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Lappia konserni

Lappia –konserniin kuuluvat:

• Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia

• Toteuttaa valtion rahoittamaa ammatilista koulutusta

• Lappia-Koulutus Oy

• Toteuttaa markkinaehtoista ammatillista koulutusta (ei valtion rahoittama)

• Toteuttaa mm. henkilöstö- ja rakrytointipalvelua

• Lappiahalli Oy 

• Konsernirakenne perustuu lainsäädännön määräyksiin

Asiakkaan ei tarvitse tuntea Lappian konsernirakennetta tai tehtävien jakoa oy:lle/ky:lle

=> Jatkossa tässä esityksessä puhutaan Lappiasta, se sisältää kaikki konsernin osat



Lappian koulutustoimintaa

Ammatillista koulutusta koko Lapin alueella

• Toisen asteen tutkinnot: perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

• Muu ammatillinen koulutus (lisäkoulutus)

• Työvoimakoulutukset, tutkintotavoitteiset sekä ei-tutkintotavoitteiset

• Maahanmuuttajien koulutukset (esim. kotokoulutukset)

Toteutustavat

• Yleiset, kaikille avoimet toteutukset

• http://www.lappia.fi/koulutukset/hae-oppimaan/koulutuskalenteri

• Organisaatioille asiakaskohtaisesti räätälöidyt toteutukset

• Nykyisen henkilökunnan osaamisen kehittäminen

• Rekrytointi

• Koulutussopimus ja oppisopimus

http://www.lappia.fi/koulutukset/hae-oppimaan/koulutuskalenteri


Miltä (korona)tilanne näyttää ammatillisen 
kouluttajan näkökulmasta katsottuna?

• Etäjärjestelyt koulutuksessa

• Opiskelijoiden digitaidoissa eroavaisuuksia

• Valtava edistyminen digitalisaatiossa (verkko-opetus)

• Tunnistetaan haasteet pitkällä aikavälillä

• Opiskelijoiden valmistuminen varmistetaan kaikin keinoin (esim. näytöt)

• Työelämässä oppiminen (TEO) toimii valtaosin, poikkeuksiakin on

• Ohjaus etänä

• Yritysten henkilökunnan kouluttaminen vähenemässä

• Ylimääräisiä kustannuksia kertyy



Miten koronasta ulos ammatillisen 
kouluttajan näkökulmasta katsottuna?

Miten oppilaitos voi auttaa yrityksiä

• Oppilaitoksen ydinosaamista on osaamisen kehittäminen

• Parasta oppilaitoksen apua on: 

• tarjota ajankohtaista osaamisen kehittämistä yrityksen henkilöstölle

• puuttuvat tutkinnot joustavin järjestelyin, 

• lisä- ja täydennyskoulutukset (esim. kortit ja pätevyydet)

• asiakaspalvelu, johtaminen, työhyvinvointi jne

• varmistaa osaava uusi työvoima kriisin jälkeen: uusien ammattilaisten tuotannon varmistaminen

• Lisäksi hanketoiminnan kautta täsmätoimenpiteitä tilanteesta kärsivien yritysten tukemiseksi

Oppilaitokset selviävät poikkeustilanteen yli

• Pitkällä tähtäimellä poikkeustilanne voi tarjota eväitä uusille toimintamalleille

• Tulevaisuutta kartoitetaan mm. osaamistarvekartoitusten, yritystapaamisten, toimialaklustereiden sekä Lapin 

ennakointivastaavien kautta

• Alueen elinvoiman säilyminen oppilaitosten toiminnan edellytys



Yrityksen tarpeeseen räätälöity koulutus

1. Olemassa olevan henkilöstön kouluttaminen

• Yksittäiset työntekijät joustavasti avoimiin toteutuksiin

• Useammalle työntekijälle organisaatiokohtainen räätälöity ratkaisu

2. Rekrytointi (esim rekrytoiva oppisopimus)

• Yritys palkkaa soveltuvan henkilön

• Lappia kouluttaa tehtävään

• Esim teräksentekijät



Yrityksen tarpeeseen räätälöity 
koulutus tai palvelu

• Lupa- ja korttikoulutukset

• esim. työturva, sähkötyöturva, hygieniapassi, EA

• Pätevyydet

• esim. hitsaajien pätevyys- ja menetelmäkokeet, kuljettajien ammattipätevyydet

• Henkilöstön muut koulutukset: 

• esim. LEAN, kielikoulutukset, työhyvinvointi

• Yhteishankintakoulutukset

• Rekry-, Täsmä- ja Muutoskoulutus

• Kilpailutettu työvoimakoulutus

• Matkailu- ja palvelualojen koulutukset

• Teollisuusmätsi

• Työvoima- ja rekrytointipalvelut



Yrityksen tarpeeseen räätälöity 
koulutus tai palvelu



Lappian työelämäyhteistyö

• Työelämäkumppanuus ja asiakkuudet

• Yhteistyö voidaan vahvistaa sekä syventää kumppanuussopimuksen avulla

• Erilaiset työelämää ja opiskelijoita yhdistävät tapahtumat

• Ammatilliset ohjausryhmät kaikilla aloilla

• Työelämän näkemys alan kehityssuunnasta

• Osaamisen johtaminen

• Henkilöstön osaamisen kartoittaminen ammattiryhmittäin tai henkilökohtaisesti 

• Osaamisen kehittämisen suunnittelu ja neuvonta

• Koulutussuunnitelmat

• Lappian oppimisympäristöjen hyödyntäminen yrityksen tutkimus-, tuotekehitys- ja 

koulutuskäytössä

• Yrityksen sijoittuminen Lappialle => tilaratkaisut sekä toiminnallinen yhteistyö



Lappian työelämäyhteistyö – esimerkki 
kehittämisympäristöistä

Maaseutuyrittämisen osaamiskeskus (Loue), 

Lappian tiloihin integroituneita yrityksiä/toimijoita

• Meän Liha

• Arctic Icecream Factory Oy

• Aromtech Oy

• Luonnonvarakeskus, LUKE

• Leader Perä-Pohjola

• (Hurttahotelli)

• Käynnissä useita keskusteluja ja mahdollisuuksia yritysten kanssa: 

• raaka-aineiden tutkimus-/koekasvatus

• biokaasu

• maitotuotteiden jalostus

• mehutuotteiden jalostus



Me palvelemme!


