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Koulutusalat Redussa

Lapin koulutuskeskus REDU

• Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

• Tekniikan alat

• Kauppa ja hallinto

• Maa- ja metsätalousalat

• Luonnontieteet

• Terveys- ja hyvinvointialat

• Palvelualat

• Laajennettu oppisopimus

• Työvoimapoliittinen koulutus 

• Opiskelijavuosia yhteensä 3400 otv

Santasport Lapin Urheiluopisto

• Humanistinen ja taidealat

• Terveys- ja hyvinvointialat

• Palvelualat

Valmistavat koulutukset

• Valma  

• Telma

Tutkinnot REDU

• Perustutkinnot  34 kpl

• Ammattitutkinnot 30 kpl

• Erikoisammattitutkinnot 15 kpl



Asiakasymmärrystä kumppanuussopimuksilla

https://santaparkarcticworld.com/fi_FI/santapark
https://santaparkarcticworld.com/fi_FI/arctic-treehouse-hotel


Redun ja Redu Edun toiminta 
poikkeustilan aikana ja sen jälkeen

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti etäopetuksessa ainakin 13.5.2020 saakka

Toimenpiteitä, koulutuksia ja alkavia hankkeita mm.
• työmarkkinoiden äkillisen rakennemuutoksen haasteisiin ja tilanteeseen sopeutumiseen
• poikkeustilanteen synnyttämät asiakaslähtöiset koulutukset 
• henkilöstön osaamisen kehittämiseen
• lisätään työvoimakoulutuksia
• joustavoitetaan sisäänottoja sekä tutkintotavoitteiseen että tutkintoja pienempiin opintokokonaisuuksiin
• parannetaan verkko-opetuksen saatavuutta ml. lupa- ja korttikoulutukset
• lisätään lyhyitä koulutuksia etenkin työvoimapulasta kärsivillä aloilla

Tavoitteet:
• työelämälähtöisyys
• ennakointi
• vastata Lapin alueen tarpeisiin yrittäjyyden ja elinvoiman näkökulmasta
• vastataan täsmätarpeeseen -nopea toiminta koulutuksen tarjoajan puolelta
• löytää keinoja/toimenpiteitä, jotka parantavat yrityksen ja kuntien kohtaamia haasteita koronan 

aiheuttamassa häiriötilanteessa
• lisätä elinvoimaisuutta sekä veto – ja pitovoimaa yrityksissä ja kunnissa
• olemassa olevien yritysten säilyttäminen ja kehittäminen sekä uusien yritysten syntyminen
• etäyhteyksien tehokas hyödyntäminen myös poikkeustilan jälkeen



Palvelut yrityksille ja kunnille

Koronatuki yrityksille – etänä

Osaamiskartoitukset – etänä

Koulutukset ja valmennukset – osa etänä

Lupa- ja korttikoulutukset – osa etänä

Rekrykoulutukset

Oppisopimus ja koulutussopimus

TIITUS-Rekrysovellus

Hankkeet

Lisätietoja: 

www.redu.fi

www.redu.fi/fi/Tyoelamalle

www.redu.fi/fi/Hakijalle/Koulutuskalenteri

www.tiitus.fi/redu

http://www.redu.fi/
http://www.redu.fi/fi/Tyoelamalle
http://www.redu.fi/fi/Hakijalle/Koulutuskalenteri
http://www.tiitus.fi/redu


1. Miten tästä selvitään

8. Esimiehenä jaksaminen, 
työelämä 2.0

9. Työnantajamielikuva

6. Strategian uudistaminen

2. Maksuvalmius 
-omaisuuden ja investointien kautta

7. Uusasiakashankinta

5. Talousjohtaminen

4. Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen

3. Digitalisaation 
pakkoloikka

Esimerkki alkavasta hankkeesta: 
Koronakriisin yli ja eteenpäin –maksuton palvelu yrityksille



Palvelut yrityksille ja kunnille
Koronatuki yrityksille 

REDU Edu Oy tarjoaa maksutonta tilannekartoitusta Koronan aiheuttamille toimille 
kaikille alueen yrityksille tilannekuvan hahmottamiseen ja jatkosuunnitteluun
etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Tarjoamme tukea uuden osaamisen kehittämiseen ja muihin 
kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen 
aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Autamme yrittäjää kehittämistoimenpiteiden rahoituksen hakemisessa, 
suunnittelussa ja toimenpiteiden käytännön toteuttamisessa.

Etänä



Palvelut yrityksille ja kunnille 
Osaamiskartoitukset

Lisäksi koulutusten räätälöinti 
tarpeiden pohjalta.

Etänä



Palvelut yrityksille ja kunnille 
Koulutukset ja valmennukset

Etänä

Etänä



Palvelut yrityksille ja kunnille 
Lupa- ja korttikoulutukset

Lapin koulutuskeskus REDU ja REDU Edu 
Oy järjestävät laajasti eri lupa- ja 
korttikoulutuksia yrityksille ja 
yksityishenkilöille.

Tiedot alkavista lyhytkursseista, lupa- ja 
korttikoulutuksista löytyy REDUn  
koulutuskalenterista.
www.redu.fi/fi/Hakijalle/Koulutuskalenteri

Etänä

https://www.redu.fi/koulutuskeskus
https://www.redu.fi/reduedu
http://www.redu.fi/fi/Hakijalle/Koulutuskalenteri


Palvelut yrityksille ja kunnille
Rekrykoulutukset

Rekrykoulutus räätälöidään yrityksen 
tarpeisiin. 

Se kestää pääsääntöisesti 3–9 
kuukautta – vähimmäiskesto on 10 
koulutuspäivää ja antaa opiskelijoille 
ammatillista osaamista työtehtävään 
työnantajan tarpeen mukaan. 

Rekrykoulutus voidaan suunnitella 
myös yhteistyössä useamman 
työnantajan kanssa.



Palvelut yrityksille ja kunnille 
Oppisopimus ja koulutussopimus



Palvelut yrityksille ja kunnille 
TIITUS Rekrysovellus

• Tiitus yhdistää REDUn opiskelijat, valmistuneet sekä työpaikkoja tarjoavat 
työnantajat. 

• Palvelun käyttäjille on tarjolla mobiilisovellus, johon palvelun käyttäjät 
luovat henkilökohtaisen osaamisprofiilinsa. 

• Työnantajat löytävät palvelun avulla omaan tarpeeseensa sopivan osaajan. 

• Tiituksen kautta työnantajat voivat tarjota opiskelijoille tarjottuja koulutus-
ja oppisopimuspaikkoja, kesä- ja projektitöitä sekä vakituisia työpaikkoja. 

• Palvelu on käyttäjilleen ilmainen.

• www.tiitus.fi/redu

http://www.tiitus.fi/redu


Lisätietoa

Kari Rekilä, Toimitusjohtaja, kari.rekila@redu.fi

Katja Martinmäki, Työelämäpalvelukoordinaattori, 
katja.martinmaki@redu.fi

Maria Kianen, HRD-Asiantuntija, maria.kianen@redu.fi

Pirita Jokikaarre, Koulutusassistentti, pirita.jokikaarre@redu.fi

Pertti Yliniemelä, Kouluttaja, pertti.yliniemela@redu.fi
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