ja valmistukseen tai rakennusten tai tuotteiden korjaustehtäviin yrittäjänä tai toisen
palveluksessa. Alan ammattilaisia toimii lisäksi esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja
aineita myyvissä yrityksissä sekä museo- ja matkailualoilla.

Restauroinnin osaamisalan säilyttävään korjausrakentamiseen keskittyvän koulutuksen pääsisältöinä ovat rakennusperinteen kannalta arvokkaiden rakennusten ja rakennusosien materiaalit, pintakäsittelyt ja korjaustekniikat. Myös rakennushistoria ja rakennetun ympäristön kulttuurilliset arvot
ovat keskeisiä osatekijöitä. Opinnoissa työskennellään rakennustyömailla,
joissa perehdytään oikeissa oppimisympäristöissä materiaaleihin, tekniikoihin ja tarvittaviin asiakirjoihin, samoin dokumentointiin ja korjausrakentamista koskeviin rakennusalan yleisiin säännöksiin.

Koulutukseen hakeudutaan jatkuvalla haulla suoraan oppilaitoksen verkkosivujen kautta: www.raseko.fi. Nuoret voivat hakea metallisepän ja restauroinnin aloille myös yhteishaussa (lue lisää sivulta 17).
Taideteollisuusalan perustutkintoon hakeville järjestetään soveltuvuuskoe. Lisätietoja www.raseko.fi

Muinaistekniikkaa opiskellessasi perehdyt esihistoriallisiin ja historiallisiin
työmenetelmiin kuten perinteisiin puutöihin, taontaan, vanhoihin metallivalutekniikoihin, perinteisiin tekstiilitekniikoihin sekä luu-, sarvi- ja nahkatöihin.
Koulutuksessa korostuvat kulttuurihistorian ja käsityöperinteiden ymmärtäminen sekä opitun soveltaminen nykyaikaan. Muinaistekniikan opinnoissa
voit syventyä myös erilaisten elämyspalveluiden tuottamiseen tai ohjaustoimintaan. Muinaistekniikan opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti taideteollisuusalan kokemusta jo omaaville tai ammatinvaihtajille.
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Tekstiili- ja muotiala

Osaamista tekstiili- ja muotialalla voit hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä Rasekon työpajoilla työsaleissa, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa tai työelämäkumppanien yrityksissä kotimaassa
tai ulkomailla. Yhteistyökumppaneita meillä on mm. Maltalla, Islannissa ja
Portugalissa. Voit rakentaa osaamistasi myös toisten koulutusalojen valinnaisilla osilla esimerkiksi myyntitapahtuman toteuttamisen tai visuaalisen
myyntityön osalta.

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. Vastuullisuus ja kiertotalous lisäävät koko ajan merkitystään.

Tutkinnossa on kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa (Tekstiili- ja muotialan
tuotteen valmistaminen sekä Osaamisesta ja tuotteista viestiminen) sekä
tutkintonimikkeen määräävät osat Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä, Designtekstiilien valmistaminen tai Muodin alalla toimiminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit syventää taitojasi haluamissasi teemoissa (esim.
Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa, Verkkokauppaympäristössä
toimiminen tai Ohjaustehtävissä toimiminen).

Designtekstiilien valmistajan opinnoissa tutustut monipuolisesti eri tekstiilimateriaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita pääset valmistamaan kangasta painaen, kangaspuilla kutoen, värjäten ja huovuttamalla sekä alan
erikoistekniikoita ja nykyaikaista digitekniikkaa hyödyntäen.

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

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

Koulutukseen hakeudutaan jatkuvalla haulla Rasekon www-sivujen kautta.
Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe. Lisätietoja www.raseko.fi

Muotiassistentin koulutukseen sisältyy tyyli- ja trenditietämystä, markkinointiviestintää, tapahtumien järjestämistä, asiakaspalvelua ja tärkeänä
osana myös tuotteen valmistuksen perusteita sekä materiaalituntemusta.
Valinnaisina opintoina voit opiskella esimerkiksi verkkokauppaympäristössä
toimimista.
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Palvelualat
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
• hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja
• kampaajatyön osaamisala, kampaaja
• parturityön osaamisala, parturi
Hius- ja kauneudenhoitoalan työ on yksilöllistä asiakaspalvelua, joko
toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työ on vaihtelevaa ja itsenäistä suunnittelutyötä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.
Opiskellaksesi Rasekossa hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon
tarvitset alan työpaikan, oppisopimuspaikan tai koulutussopimuspaikan
kampaamossa, parturissa, apteekissa, kosmetiikkamyymälässä tai alan erikoisliikkeessä riippuen haluamastasi osaamisalasta.
Opinnot sisältävät ammattiteorian ja työteknisten harjoitusten lisäksi asiakaspalvelua, ohjausta ja kauneudenhoitoalan tuotteiden myyntityötä. Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla tapahtuvana oppimisena.
Opintoihin sisältyy yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla) sekä osaamisalan mukaisia tutkinnon osia (esim. Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut tai
Kampaajapalvelut). Valinnaisilla tutkinnon osilla syvennät osaamistasi esimerkiksi ehostus- tai rakennekäsittelypalveluiden saralla. Osan opinnoista
voit halutessasi suorittaa myös ulkomaanjaksolla.

Kampaaja tai parturi työskentelee alan yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä sekä alan maahantuontiyrityksissä tai tukkureilla. Kosmetiikkaneuvojat
työskentelevät apteekeissa, laivoilla, tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla,
alan tukuissa, kouluttajina/konsulentteina tai alan erikoisliikkeissä.
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoa opiskelemaan hakeudutaan
jatkuvalla haulla oppilaitoksen verkkosivujen kautta: www.raseko.fi
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Matkailualan perustutkinto
• majoituspalvelujen osaamisala, vastaanottovirkailija
• matkapalvelujen myynnin osaamisala, matka-asiantuntija
• matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja
Kiinnostaako sinua matkailualalla työskentely erilaisissa matkailualan
palveluja tarjoavissa yrityksissä, kulttuurikohteissa, huvipuistoissa, hotelleissa tai matkailukeskuksissa? Pääset suorittamaan Rasekossa Matkailualan perustutkintoa, kun olet jo ylioppilas tai sinulla on riittävästi lukio-opintoja takana.
Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta ja käytännön työskentelyä alan yrityksissä. Osana opintoja tarjoamme sinulle mahdollisuuden lähteä työelämäjaksolle ulkomaille 3 - 12 viikon ajaksi. Yhteistyökumppaneitamme löytyy
mm. Sveitsistä, Puolasta ja Espanjasta. Voit hakeutua opiskelemaan myös
Aurinkorannikon matkaopaskouluun Espanjaan ja suorittaa siellä Opastuspalvelut-osan. Teemme yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen kanssa.
Tutkinnossa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa Matkailualan asiakaspalvelu ja osaamisalakohtaisia pakollisia osia, kuten esim. Matkailupalvelujen toteuttaminen. Valinnaisilla osilla voit syventyä itseäsi kiinnostaviin
osa-alueisiin kuten Retki- ja luontoruokailupalveluihin tai Kokouspalveluihin.
Vastaanottovirkailijat työskentelevät hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä. Matka-asiantuntijat työskentelevät matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa,
matkailukeskuksissa tai liikenneyhtiöissä. Matkailupalvelujen tuottajat työskentelevät esimerkiksi matkailukeskuksissa, ohjelmapalveluyrityksissä tai
hotelleissa suunnitellen ja tuottaen palveluja erilaisille asiakasryhmille.
Hae opiskelemaan matkailualaa jatkuvalla haulla oppilaitoksen verkkosivujen kautta: www.raseko.fi
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