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sata syytä  
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Mikä ala 
sinua kiinnostaa? 

Mietitkö, miten voisit parhaiten  
hyödyntää omia vahvuuksiasi? 

Meillä on tarjota sinulle neljä eri 
toimialaa ja lukuisia mielenkiintoisia 

koulutusvaihtoehtoja.

Koulutuskeskus Brahe  
– monialainen ammatillisen  

koulutuksen järjestäjä

Koulutuskeskus Brahe tarjoaa vaikuttavaa koulutusta ja panostaa 
laadukkaan opetuksen lisäksi myös oppimisympäristöjen kehit-
tämiseen. Kiinnitämme paljon huomiota opiskelijoidemme hyvin-
vointiin ja siihen, että voisit nauttia opiskeluajastasi täysillä sekä 
päästä käsiksi unelmiesi ammattiin.

Toimintamme ohjaavina arvoina ovat edelläkävijä, ketterä, välit-
tävä ja moniosaava. Tarjoamme opiskelijoillemme ajanmukaiset 
ja joustavat mahdollisuudet päästä osaksi aktiivista koulutus-
yhteisöämme. Koulutuksia suunnitellessamme toimimme lähei-
sessä yhteistyössä yrityselämän kanssa.

Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, joilla on hyvän ammattiala-
osaamisen lisäksi valmiudet toimia kansainvälisessä ympäris-
tössä ja yrittäjänä.

Tutustu tarjontaan, tule mukaan ja elä unelmaasi! 



Käyntiosoite: 
Tervahovinkatu 2, 92150 Raahe
Sisustuspuolen käyntiosoite: 
Pajakatu 9, 92150 Raahe

Opintotoimisto: 
044 439 4333
 
Opiskelija- ja  
työelämäpalvelut: 
040 135 7160 

Toimialapäällikkö: 
0400 252 138

Kädentaidoista ammattiin

Koulutuskeskus Brahen 
tekniikan alan opinnoissa 
korostuu käytännönläheisyys. 
 
Opiskelun aikana perehdytään 
käytännön työtehtävien 
yhteydessä eri tekniikan aloille 
tyypillisten laitteiden, koneiden 
ja ohjelmistojen hallintaan.  
 
Asiakastöiden tekeminen 
puolestaan tarjoaa opiskelijalle 
mahdollisuuden työskennellä 
aitojen asiakastilausten kanssa.

Tekniikan 
alat

www.brahe.fi



Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, autotekniikan osaamisala

Autotekniikan koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa auto- ja kone- 
alaan liittyvissä työtehtävissä. Ajoneuvoasentaja osaa huoltaa sekä korjata henkilö-, 
paketti- ja kuorma-autoja. Hän hallitset diagnostiikan, vikahaut, vikojen korjaukset ja 
määräaikaishuollot sekä asiakaspalvelutaidot. Ajoneuvoasentaja työllistyy autoliik-
keisiin, merkkikorjaamoihin, yleiskorjaamoihin, erikoiskorjaamoihin, varaosaliikkeisiin 
tai kuljetusliikkeisiin. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia itsenäisenä korjaamo-
yrittäjänä tai varaosamyyjänä. 

Koneasentaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asennuksen ja automaation osaamisala

Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän 
osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työoh-
jeiden ja piirustusten avulla. Asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat 
ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumen-
toinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää mate-
riaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turval-
lisesti. Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa 
työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana 
laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa. 

Levyseppähitsaaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, tuotantotekniikan osaamisala

Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, 
hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän 
osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan 
materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti 
ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. 
Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista 
säädöistä ja toiminnasta. Levyseppähitsaaja hitsaa, muokkaa ja liittää levyjä. Hän työs-
kentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan työpiirustusten ja ohjeiden mukaisia erilaisia 
teräksisiä kappaleita. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi erilaiset hitsaustyöt, levyjen leik-
kaaminen ja taivuttaminen. Hän osaa hyödyntää työssään moderneja CNC-koneita ja lait-
teita. Levyseppähitsaaja toimii metalliteollisuudessa levykappaleiden ja hitsattujen kappa-
leiden valmistustehtävissä tehden erilaisia teräsrakenteita tai niiden osia. Teräsrakenteita 
käytetään monipuolisesti erilaisissa koneissa, rakennuksissa ja kulkuneuvoissa.

Koneistaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, tuotantotekniikan osaamisala

Koneistaja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien 
mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Hän osaa suunnitella 
valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaa-
leja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja 
turvallisesti. Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä 
koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC-työstökonetta 
ja käyttää sitä valmistukseen. Koneistaja työskentelee osana tuotantoa, jossa valmis-
tetaan lastuamalla työpiirustusten mukaisia erilaisia kappaleita ohjelmoimalla ja käyt-
tämällä automaattisia CNC-koneita. Valmistus voi olla yksittäiskappaleiden tekemistä 
tai sarjavalmistusta. Koneistaja toimii koneenosien koneistustehtävissä sekä valmis-
tettujen tuotteiden mittaus- ja laadunvarmistustehtävissä. Erikokoisia ja eritarkkuus-
vaatimuksilla koneistettuja osia käytetään kaikkialla kone- ja laiterakennuksessa.



Lattianpäällystäjä
Pintakäsittelyalan perustutkinto, lattianpäällystyksen osaamisala

Lattianpäällystyksen opinnoissa perehdytään erilaisten lattiapintojen esikäsittely-
töihin sekä opitaan toteuttamaan monipuolisesti matto- ja lukkoliitostuotteiden asen-
tamista. Lisäksi voidaan syventää osaamista lattioiden laatoitustöiden, vedeneris-
tysten sekä betonilattioiden pinnoittamisen osalta. Opinnoissa korostuvat työelämän 
kanssa yhteistyössä toteutettavat opetusjaksot, jolloin opinnot voi suorittaa jousta-
vasti myös alan työelämästä käsin.  

Putkiasentaja
Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala

Talotekniikka-alan opinnoissa opitaan tekemään vesijohto-, viemäri- ja lämmitysver-
koston putkistoasennuksia sekä ilmanvaihtojärjestelmien asennustöitä suunnitelmien 
mukaan, huoltamaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteita ja -järjestelmiä 
sekä hitsaamaan putkistoja kaasu- ja kaarihitsausmenetelmillä. Talotekniikassa opis-
kellaan LVI-materiaalien tuntemusta, eri työmenetelmiä, asennusjärjestelmiä, työvä-
lineiden hallintaa ja LVI-piirustuksia. Alaan liittyy yhä enemmän erilaista säätö- ja 
automaatiotekniikkaa. Talotekniikan osaamista tarvitaan uudis- ja korjausrakentami-
sessa sekä LVI-huoltotöissä. Putkiasentaja työllistyy kiinteistöjen vesijohto-, viemäri- ja 
lämmitysverkoston sekä ilmanvaihtojärjestelmien asennus- ja huoltotöihin.

Maalari
Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala

Maalarin opinnoissa opintojen painopiste on erilaisten pintojen maalaustöissä. Opin-
noissa perehdytään monipuolisesti korjaus- ja uudisrakentamisen erilaisiin maa- 
laustekniikoihin. Opintoihin sisältyvät sisäpintojen tasoite- ja tapetointityöt sekä 
ruiskumaalauksen perusteet. Lisäksi osaamista voi syventää julkisivujen pintakäsit-
telyn sekä kalusteiden ja rakennusosien maalaustöiden opintojen myötä. Opinnoissa 
korostuvat työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat opetusjaksot, jolloin opinnot 
voi suorittaa joustavasti myös alan työelämästä käsin.  

Laborantti
Laboratorioalan perustutkinto

Opinnoissa tehdään laboratorion perustöitä ja käytetään erilaisia laitteita, kuten 
pH-mittareita ja ionikromatografia. Laboranttiopiskelijat valmistavat uusia aineita 
synteesien avulla sekä tutkivat näytteitä mikrobiologisten ja biokemiallisten kokeiden 
avulla. Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuot-
teita ja tuotantomenetelmiä ja seurataan teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja 
ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. Tulevaisuudessa laitetekniikan ja analyy-
sien kehittyminen sekä kansainvälistyminen korostavat alan työntekijöiden ammatil-
lista osaamista. Laborantti voi työllistyä teollisuuteen (mm. elintarvike, paperi, kaivos), 
ympäristöalalle (mm. energia, vesi, maaperä, ilma) tai tuotekehitys- ja tutkimustyöhön 
(esim. ympäristölaboratorio). Laborantti voi työskennellä laadunvalvonnassa, tuotan-
toprosessien seurannassa, tutkimuksessa tai tuotekehityksessä. 



Sisustaja artesaani
Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala

Sisustusalan artesaaniopinnoissa opintojen painopiste on sisustus- ja kalustesuun-
nittelun osaamisessa. Opinnoissa korostuvat sisustussuunnitelmien laadinta asun-
toihin ja julkisiin tiloihin sekä niihin liittyvä irto- ja kiintokalusteosaaminen. Tutkinnon 
suorittamisen aikana perehdytään mm. eri sisustustyyleihin, sisustuksen pintamate-
riaaleihin, valaistukseen, kalusterakenteisiin, tuotesuunnitteluun sekä puupajatyös-
kentelyyn. Työskentelyssä käytetään apuna erilaisia tietokonepohjaisia suunnitte-
luohjelmia. Opinnot voi suorittaa joustavasti myös alan työelämästä käsin. Lisäksi 
osaamista voi täydentää esimerkiksi kalusteverhoilun tai sisärakentamisen alalta.

Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentajaopinnoissa suuntaudutaan asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja 
julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin. Opinnot sisältävät sähköistä talotekniikkaa, 
sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennuksia, sähköverkoston asentamista sekä huolto- 
ja kunnossapitotöitä. Monipuolisella alalla on hyvät työnäkymät ja mahdollisuudet 
edetä jatko-opinnoissa. Sähköasentajan työpaikka on useimmiten liike- ja asuinra-
kennusten tai teollisuuden sähköasennustehtävissä sähköurakointiliikkeessä, teolli-
suusyrityksessä, sähkönjakelussa tai -siirrossa. 

Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala

Rakennusalan opinnoissa opiskellaan rakennustyömaan eri vaiheet perustuksista 
kattotöihin. Opinnot ovat käytännön tekemistä yritysten rakennustyömailla sekä 
koulun oppimisympäristöissä. Rakennusalalla näet konkreettisesti oman työn jäljen. 
Rakennusalaa voit opiskella Raahessa tai Oulussa. Koulutus- ja oppisopimuspaik-
koja tarjoavat alueen rakennusliikkeet, kunnat sekä elementtitehtaat. Rakennus-
alalla työkohteina ovat asuin- ja liikerakennukset tai teollisuuslaitokset. Talonra-
kentajat työskentelevät yleisimmin uudis- ja korjausrakennustyömailla kirvesmies-. 
muuraus-, laatoitus- ja betonointitöissä rakennusliikkeiden palveluksessa tai itsenäi-
senä urakoitsijana. 

Verhoilija artesaani
Taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilualan osaamisala

Verhoilualan opinnoissa saa vahvat perustaidot toimia verhoilijana. Tutkinnon 
suorittamisen aikana perehdytään erityisesti kalusteiden kunnostamiseen liit-
tyvään verhoilutyöhön. Opinnoissa korostuvat perinteinen kalusteverhoilu sekä 
erilaiset erikoisosaamista vaativat verhoilutyöt, kuten ajoneuvo- ja veneverhoilu.  
Opinnot valmentavat valitsemaan kestäviä materiaaleja eri tarkoituksiin huomioiden 
kestävän kehityksen merkityksen työskentelyssä. Myös valmiudet yrittäjyyteen ovat 
olennainen osa alan opintoja. Opinnoissa edetään tehden verhoilun asiakastöitä tai 
opinnoit voi suorittaa myös joustavasti työelämästä käsin.

Sisärakentaja
 Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala

Sisärakentamisen opinnot kehittävät taitoja väliseinien ja kattojen runko- ja levytys-
töiden, panelointien sekä erilaisten pintakäsittelytöiden osalta. Pintojen viimeistely-
töitä ovat mm. maalaus- ja tapetointityöt sekä laatoitus. Näiden lisäksi perehdytään 
myös kiintokalusteiden asentamiseen. Opintojen etenemisen myötä työskentely 
tapahtuu pääasiassa asiakastyökohteissa muun muassa maalaus-, tapetointi- ja 
laatoitustöitä tehden. Opinnot voi suorittaa joustavasti myös alan työelämästä käsin. 
Opinnot tarjoavat mahdollisuuden työskennellä osana rakennusalan työtiimiä tai 
itsenäisenä yrittäjänä uudis- ja korjausrakentamiskohteissa.



Laatoittaja
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, lattianpäällystyksen osaamisala

Laatoittajan opinnoissa kehitetään osaamista sisäpuolisten lattia- ja seinäpintojen 
laatoitustyössä. Opinnoissa perehdytään myös vesieristystyöhön sekä laatoitusten 
taustalle tehtävien tasoitus- ja esivalmistelutöiden tekemiseen. Lisäksi opitaan 
tunnistamaan ja työstämään erilaisia keraamisia laattapinnoitteita. Työn joutuisuus 
ja viimeistelty työjälki ovat keskiössä osaamisen kehittämisessä. Lisäksi opinnoissa 
painotetaan työturvallisuutta ja vastuullista työotetta. Opinnoissa ovat mahdollisia 
myös työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat opetusjaksot, jolloin opinnot voi 
suorittaa joustavasti myös alan työelämästä käsin.

Mattoasentaja
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, lattianpäällystyksen osaamisala

Mattoasentajan opintoihin sisältyvät erilaisten mattopäällysteiden sekä niihin liit-
tyvien listoitusten asentaminen. Työskentely sisältää päällystysten sovittamista, 
saumausta, ylöstaivutusta ja hitsausta sekä listoitusta. Lisäksi opinnoissa perehdy-
tään materiaalien ominaisuuksiin sekä erilaisille asennuspinnoille tehtäviin esival-
mistelutöihin. Työn joutuisuus ja viimeistelty työjälki ovat keskiössä osaamisen kehit-
tämisessä. Lisäksi opinnoissa painotetaan työturvallisuutta ja vastuullista työotetta. 
Opinnot toteutetaan pääosin työskentelemällä mattopäällystystöissä uudis- ja korjaus- 
rakentamiskohteissa. 

Parkettiasentaja
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, lattianpäällystyksen osaamisala

Parkettiasentajan opinnoissa kehitetään osaamista erilaisten lukkoliitosasennusten 
osalta, kuten laminaattien tai parkettien asennustyöt sekä kiinteiden parkettilat-
tioiden asennus- ja kunnostustyöt. Lisäksi opitaan tekemään päällystettävien alus-
tojen esityöt sekä pintojen viimeistelyn ja siihen liittyvät listoitukset. Opinnoissa 
harjaudutaan erilaisten työkokonaisuuksien laajuuden mitoitukseen. Työn joutuisuus 
ja viimeistelty työjälki sekä kestävä kehitys ovat keskiössä osaamisen kehittämi-
sessä. Opinnoissa painotetaan työturvallisuutta ja vastuullista työotetta. Opinnot 
suoritetaan pääosin yhteistyössä työelämän kanssa. 
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Koneistaja
Tuotantotekniikan ammattitutkinto, koneistuksen osaamisala

Levyseppähitsaaja
Tuotantotekniikan ammattitutkinto, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala

Koneistuksen osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti koneistusalan 
valmistustyötehtävissä. Hän osaa käyttää työssään vaadittavia koneita, laitteita ja 
materiaaleja sekä automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hän osaa 
ohjelmoida ja valmistaa CNC-koneilla tarkkoja ja monipuolisia konepajapiirustusten 
mukaisia kappaleita hyödyntäen 3D CAM -ohjelmistoa. Tutkinnon suoritettuaan 
henkilö voi toimia CNC-koneistajana, valumallinvalmistajana tai työvälinevalmista-
jana konepajaympäristössä.

Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti, 
taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti hitsaavan teollisuuden valmistustyö-
tehtävissä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa valmistusprosesseista. 
Hän osaa valmistaa vaatimusten mukaisia teräsrakenteita, osakokonaisuuksia tai 
niiden osia, ja hänellä on työssä vaadittavat pätevyydet suoritettuina. Tutkinnon 
suoritettuaan henkilö voi työskennellä levytöissä, hitsaajana tai levyseppähitsaajana 
konepajateollisuudessa, rakennustyömailla tai laivanrakennusteollisuudessa.
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Tasoitetyöntekijä
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala

Tasoitetyöntekijän opinnoissa kehitetään osaamista rakennusten sisäpuolisten lattia- 
ja seinäpintojen tasoitustyössä. Erityisesti seinäpintojen koneelliset tasoitustyöt 
ovat opintojen keskiössä. Opinnoissa opitaan yhdistämään työn laadun sekä työs-
kentelyn joutuisuuden saavuttaen laatuvaatimusten mukaisen lopputuloksen. Opin-
noissa korostetaan myös työturvallisuuden sekä kestävän kehityksen merkitystä. 
Työelämän kanssa yhteistyössä toteutettava oppiminen auttaa verkostoitumaan ja 
työllistymään alalle. Toiminta osana yrityksen työtiimiä tai itsenäisenä yrittäjänä on 
alalle ominaista. Opinnot voi suorittaa myös joustavasti työelämästä käsin.

Julkisivumaalari
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala

Julkisivumaalarin opinnoissa painopisteenä on rakennusten julkisivujen käsittely 
erilaisten maalaus- ja pinnoitustekniikoiden avulla. Työelämäyhteyksien myötä voi 
erikoistua johonkin yksittäisen pinnoitteen osaajaksi. Opintojen myötä kehitetään 
työskentelyn laatua ja joutuisuutta huomioiden toiminnan taloudelliset tavoitteet. 
Opinnoissa painotetaan työturvallisuutta ja vastuullista työotetta. Opinnoissa koros-
tuvat työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat opetusjaksot, jolloin opinnot voi 
suorittaa joustavasti myös alan työelämästä käsin.

Rakennusmaalari
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala

Rakennusmaalarin opinnoissa harjaudutaan tekemään itsenäisesti ja ammattihen-
kilön joutuisuudella rakennusten sisäpuolisia maalauksia ja niihin liittyviä valmistelu-
töitä. Lisäksi opitaan tunnistamaan eri pintakäsittelyaineita ja niihin liittyviä työsken-
telytekniikoita. Opinnoissa painotetaan työn siisteyttä, viimeisteltyä laatuvaatimusten 
mukaista lopputulosta ja vastuullista toimintaa. Ammattitutkinnon suorittaneena 
opitaan kiinnittämään työssä huomiota työturvallisuuteen ja kestävään kehityk-
seen sekä työskentelyn taloudellisuuteen. Opinnoissa korostuvat työelämän kanssa 
yhteistyössä toteutettavat opetusjaksot, jolloin opinnot voi suorittaa joustavasti 
myös alan työelämästä käsin.

Sisustaja 
Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja

Sisustusalan ammattitutkinnossa syvennetään sisustusalan tietämystä ja osaamista 
suunnittelun ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Opinnoissa vahvistetaan visuaa-
lista osaamista sekä suunnittelutyötä ohjaavien alan määräysten ja säädösten tunte-
musta. Rakentamisen ja sisustuksen kulttuuriset ja historialliset arvot sekä kestävä 
kehitys ovat tietoteknisten taitojen ohella keskiössä. Opinnoissa korostuvat myös 
alan yrittäjyys ja verkostoituminen. Opinnot vahvistavat asiantuntemusta, kun toimi-
taan työryhmässä sisustusalan asiantuntijana. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja 
ne suoritetaan joustavasti alan työelämästä käsin.
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Verhoilija
Taideteollisuusalan ammattitutkinto, verhoiija

Opiskelu verhoilualan ammattitutkintoon kehittää verhoiluosaamista vaativissa asia-
kastyötehtävissä. Tutkinnon voi suorittaa työskentelemällä alan yrityksessä tai oppi-
laitoksen asiakastyöprojektien parissa. Opinnot valmentavat tunnistamaan ja vaali-
maan kulttuurihistoriallisia sekä esteettisiä arvoja. Kustannustehokkuus, kestävän 
kehityksen mukainen toiminta sekä perehtyminen verhoilun erikoistekniikoihin ja 
materiaaleihin ovat osa opintoja. Opinnoissa korostuvat myös valmiudet alan yrittä-
jyyteen sekä esimiestehtäviin.

Talonrakentaja
Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on talonrakennusalan ammatti-
tytöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Hän osaa toimia rakennustyömaalla laaduk-
kaasti huomioiden asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt. Talonra-
kennusalan ammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti 
muuttuvissakin toimintaympäristöissä. Hän kykenee opastamaan muita ja valvo-
maan muiden suorittamia tehtäviä. Hän suoriutuu työtehtävistä ammattityöntekijän 
joutuisuudella ja toimii taloudellisesti. Hän hallitsee ammattialansa taidot ja tiedot ja 
osaa soveltaa niitä ratkaistessaan työtehtäviin liittyviä ongelmia. Tutkinnon suorit-
tanut voi toimia ammattityöntekijänä esimerkiksi betoni-, puu-, metalli- tai muurat-
tujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä.
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Hitsauskoordinoija
Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto

Hitsauskoordinoijalla on työssä tarvittava hitsausosaaminen. Hän ylläpitää ja 
kehittää hitsauksen laatujärjestelmää ja varmistaa sen mukaisen toiminnan tuotan-
nossa. Hän noudattaa työssään käytettäviä standardeja ja työssä vaadittavia 
dokumentteja sekä huolehtii työympäristön turvallisuudesta. Tutkinnon suorittanut 
hitsauskoordinoija huolehtii työskentelyssä tarvittavista pätevyyksistä. Hänellä on 
hyvä kokonaisnäkemys hitsausprosesseista, raaka-aineista sekä loppukäytön aset-
tamista vaatimuksista tuotteelle.Tutkinnon suorittanut voi toimia hitsauksen laadun-
valvonnan tehtävissä ja tuotannossa hitsauksen kehitystehtävissä, kuten hitsauksen 
esimiestehtävissä tai laadun tarkastajana.
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Maalarimestari
Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala

Maalarimestarin opinnoissa erikoistutaan korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöihin. 
Opintojen myötä hallitaan myös tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen 
perusteet siten, että kykenee johtamaan maalareiden työskentelyä. Lisäksi opin-
noissa on mahdollisuus hankkia erikoisosaamista esimerkiksi tasoitetyöstä tai julki-
sivujen pintakäsittelystä, tai syventää osaamista julkisivujen pintakäsittelyn sekä 
kalusteiden ja rakennusosien maalaustöiden opintojen myötä. Opinnot suoritetaan 
pääosin joustavasti alan työelämästä käsin. Opintojen myötä voi toimia itsenäisenä 
yrittäjänä tai rakennustyömailla vastuullisissa työ- ja esimiestehtävissä sekä erilai-
sissa opetus-, konsultointi- ja valvontatehtävissä.

Lattiamestari
Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto, lattianpäällystyksen osaamisala

Lattiamestarin opintojen myötä oppii tekemään tehdä alalle tyypillisiä työsuunni-
telmia ja kustannuslaskelmia ja johtaa lattianpäällystäjien työskentelyä. Opinnoissa 
voi erikoistua esimerkiksi hankkimalla työelämäyhteyksien myötä erikoisosaamista 
laatoituksista, parkettitöistä tai betonilattioiden pinnoituksista. Opinnot suoritetaan 
pääosin joustavasti alan työelämästä käsin. Opintojen myötä voi toimia itsenäisenä 
yrittäjänä tai rakennustyömailla uudis- tai korjausrakentamiskohteissa vastuullisissa 
työ- ja esimiestehtävissä sekä erilaisissa opetus-, konsultointi- ja valvontatehtävissä.

Talonrakennusalan ammattilainen
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonra-
kennusalan ammattilainen. Erikoisammattitutkinnon suorittanut tekee muuttuvissa 
toimintaympäristöissä uudis- tai korjausrakennustyömaalla töitä, jotka vaativat 
erityistä ammatti-, suunnittelu- ja soveltamistaitoa ja joihin liittyy suuri vastuu. 
Tutkinnon suorittaja on suuntautunut työryhmän- ja ammatinohjaukseen tai hänen 
työtehtävät ovat spesialisoituneet oman ammatin syvälliseen hallintaan tai työteh-
tävät edellyttävät vahvaa laaja-alaista ja monitaitoista talonrakentamisen osaamista 
tai hän on erikoistunut kosteus- ja homevauriokorjauksiin.
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Palvelualat

Nopeasti työelämään

Palveluala on sinun valintasi, 
kun haluat itsellesi ammatin, 
jolla pääset nopeasti 
työelämään. 

Käytännön osaaminen on 
jotain, mitä ei saa kaupasta eikä 
suoraan kirjoista. 

Löytyypä tulevaisuuden 
haaveammattisi sitten 
ravintolasta, kampaamosta, 
kauneushoitolasta, 
kiinteistönhoidosta, 
esimiestyöstä tai matkailusta, 
löytyy Koulutuskeskus Brahesta 
sinulle sopiva koulutus.

Käyntiosoite: 
Tervahovinkatu 2, 92150 Raahe
 
Pekkatorin Hius ja kauneushoitola:  
Brahenkatu 11, 92100 Raahe
 
Opintotoimisto: 
044 439 4333
 
Opiskelija- ja työelämäpalvelut: 
040 135 7160 

Toimialapäällikkö: 
0400 667 379

www.brahe.fi



Kokki, tarjoilija
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, ruoka- tai asiakaspalvelun osaamisala

Työtehtävät vaativat kädentaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Opiskelu tapahtuu 
aidoissa ja nykyaikaisissa työympäristöissä, kuten koulun opetusravintola Meritäh-
dessä ja alan työpaikoilla. Työpaikoille oppimaan voi lähteä alan yrityksiin myös ulko-
maille. Alan opinnoissa voi edetä erikoisammattitutkintoon saakka. Monipuoliselta 
ravintola- ja catering-alalta työllistytään muun muassa kokiksi, tarjoilijaksi tai kahvila- 
työntekijäksi. Työpaikkoja ovat muun muassa kahvilat, ravintolat, liikenneasemat, 
pikaruoka-, juhlapalvelu- ja matkailuyritykset, henkilöstöravintolat sekä suurta-
lousalan työpaikat. 

Parturi, kampaaja, kosmetiikkaneuvoja
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Parturi, kampaaja ja kosmetologi luovat asiakkaille hyvää oloa. Ala vaatii hyviä asia-
kaspalvelutaitoja, tyylisilmää sekä kiinnostusta kauneudenhoitoon ja trendeihin. 
Käytännön opinnot tapahtuvat pääsääntöisesti Pekkatorin Hius- ja kauneushoito-
lassa. Opinnot sisältävät mm. hiusten leikkaamista, kampaustekniikoita, partakäsit-
telyjä, värjäys- ja permanenttikäsittelyjä sekä yrittäjyysopintoja. Kosmetologit opet-
televat mm. kasvo-, jalka- ja käsihoitoja. Kosmetologin opinnoista voi suuntautua 
kosmetiikkaneuvojaksi. Kampaajat ja parturit työllistyvät parturi-kampaamoihin 
joko yrittäjinä tai työntekijöinä. Kosmetologin työympäristöjä ovat kauneushoitolat, 
kylpylät, apteekit, palvelutalot, hotellit tai tavaratalojen kosmetiikkaosastot. Alalla voi 
toimia myös tuotemyynti- ja koulutustehtävissä.

Ala sopii käytännön tekijöille, sillä toimitila- ja kiinteistönhuollon opinnot ovat käytän-
nönläheistä opiskelua ja työskentelyä alan työpaikoilla ja oppilaitoksessa. Opinnot 
ovat perus- ja ylläpitosiivousta, toimitilapalveluita, kiinteistönhoito- ja huoltotehtäviä, 
talotekniikkaa, pihatöitä sekä kuljetuspalveluja. Työkenttä on varsin monipuolinen. 
Suuntautua voi kiinteistönhoitoon, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai 
toimitilahuoltoon.  Alan opinnoissa voi suorittaa perustutkinnon tai ammattitutkinnon.
Työpaikkoja löytyy muun muassa majoitus-, ravitsemus- ja sosiaalihuollon yksiköistä, 
oppilaitoksista ja kiinteistönhoitoalan yrityksistä. Lisäksi alan ammattilaiset työllis-
tyvät esimerkiksi kuntasektorilla toimitilahuoltajaksi, kiinteistönhoitajaksi tai itsenäi-
seksi yrittäjäksi. 

Autonkuljettaja, 
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Logistiikan ammattilainen palvelee henkilö- tai tavaraliikenteessä. Alan opinnoissa 
opiskellaan logistiikkaa, ajoneuvojen käsittelyä, kuormausta ja ajoneuvojen huolta-
mista. Autonkuljettajana suoritat BC-luokan ajokortin sekä ammatissa tarvittavat 
luvat. Yhdistelmäajoneuvokuljettaja kuljettaa täys- tai puoliperävaunulla rahtia koti- 
ja ulkomaan liikenteessä. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana suoritat BCE-luokan 
ajokorttitutkinnon ja ammatissa tarvittavat luvat. Opiskelujen edetessä tulee opis-
kelijalle maksettavaksi ajokorttiin liittyviä viranomaismaksuja. Alalla voi työskennellä 
työntekijänä tai yrittäjänä kuljetusliikkeissä ja liikelaitoksissa sekä eri työnantajien 
kuten teollisuuden, kaupan tai julkisen sektorin palveluksessa.



Hieroja
Hieronnan ammattitutkinto

Kuljettaja
Kuljetusalan ammattitutkinto, tavarankuljetusten osaamisala

Lähiesimies
Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutus perehdyttää hierojan käytännön työhön joko itsenäisenä yrittäjänä tai 
yhteisön palvelukseen.  Työnantajana voivat olla esim. erilaiset sosiaali- ja terve-
ysalan, liikunnan ja hyvinvointialan yhteisöt tai yritykset. Hierojia työskentelee 
monenlaisissa ympäristöissä, kuten palvelutaloissa, yksityisissä tai kunnallisissa 
hoiva- ja hoitolaitoksissa, kylpylöissä, eri työpaikoilla tai asiakkaan kotona sekä 
liikuntakeskuksissa. Pääasiassa asiakkaat ovat aikuisia, mutta lapsia ja nuoria on 
esim. valmennusryhmien parissa toimivien hierojien asiakkaina. Työ on itsenäistä ja 
vaatii eettisien periaatteiden sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaatiotaitojen hyvää 
ja vastuullista hallintaa.

Tutkinnon suorittanut osaa valitsemansa tutkinnon osan vaatiman ajoneuvon kulje-
tuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn, hallitsee ajoneuvon laitteet ja kuljetus-
tyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon. Hän noudattaa työturvallisuusmääräyksiä 
ja osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa. Hän käyttää tarvittavia viestintävälineitä ja 
tietotekniikkaa, osaa kuljettaa autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimia säädösten 
mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien 
tapahtumienkin aikana sekä osaa toimia oikein liikennevahinko- ja onnettomuusta-
pauksissa. Hän tietää työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet.

Tutkinto antaa uusia näkökulmia johtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen. 
Kohderyhmänä ovat erilaisissa toimintaympäristöissä toimivat henkilöt; esimer-
kiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät. 
Tutkinto sopii myös uusille esimiehille sekä operatiivisessa vastuutehtävässä aloit-
taneille päälliköille ja asiantuntijoille. Tutkintokoulutuksessa keskitytään työyhteisö-
taitoihin, muutos- ja henkilöstöjohtamiseen, oman esimiestyön kehittämiseen sekä 
työyhteisön haastaviin tilanteisiin. Valinnaisissa osissa on mahdollisuus asiakas-
suuntautuneisuuden, digitaalisuuden ja viestinnän tai talousosaamisen kehittämi-
seen. Koulutus sisältää erilaisia käytännönläheisiä kehittämismoduuleja, joista voit 
valita itsellesi sopivat ja suorittaa ne verkko-opintoina.
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Matkailupalvelujen osaaja
Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Ravintolakokki tai suurtalouskokki
Ravintolaruoanvalmistuksen tai suurtalousruoanvalmistuksen osaamisalan 
ammattitutkinto

Matkailupalvelujen ammattitutkinto antaa laaja-alaisen näkemyksen matkailuelinkei-
nosta, sen erityispiirteistä ja vetovoimatekijöistä. Keskeisiä teemoja ovat asiakasym-
märrys ja asiakaspalvelun laatu, matkailun toimintaympäristön tuntemus ja sen eri 
muodot, ajankohtaiset ja tulevaisuuden trendit, vaikuttava viestintä sekä alan turval-
lisuus ja kestävyys. Tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella, tuotteistaa, myydä 
ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja. Tunnet Suomen matkailun 
vetovoimatekijöitä ja tunnistat oman alueesi kulttuurisia ja paikallisia erityispiir-
teitä. Osaat käyttää työssäsi digitaalisia työvälineitä ja ohjelmia, hyödyntää erilaisia 
sosiaalisen median kanavia ja tuottaa asiakaslähtöistä materiaalia. Saat valmiudet 
työskennellä myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti ja laatutietoisesti. Pätevöidyt erilai-
siin matkailualan asiakasneuvonta-, myynti- ja markkinointitehtäviin, ohjelmapalve-
luihin, tapahtumatuotantoon tai majoituspalveluihin.

Ravintolakokki on ravintola-alan ammattilainen, joka hallitsee ravintolaruoan valmis-
tuksen. Työskentely on asiakaslähtöistä, laatutietoista, kannattavaa ja hygieniavaati-
musten sekä kestävän toimintatavan mukaista. Kokkina valmistat alku-, pää- ja jälki-
ruoka-annoksia ja ateriakokonaisuuksia sekä hallitset viimeistelyt ja esillepanot sekä 
asiakaspalvelun. Suurtalouskokki työskentelee ammattikeittiöllä erilaisissa ruoanval-
mistus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän valmistaa erilaisia ruokalajeja ja ateriako-
konaisuuksia sekä käyttää ammattimaisesti ja tehokkaasti ammattikeittiön koneita 
ja laitteita. Ravintolakokin työpaikkoja ovat erityyppiset ruokaravintolat, tilaus- ja 
juhlapalveluyritykset ja matkustajalaivojen ruokaravintolat. Suurtalousruoanval-
mistuksen osaamisalan suorittanut suurtalouskokki työskentelee ammattikeittiössä 
kokin työtehtävissä.
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Toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja
Kiinteistönhoidon kotityöpalvelujen tai toimitilahuollon osaamisalan 
ammattitutkinto

Dieettikokki
Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimies
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Yritysjohtaja, esimies
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskoh-
teessa kiinteistö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa 
asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata 
ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistön-
hoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti. Puhtaus- ja kiinteistö-
palvelualan tutkinnon suorittaminen monipuolistaa, laajentaa ja päivittää toimitila-
huollon ammattitaitoa niin, että valmistavan koulutuksen jälkeen osaa työskennellä 
erilaisissa toimintaympäristöissä ja yrityksissä (esimerkiksi erilaiset majoitus-, ravit-
semus- ja sosiaalihuollon yksiköt) laitossiivoojana, laitoshuoltajana, kerroshoitajana 
sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Lisääntyneiden allergioiden ja eri kulttuurien myötä ruoanvalmistukseen on tullut 
enemmän haasteita. Dieettikokin erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat suun-
nitella ja valmistaa aterioita erityisruokavaliota noudattaville erilaisissa keittiöissä ja 
ravintoloissa. Työskentelet ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan 
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kannat vastuuta asiakkaiden terveydestä ja hyvin-
voinnista. Työssä korostuu asiakaslähtöinen suunnittelu, huolellisuus ja oikean tiedon 
välittäminen. Hallitset erityisruokavaliot ja osaat hankkia tiedot myös uusista ruoka-
valioista. Työssä korostuu itsenäinen tiedonhankinta ja ongelmanratkaisukyky.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuu- 
alueensa henkilöstöä, tuotantotyötä, toimia organisaation turvallisuus- ja ympä-
ristöalan ohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojaan. Tutkinnon suorit-
tanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot.  
Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallin-
taan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii julkishallinnon tai yksi-
tyisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville tai yritysjohtajille. Voit 
vahvistaa osaamistasi esimiehenä tai johtajana ja saada uusia ajatuksia ja toiminta-
malleja työyhteisön kehittämiseen ja tavoitteelliseen johtamiseen. Tutkintokoulutus 
toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Koulutuksen aikana opit ohjaamaan ja suun-
nittelemaan tiimisi työskentelyä, saat tietoa esimiehen vastuista ja velvollisuuksista 
sekä ajatuksia oman johtajuuden kehittämiseen. Paneudumme henkilöstö- ja muutos-
johtamiseen, asiakaspalvelun, talouden ja laadun johtamiseen sekä digitaalisuuden ja 
viestinnän kehittämiseen. Maatiloille on suunnattu oma Maatilan Toimitusjohtaja-val-
mennus. Monipuolisen asiantuntijajoukon vetämä valmennuskokonaisuus tähtää 
maatilan toimintamallien kehittämiseen.
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ATTarjoilija tai baarimestari
Ravintolan tai baarin asiakaspalvelun osaamisalan ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittanut tarjoilija osaa palvella asiakkaita myynti- ja asiakas-
palveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, kielitaitoisesti ja vastuullisesti. Hän 
osaa käsitellä maksuvälineitä ja tehdä myyntitilitykset sekä tuntee alan lainsää-
dännön. Baarimestari esittelee, suosittelee ja myy baarin alkoholittomia ja alkoholipi-
toisia juomatuotteita sekä kotimaisia ja kansainvälisiä juomasekoituksia. Hän käyttää 
baarin koneita, laitteita ja perustyövälineitä sekä tekee inventointiin, varastokirjanpi-
toon ja varaston kiertoon liittyvät tehtävät. Baarimestari työskentelee erityyppisten 
ravintoloiden baarin asiakaspalvelutehtävissä. Tarjoilija esittelee, myy ja tarjoilee 
ravintolan ruoka- ja juomatuotteita. Hän tuntee myytävien ruoka-annosten raaka-ai-
neet ja valmistustavat, osaa palvella erikoisruokavalioita tarvitsevia asiakkaita sekä 
käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, koneita ja laitteita. Tarjoilija työsken-
telee erilaisin liikeideoin toimivien ravintoloiden asiakaspalvelutehtävissä.



Luovat alat
Luovuudesta ammatti

Mediakeskus Lybecker on 
toiminut vuodesta 1844 
alkaen ja on siten maamme 
vanhin suomenkielinen käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos. Tänä 
päivänä Lybeckerin media- ja 
kuvallisen alan opinnot antavat 
vahvan valmiuden siirtyä suoraan 
alan töihin tai mahdollisuuden 
hakeutua jatko-opintoihin 
ammattikorkeakouluun tai 
yliopistoon. Voit myös suuntautua 
pelialalle ja hyödyntää 
AMK-polkuopintoja, jolloin 
saat suoraan kelpoisuuden 
jatkaa opintoja Kajaanin 
ammattikorkeakoulussa ilman 
valintakoetta.

Käyntiosoite: 
Sofia Lybeckerin katu 1, 
92100 Raahe

Opintotoimisto: 
0400 653 602
 
Opiskelija- ja  
työelämäpalvelut: 
040 135 7170 

Toimialapäällikkö: 
040 808 6902

www.brahe.fi



Animaattori ja peligraafikko
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja

Graafinen suunnittelija
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Animaattorin ja peligraafikon opinnoissa kouluttaudutaan animaatio- ja pelialan 
ammattilaiseksi. Opintojen sisältöjä ovat animaation toteuttaminen, 3D-animaatio, 
pelianimaatio, peligrafiikka, pelituotanto sekä liikkuvan kuvan tehostetuotanto. 
Opinnoissa perehdytään 2D-, 3D-, grafiikka- ja efektointiohjelmiin, pelimoottoreihin, 
motion capture -laitteisiin ja piirretään digitaalisesti piirtonäytöllä. Opintoihin voi 
valita omia tavoitteita tukevia tutkinnon osia.

Graafisen suunnittelijan opinnoissa kouluttaudutaan visuaalisen suunnittelun 
ammattilaiseksi. Opintoihin sisältyy ulkoasujen suunnittelu sekä digitaaliseen ympä-
ristöön että painotuotteille. Lisäksi opitaan markkinointiviestinnän suunnittelua, 
kuvittamista, julkaisujen suunnittelua, yritysilmeen rakentamista ja kuvankäsit-
telyä sekä perehdytään grafiikkaohjelmiin ja painotuotteiden sekä verkkopalvelujen 
tuotantoprosesseihin. Opintoihin voi valita omia tavoitteita tukevia tutkinnon osia.

Markkinointisuunnittelija
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Markkinointisuunnittelijan opinnoissa kouluttaudutaan markkinointiviestinnän ja 
erityisesti digimarkkinoinnin osaajaksi. Opinnoissa opitaan tekemään nettisivuja, 
valokuvaamaan, videokuvaamaan, tuottaman tekstisisältöjä ja hyödyntämään 
sosiaalista mediaa markkinoinnissa. Opintoihin voi valita omia tavoitteita tukevia 
tutkinnon osia.

Kuvataiteen osaaja
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Kuvataiteeseen suuntautuessa perehdytään kuvan tekemiseen piirustuksen, maala-
uksen ja taidegrafiikan menetelmillä. Opinnoissa luodaan havaintoon perustuvia 
kuvia, kehitetään omaa taiteellista ilmaisutaitoa ja perehdytään näyttelytoimintaan. 
Työelämälähtöisissä projekteissa tehdään tilaustöitä, jolloin opit yhdistämään asiak-
kaan toiveet omaan näkemykseesi. Teosten valmistaminen yhteisiin näyttelyihin 
sekä näyttelyn rakentaminen ovat osa opintoja. 

Video- ja valokuvaaja
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Video- ja valokuvaajan opinnoissa kouluttaudutaan kuvausalan ammattilaiseksi. 
Opintojen sisältöjä ovat valokuvaus ja kuvankäsittely, videokuvaus sekä liikkuvan 
kuvan jälkituotanto. Opinnoissa opitaan kuvaamaan valo- ja videokameroilla sekä 
studiossa että vaihtelevissa olosuhteissa, valaisemaan kuvauskohteita erilaisissa 
ympäristöissä sekä käsittelemään kuvia ja videomateriaalia ammattimaisesti julkai-
sukanavat huomioiden. Lisäksi perehdytään video- ja valokuvatuotannon ohjelmis-
toihin, kuvaus- ja äänitystekniikkaan, journalistisiin videoihin sekä kuvaustuotantojen 
tuotantoprosesseihin. Opintoihin voi valita omia tavoitteita tukevia tutkinnon osia.

Tapahtumateknikko
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja

Opinnoissa kouluttaudutaan tapahtumien rakentamisen ja teknisen toteuttamisen 
ammattilaiseksi. Opintojen sisältöjä ovat tapahtumien esiintymisympäristöjen sekä 
äänentoisto- ja valaisujärjestelmien rakentaminen ja tekniikan käyttäminen esitysti-
lanteissa. Lisäksi opitaan esiintymisympäristöjen suunnittelua, mikrofonitekniikkaa, 
äänentoistolaitteiden ja erilaisten valaisimien sekä visuaalisten tehosteiden hyödyn-
tämistä tapahtumien teknisessä toteutuksessa. Opinnoissa perehdytään ääni- ja 
valo-ohjelmistoihin, valo-ohjaimiin, äänimiksereihin, mikrofoneihin, kaiuttimiin sekä 
tapahtuman teknisiin tuotantoprosesseihin. Opintoihin voi valita omia tavoitteita 
tukevia tutkinnon osia.



Luonnonvara-
alat
Rakkaudesta luontoon, 
eläimiin ja maaseutuun
Ruukin luonto- ja hevoskeskus 
on perinteikäs luonnonvara-
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Eläintenhoitaja  
 – tuotantoeläimet tai koiralinja
Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Eläintenhoitaja voi opinnoissaan erikoistua joko tuotantoeläimiin tai pieneläimiin. 
Tuotantoeläimissä on mahdollisuus erikoistua erilaisten tuotantoeläinten hoita-
miseen. Tuotantoeläinlinjan suorittanut voi työskennellä monipuolisissa tuotanto-
eläinten eri tehtävissä. Pieneläimissä olemme erikoistuneet palveluskoirien hoitoon 
ja kouluttamiseen. Koiralinjan suorittanut voi työskennellä koirien kouluttajana, koira-
hoitolassa tai muissa alan tehtävissä.

Hevospalveluohjaaja
Hevostalouden perustutkinto

Hevostenhoitaja
Hevostalouden perustutkinto

Koulutus antaa valmiudet toimia ohjaajana erilaisissa hevosharrastepalveluissa, 
joissa hän vastaa hevosten hoidosta, ohjaa asiakkaita ja opettaa hevostaitoja joko 
yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Opinnoissa voi erikoistua hevosalan eri lajeihin.

Koulutus antaa hyvä valmiudet toimia talliyrittäjänä tai hevostenhoitajana toisen 
palveluksessa ravitallilla, ratsutallilla, hevoskasvatusta harjoittavalla tallilla tai hevos-
palveluja tuottavassa yrityksessä. Opinnoissa voi erikoistua valinnaisten tutkinnon 
osien kautta mm. erilaisten hevosten hoitamiseen ja liikuttamiseen.

Ratsastuksenohjaaja
Hevostalouden perustutkinto

Koulutus antaa valmiudet ohjata ratsastuskoulussa ratsastusta tai toimia itsenäi-
senä ratsastuskouluyrittäjänä. Opinnoissa hoidetaan ratsuhevosia, ratsastetaan ja 
pidetään ratsastustunteja. Opiskelijoilta edellytetään riittävää ratsastustaitoa.

Luonto-ohjaaja – riistalinja
Luonto-ja ympäristöalan perustutkinto

Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto - maatilatalous, maatalousteknologia tai eläintenhoito

Koulutus antaa valmiudet riista-alan työtehtäviin riistanhoidon ja kaupallisen metsäs-
tyksen alalla sekä alan yrittäjänä. Opintoihin kuuluu mm. monia metsästysmatkoja 
ja käytännönläheisiä tehtäviä esim. metsästyskoiran koulutuksesta, riistaeläimistä, 
riistankäsittelystä ja luonnossa liikkumisesta.

Maaseutuyrittäjä voi työskennellä esim. maatiloilla yrittäjänä tai työntekijänä. Opiske-
luissa voi valita oman mielenkiintonsa mukaan joko maatalouteen tai maanrakennus-
koneisiin suuntautuvan opintopolun. Opinnoissa keskeisiä aiheita ovat yritystalous, 
peltoviljely, kotieläintuotanto ja koneet. Opintojen sisältö onkin hyvin monipuolinen 
ja antaa osaamisen työskennellä myös muilla aloilla mm. koneiden parissa. Opiske-
lussa painotamme tekemällä oppimista.



Klinikkaeläinhoitaja
Eläintenhoidon ammattitutkinto, klinikkaeläinhoitamisen osaamisala

Maatalouslomittaja
Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouslomittamisen osaamisala Ympäristöhuollon osaaja

Ympäristöalan ammattitutkinto

Riistanhoitaja
Luontoalan ammattitutkinto, riistatalouden osaamisala

Ravivalmentaja,  
hevospalvelujentuottaja
Hevostalouden ammattitutkintoKlinikkaeläinhoitamisen osaamisalan suorittanut osaa avustaa eläinlääkäriä hoito-

toimenpiteissä, tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia, ottaa röntgenkuvia, toimia 
leikkaussalissa, tehdä välinehuoltoon liittyviä työtehtäviä ja huolehtia eläinpotilaiden 
hoidosta ja hyvinvoinnista. Lisäksi hän osaa toimia monipuolisissa ja vaativissa asia-
kaspalvelutehtävissä, huolehtia vastaanottotilojen siisteydestä ja varastojen täyden-
nyksistä. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan suorittanut voi työskennellä eläinkli-
nikoilla sekä pieneläin- tai hevossairaaloissa.

Maatalouslomittamisen osaamisalan suorittaneella maatalouslomittajalla on 
valmiudet työskennellä maatalouslomittajana joko kunnan tai yrityksen palve-
luksessa. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet 
ja käsittelee eläimiä turvallisesti. Maatalouslomittajan työkohteet voivat vaihtua 
lähes päivittäin, jolloin häneltä vaaditaan joustavuutta ja aktiivista perehtymistä 
uusiin työkohteisiin ja -menetelmiin. Työssään hän kohtaa erilaisia ihmisiä, joten 
hyvät ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaidot korostuvat. Uuden tiedon omaksuminen, 
erilaisten koneiden ja teknologian käyttötaito, vaitiolovelvollisuuden noudattaminen 
ja tarttuvien tautien leviämisen ehkäiseminen ovat työkohteiden vaihtuvuuden vuoksi 
tärkeitä ammattitaitovaatimuksia. Maatalouslomittaja osallistuu ja sitoutuu oman 
roolinsa mukaisesti lomitettavan tilan ja oman työyhteisönsä tavoitteiden saavutta-
miseen. Hän tuo rakentavasti esille huomaamansa kehittämiskohteet sekä osallistuu 
aktiivisesti työyhteisön järjestämiin tilaisuuksiin ja huolehtii omasta jaksamisestaan.

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon tavoitteena on vahvistaa alan työntekijöiden 
ammatillista osaamista nykyisten vaatimusten mukaisesti. Jatkuvasti muuttuva 
ympäristölainsäädäntö sekä kasvava ympäristötietoisuus edellyttävät alan osaa-
mista kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä. Ympäristöhuollon ammattitutkinnosta saa 
valmiudet esimerkiksi kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen, ympäristöriskien 
kartoittamiseen, jätehuoltosuunnitelman laatimiseen, materiaalien talteenottoon, 
ympäristöneuvontaan, vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja yrityksen ympäristövas-
taavana toimimiseen.

Tutkinnon suorittanut riistanhoitaja osaa riistanhoitotehtävät ja tuntee toimialueensa 
riistakannat. Hän osaa huolehtia riistan elinympäristöstä ja toteuttaa riistantar-
hausta tai metsästyspalveluita. Ammattitutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai 
yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin palveluksessa. Koulutus toteutetaan moni-
muoto-opiskeluna, sisältäen lähiopiskelua, etäopiskelua sekä työpaikalla opiskelua. 
Koulutus soveltuu hyvin luonnonvara-alan aiempia opintoja suorittaneelle ja metsäs-
tyksestä sekä riistanhoidosta vahvasti kiinnostuneelle henkilölle.

Hevostalouden ammattitutkinnon opinnoissa keskeistä ovat hevostalous ja hevos-
alan yritystoiminnassa toimiminen joko työntekijänä tai yrittäjäjä. Erikoistuessa 
hevosavusteisten palvelujen tuottamiseen perehdyt mm. hevosten hyvinvoinnista 
huolehtimiseen, hevoskasvatukseen, yrittäjänä toimimiseen, hevosavusteisten 
palvelujen tuottamiseen ja hevosten kouluttamiseen. Ravivalmentajaksi suun-
tautuessa opiskelet hevosten hyvinvoinnista huolehtimista, yrittäjänä toimimista, 
hevosten kouluttamista sekä ravihevosten valmentamista ja kilpailuttamista.
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Hakeminen

Kaksoistutkinto

Yhteishaku
Yhteishaussa hakevat peruskoulun tai lukion suorittaneet. Hakeminen 
tapahtuu Opintopolku-palvelun kautta hakuajan aikana.

Jatkuva haku
Kaikkiin Brahen tutkintoihin on joustava haku ympäri vuoden. Jatkuvassa 
haussa voivat hakea kaikki hakijat, jotka haluavat suorittaa ammatillisen 
tutkinnon tai tutkinnon osia tai muutoin kehittää osaamistaan.

Kaksoistutkinnossa opiskellaan samaan aikaan ammattiin ja ylioppilaaksi. 
Opiskelijat suorittavat lukio-opintonsa vaihtojaksoittain niin, että opetusta 
on jaksoittain joko lukiolla tai ammattioppilaitoksessa. Kaksoistutkintolai-
sille tarjottavia aineita ovat äidinkieli, lyhyt matematiikka, englanti, terveys-
tieto ja toinen reaaliaine (yhteiskuntaoppi, maantieto tai psykologia). 

Kaksoistutkinnon aloittaville järjestetään preppauskurssit matematii-
kassa ja englannissa. Opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta 
oma-aloitteisuutta ja vahvaa motivaatiota. Suoritetut opinnot hyväksilue-
taan ammatillisten opintojen yhteisiin aineisiin. Sisäänpääsyraja kaksoistut-
kinto-opintoihin on peruskoulun päättötodistuksessa vähintään arvosana 7 
matematiikassa, englannissa ja äidinkielessä.

Urheilupainotteinen opiskelu

Kansainvälisyys

Haluaisitko sovittaa yhteen kaksi sinulle tärkeää asiaa: urheilun ja opis-
kelun? Koulutuskeskus Brahessa se onnistuu kyllä! Meillä on alkanut jo 
vuonna 2001 urheilupainotteinen koulutus, jossa opiskelijalla on mahdol-
lisuus hankkia itselleen ammatti ja panostaa samalla kilpaurheiluun. 
Käytettävissämme ovat erinomaiset urheilutilat ja -olosuhteet. Urheilu-
koulun valmennus perustuu pitkäjänteiseen harjoittelun suunnitteluun ja 
tavoitteiden asettamiseen yhdessä henkilökohtaisen valmentajan kanssa. 
Harjoituksia on kaksi kertaa viikossa. Urheiluryhmään voivat hakea kaik-
kien urheilulajien edustajat. Jos haet meille ja tarkoituksenasi on opiskella 
kilpaurheiluvalmennusryhmässä, hae yhteishaussa haluamallesi linjalle 
ja täytä Koulutuskeskus Brahen nettisivuilta löyty sähköinen hakulomake 
kilpaurheiluvalmennusryhmään päästäksesi. 

Kansainvälisyys on osa Koulutuskeskus Brahen arkea. Tavoitteenamme 
on kouluttaa osaajia, joilla on hyvän ammattitaidon lisäksi valmiudet toimia 
kansainvälisessä ympäristössä. Toiminta sisältää opiskelija- ja asiantunti-
jaliikkuvuutta, projektitoimintaa sekä kieli- ja kulttuuriopintoja. Jokaisella 
opiskelijalla on mahdollista hakea kv-vaihtoon! Työpaikalla opiskelu ulko-
mailla; Opiskelija voi suorittaa osan opiskelustaan ulkomailla. Hän saa 
kansainvälistä työkokemusta omalta alaltaan, parantaa kielitaitoaan, oppii 
elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustuu vieraisiin kulttuureihin 
ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja 
taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.
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Jatko- ja polkuopinnot
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneena sinulla on yleinen jatko-opinto-
kelpoisuus, joten voit hakeutua korkea-asteen opintoihin haluamallesi alalle 
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. 

Kehitämme myös jatkuvasti polkuopintoja eri korkeakoulukumppaneiden 
kanssa ja niiden avulla pääset suorittamaan korkeakouluopintoja jo toisen 
asteen opintojen aikana. Raahe on toisen asteen ja korkeakoulutuksen 
yhteistyön edelläkävijä ja kehitämme yhteistyötä monikampus-alustamallin 
avulla.

Pelialan polkuopinnot:
Mediakeskus Lybeckerillä voi opiskella myös peligraafikoksi media-alan ja 
kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa ja suorittaa samalla 60 opintopistettä 
AMK-opintoja Kajaanin ammattikorkeakouluun. Koulutuksen suoritettuasi 
saa kelpoisuuden jatkaa opintoja suoraan KAMK:issa osallistumatta valin-
takokeeseen. Ylioppilaille ja aiemman ammatillisen tutkinnon omaaville opin-
toaika on 2 vuotta (peruskoulupohjaiset 3 vuotta), jonka jälkeen ammattikor-
keakouluopinnot kestävät noin 2,5 vuotta.

Highway-opinnot
Koulutuskeskus Brahen useilla tekniikan sekä luonnonvara-aloilla voi opis-
kella Oulun ammattikorkeakoulun Highway-opintoja. Tämän lisäksi syksystä 
2021 alkaen on mahdollisuus suorittaa AMK-opintoja myös Kajaanin ammat-
tikorkeakoulun KAMKStart-väylän kautta. Suorittamalla 15 opintopistettä 
ammattikorkeakouluopintoja toisen asteen tutkinnon ohella, voi varmistaa 
opiskelupaikan Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan ja luonnonvara-aloille. 
Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat 
opiskelijalle maksuttomia. Opinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa ja 
ammattialakohtaisia opintoja. 

Lisätietoja: 

www.oamk.fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/oamk-highway

www.kamk.fi/fi/Hakijalle/KAMKstart

Työelämälähtöiset projektit
Koulutuskeskus Brahessa opiskelussa painottuvat työelämälähtöiset 
projektit.  Teemme asiakastöitä ja projekteja yhteistyössä työelämäkumppa-
neiden kanssa. Ne ovat tärkeä osa opiskelua ja ammattilaiseksi kehittymistä. 
Osaamista voi kehittää myös alan työpaikoilla, ja työelämässä oppiminen 
on oleellinen osa opiskelua, joka avaan polkuja työelämään. Voit opiskella 
koulutus- tai oppisopimuksella alan työpaikoilla tutkinnon tai tutkinnon osia 
suorittaen. 

Yrittäjyys
Meillä Brahessa kannustetaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen asentee-
seen! Voit valita yrittäjyysvalmiuksia kehittäviä ammatillisia tutkinnon osia. 
Voit suunnitella omaa yritystoimintaa osana opintoja sekä kokeilla sitä 
käytännössä harjoitusyrityksessä. Meillä on käytössä Nuori Yrittäjyys ry:n 
Vuosi yrittäjänä -ohjelma, jossa yrittäjyys- ja työelämätaitoja opitaan teke-
mällä. Opiskelijamme ovat menestyneet Uskalla yrittää -kilpailussa, joka on 
Suomen merkittävin nuorten yrittäjyyskilpailu, sekä Taitaja-kilpailun yrittä-
jyys-lajissa. Suosimme projekteja, teemapäiviä ja tapahtumia, joissa opis-
kelijat pääsevät tekemään yhdessä, kokeilemaan ja kantamaan vastuuta. 
Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

#ainakinsatasyytä

#meilläosataan #tuubraheen



www.brahe.fi

@koulutuskeskusbrahe


