
Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkintoa

 Työelämälähtöistä opiskelua

Pieni ja tiivis yhteisö, jossa opiskelukaverit, 
opettajat ja henkilökunta tulevat tutuiksi

Projekteissa oppimista

 Moderni oppimisympäristö

Oma ruokala jota pyörittää Puolu Catering

MIKSI VALITA RPKK?

@rpkk_raahewww.rpkk.fi RPKK
Maailman paras

Porvarikoulu!



Opintojen ja urheilun joustava yhdistäminen

 Yhteistyössä Raahen lukion kanssa

Yleistreeniä ja seurojen omia joukkuetreenejä

Harjoitusajat: 
Tiistai ja torstai (klo 08:00-9:15)

Perjantai (klo 13:15-14:30)

Urheiluakatemian
koordinaattori

Ilkka Kontinaho 0400 – 823911
Ilkka.kontinaho@rpkk.fi

Mitä RPKK:ssa voi opiskella?

Voit opiskella merkonomiksi, IT- tukihenkilöksi tai
ohjelmistokehittäjäksi

Suorittaa kaksoistutkinnon

Voit osallistua Raahe esports academyyn

Voit opiskella Raahe Coding School:issa

Voit valita myös Raahen urheiluakatemian

Viettää aikaa hyvässä seurassa

Voit osallistua Foorumiin ja vaikuttaa yhteisiin
asioihin



Raahen
urheiluakatemia

Opiskelijoiden mietteitä
RPKK:sta :

"Rento meininki"

"Täällä uskaltaa olla erilainen ja
kaikki hyväksytään"

"Kaikki tulee toimeen keskenään, ei
kiusaamista"

Valinnainen liikuntakurssi lisenssiurheilijoille!



Liiketoiminnan perustutkinto
on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.

 

Opintoja henkilökohtaistamalla voit nopeuttaa opintojasi.
 

Liiketoiminnan tutkinto on hyvä pohjakoulutus monelle eri
alalle ja jatko-opintoja varten.

 

Opiskelija saa osaamista mm:
   

Asiakaspalveluun, myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon
  

     

Reskontran hoitamiseen, palkanlaskentaan, laskutukseen
ja kirjanpitoon

Yritystoiminnan suunnitteluun ja yrityksessä toimimiseen

Merkonomista on moneksi!
Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä

kaikilla eri aloilla

"Ei tarvitse kirjoja, vaan ne
saa koululta"

"Omat ilmaiset
läppärit"

"Oppilaita kuunnellaan ja pääsemme
vaikuttamaan helposti asioihin"



Ohjelmamme alkoi syyskuussa 2019.
Koulutus toteutetaan iltapäivisin ja alkuiltaisin, joten voit
osallistua ohjelmaan muiden opintojen tai töiden ohessa.

Halutessasi voit suorittaa ohjelman aikana myös
korkeakouluopintoja.

Koodaaminen on tulevaisuuden kansantaito.
Tule mukaan kannustavaan ympäristöön oppimaan

ohjelmointikieltä, tekemään käytännössä robotiikkaa ja
digitaalista tuotantoa sekä saamaan henkilökohtaista

ohjausta ohjelmointialan ammattilaisilta

Uusi ammatti koodaamisesta

Robotiikka // Web- ohjelmointi

Koulutus toteutetaan yhteistyössä seuraavien
kumppaneiden kanssa:



Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut
on IT-alan moniosaaja

IT-tukihenkilön tai ohjelmistokehittäjän tutkinto on
laajuudeltaan  180 osaamispistettä.

Opintoja henkilökohtaistamalla voit nopeuttaa
opintojasi.

Tutkinto on hyvä ponnahduslauta esimerkiksi
tekniikan- tai kaupallisen alan korkeakoulututkintoa

varten.

Koulutuksen jälkeen osaat:

Suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää ohjelmistoja
sekä käyttöliittymiä

Toimia tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen
myynti- ja huoltotehtävissä

Toimia halutessasi itsenäisenä yrittäjänä

Tietoteknistä osaamista tarvitaan kaikkialla

IT-tukihenkilö ja 
ohjelmistokehittäjä hallitsevat

tietotekniikan



Elektronisen urheilun akatemia käynnistyy
Raahessa!

Haluamme tarjota Raahen seutukunnassa mahdollisuuden
kouluttautua esports- alalle, opiskella toisen asteen

tutkinto kilpapelaamisen rinnalla ja kannustaa aluettamme
suuntautumaan

alalle liiketoiminnallisesti. 
 

Raahe esports academy koostuu osista:

1. Urheiluakatemia kilpapelaajille
2. elektronisen urheilun tutkintokoulutus
3. oheistoiminta: pelitila ja tapahtumat

Pelitilan hyödyntämisestä kiinnostuneille tarjoamme
esports pelitilan käyttöön.

Lisätietoa Raahe esports academystä:
info@esportsraahe.fi

tervetuloa mukaan pohjoiseen esports- yhteisöön 
Merikatu 2, 92100 Raahe



Ammatillinen
perustutkinto + ylioppilastutkinto

 

Voit suorittaa ylioppilastutkinnon ja 
liiketoiminnan tai tieto- ja viestintätekniikan

perustutkinnon yhtäaikaa.
Opetusta järjestetään yhteistyössä Raahen, Pyhäjoen ja

Siikajoen lähilukioiden kanssa.

Lukiolla opiskelet keskimäärin joka toinen jakso. Opiskelu
on tällöin selkeää ja vaihtelevaa.

 Saat erinomaiset valmiudet sekä jatko-opintoihin,
että työelämään samassa ajassa kuin suorittaisit pelkän

lukion tai ammatillisen perustutkinnon. 

Kaksoistutkinto sopii sinulle, jolla on peruskoulun
lukuaineista keskiarvo vähintään 7, sekä ÄI, EN ja MA

numero vähintään 7.

Saat sekä ammatin että hyvät jatko-opintomahdollisuudet.
Työnantajat arvostavat kaksoistutkintoa.

Kaksi tutkintoa samaan aikaan


