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Tervetuloa Lappiaan!

Olet matkalla tulevaisuuden ammattilaiseksi. Opintosi meillä 
kestävät 2–3 vuotta. Opintojen kestoon vaikuttavat sinun aikaisempi 
koulutus, työkokemus ja harrastukset. Rakennamme yhdessä sinulle 
sopivan opintopolun.

Meillä voit suorittaa kaksoistutkinnon (ammatillinen tutkinto ja 
ylioppilastutkinto) kaikilla aloilla.

Lappian opiskelijana sinulla on mahdollista tutustua Lapin 
AMK:n opintotarjontaan ja korkeakouluopiskeluun sekä suorittaa 
korkeakouluopintoja jo opintojen aikana. www.lappia.fi/vaylaopinnot

Opiskelijan oppaasta löydät tärkeää tietoa opintoihin liittyvistä 
asioista. www.lappia.fi/opiskelijanopas

Yhteishaku
Voit hakea Lappiaan yhteishaussa.
Hakeminen tapahtuu netissä osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jatkuva haku ympäri vuoden 
Jos jäät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai sinulla on jo 
jokin aikaisempi tutkinto, voit hakea jatkuvassa haussa suoraan 
oppilaitokseen osoitteessa www.lappia.fi/jatkuvahaku.

www.lappia.fi

Huom!
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Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

TUVA-koulutus on tarkoitettu sekä oppivelvollisille, että aikuisille, joilla 
ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. Koulutuksesta saa valmiuksia ja 
ohjauksellista tukea, jotta voi siirtyä ammatilliseen koulutukseen tai 
lukiokoulutukseen. 

TUVA-koulutuksen tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, 
joita tarvitaan toisen asteen opinnoissa. Opinnoissa voit vahvistaa 
opiskelu/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja, 
elämänhallinnan taitoja tai selkeyttää ammatinvalintaa. TUVA-koulutuksen 
aikana voi suorittaa ammatillisen tai lukiokoulutuksen opintoja sekä 
tarvittaessa korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika 
enintään yksi vuosi. Opiskelija voi siirtyä joustavasti 
ammatilliseen tai lukiokoulutukseen, mikäli 
opiskeluvalmiudet ja -paikat sen mahdollistavat. 

KEMI
TORNIO
MUONIO
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Ajoneuvoalan perustutkinto, Ajoneuvotekniikan osaamisala

Automekaanikko, diagnoosimekaanikko 
Opiskelet henkilöautojen korjaamista nykyajan vaatimusten mukaisesti, 
auton huoltoon liittyviä asioita, auton sähköistä ja mekaanista toimintaa, 
vianhakua ja korjausta, sekä liikkuvan kaluston kunnossapidon 
perusteita. Koululla on oma sähkö- ja hybridiauto, joten opintoihisi 
sisältyy myös sähkö- ja hybridiautojen huoltokoulutusta. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Autokorjaamo- ja huoltoliikkeet 
• Rengas- ja varaosaliikkeet
• Teollisuuden kunnossapitotehtävät
• Oma yritys

KEMI
MUONIO
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Elintarvikealan perustutkinto, Elintarviketeknologian osaamisala 

Elintarvikkeiden valmistaja
Opit valmistamaan elintarvikkeita lähialueen raaka-aineista paikallisten 
makutottumuksien mukaan sekä käyttämään niissä luonnontuotteita. 
Opit myös tuntemaan elintarviketeknologiaa, osaat palvella asiakkaita 
sekä käsitellä raaka-aineita ja tuottaa niistä laadukkaita elintarvikkeita 
vaativille asiakkaille.

Mahdollisia työpaikkoja
• Kalanjalostusalan yritykset
• Eines- ja makeisalan yritykset
• Säilykealan yritykset
• Myllyt ja panimot TORNIO

@konditorialappia
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Elintarvikealan perustutkinto, Leipomoalan osaamisala 

Leipuri-kondiittori
Leipuri-kondiittorin opinnoissa saat taitoja valmistaa leipomotuotteita. Opit 
valmistamaan esimerkiksi leivät, kahvileivät, kakut, leivonnaiset sekä muut 
leipomotuotteet ammattitaitoisesti. Opit leipomotuotteiden tekemisen 
salaisuudet ja osaat valmistaa herkullisia ja näyttäviä tuotteita. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Leipomot
• Konditoriat
• Paistopisteet
• Pitopalvelut

TORNIO

@konditorialappia
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Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, Parturityön osaamisala 

Parturi
Parturi on hiusten ja parran hoitamisen ja muotoilun sekä tyylisuunnittelun 
asiantuntija. Suunnittelet, toteutat ja markkinoit asiakkaalle hiusten 
ja parran hoitoja, leikkauksia ja värjäyksiä. Kouluttaudut ja seuraat 
ajankohtaisia tyylisuuntauksia, jotta voit ohjata asiakasta löytämään 
yksilöllisen tyylin. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Hius- ja kauneusalan yritykset
• Asiakaspalvelutehtävät
• Tuotemyyntityö
• Konsultointi- ja koulutustehtävät
• Oma yritys

KEMI

@hiuspysakkikemi
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Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, Kampaajatyön osaamisala 

Kampaaja
Kampaaja on hiusten hoitamisen ja muotoilun sekä tyylisuunnittelun 
asiantuntija. Suunnittelet, toteutat ja markkinoit asiakkaalle hiusten 
hoitoja, leikkauksia, kihartamiskäsittelyitä ja värjäyksiä. Kouluttaudut 
ja seuraat ajankohtaisia tyylisuuntauksia, jotta voit ohjata asiakasta 
löytämään yksilöllisen tyylin. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Hius- ja kauneusalan yritykset
• Asiakaspalvelutehtävät
• Tuotemyyntityö
• Konsultointi- ja koulutustehtävät
• Oma yritys

KEMI

@hiuspysakkikemi
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Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, Ihon hoidon osaamisala 

Kosmetologi
Kosmetologina suunnittelet ja toteutat hyvää oloa ja kauneutta tuottavia 
hoitoja. Teet asiakkaille käsi- ja jalkahoitoja sekä kasvo- ja vartalohoitoja. 
Opiskelet ajanmukaisilla opetusvälineillä varustetuissa erikoisluokissa. 
Hyödynnät opinnoissasi uusinta opetusteknologiaa sekä sosiaalista 
mediaa.

Mahdollisia työpaikkoja
• Kauneushoitolat ja kylpylät
• Oma yritys
• Kosmetiikkamyymälät ja -osastot
• Lääkärikeskukset ja apteekit KEMI

@kauneuspysakki
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Kaivosalan perustutkinto, Kaivostyön osaamisala

Kaivostyöntekijä
Kaivosalan perustutkinto antaa sinulle perustiedot ja valmiudet toimia 
erilaisissa kaivosalan työtehtävissä. Koulutuksessa painotetaan 
työmenetelmien, työturvallisuuden, työvälineiden, työkoneiden ja 
ympäristöasioiden hallintaa sekä asiakaspalvelutaitoja. Opit miten 
kivi irroitetaan, hallitset louhintatekniikan ja louheenkäsittelyn, kallion 
lujitustyöt, kaivoksen rakennustekniset työt, nykyaikaiset kaivoskoneet 
sekä kaluston kunnossapidon kaivosympäristössä.

Mahdollisia työpaikkoja
• Maanalainen kaivos
• Avolouhos
• Muu maanrakennus- tai louhinta-alan työmaa

TORNIO
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Kaivosalan perustutkinto, Rikastuksen osaamisala

Rikastaja  
Opiskelet nykyaikaisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä. 
Oppimisympäristö on rakennettu mineraalien rikastustekniikan ja 
tuotantoprosessin käynnissäpidon opetukseen sekä kaivosalan 
tutkimiseen ja kehittämiseen. Opetustiloihin on luotu yhdessä kaivosalan 
yritysten kanssa kiinteä laboratorio sekä jatkuvatoiminen minipilot-
rikastusprosessi. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Maanpäällisen kaivoksen rikastamo
• Prosessiteollisuus

TORNIO
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Kalatalouden perustutkinto

Kalanjalostaja, Kalanviljelijä, Kalastaja,
Kalastuksenohjaaja
Opintoihin kuuluu vesi- ja kalantutkimusta, kalanviljelyä, kalastusta ja 
pyydysrakentamista sekä kalankäsittelyä ja kalajalosteiden valmistusta.

Mahdollisia työpaikkoja
• Kalanjalostusyritykset
• Vesiviljely-yritykset
• Kalastusväline- ja kalakauppa
• Kalastusmatkailun yritykset
• Oma yritys
• Kaupallinen kalastus KEMI

@lappiafishing | @lappiakalatalous
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, 
Asennuksen ja automaation osaamisala

Koneasentaja 
Opinnoissa perehdyt huolto- ja kunnossapitotöihin, kuten laakerihuoltoihin, 
akseleiden linjauksiin sekä muiden kone-elinten asennuksiin ja korjauksiin. 
Opintojen aikana voit opiskella erilaisia kunnossapitotehtäviä teollisuuden 
tarpeisiin. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Teollisuus
• Kunnossapitoyritys
• Tuotantolaitos
• Kiinteistöyhtiö TORNIO
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Tuotantotekniikan osaamisala 

Koneistaja 
Koneistajana valmistat työpiirustusten mukaisia koneenosia eri 
työstömenetelmillä manuaalisilla ja CNC-koneilla. Tunnet lisäksi 
tietokoneavusteisen valmistuksen (CAD/CAM) toimintaperiaatteet. 
Opiskelet käytännönläheisesti nykyaikaisilla laitteilla ja menetelmillä 
ajanmukaisissa työtiloissa.

Mahdollisia työpaikkoja
• Teollisuus
• Kone- ja metallialan yritykset
• Oma yritys

TORNIO
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Tuotantotekniikan osaamisala 

Levyseppähitsaaja 
Levyseppähitsaajana valmistat työpiirustusten mukaisia ohut- ja 
paksulevytuotteita sekä teräsrakenteita käyttäen erilaisia levyntyöstö- ja 
liitosmenetelmiä. Leikkaat, muovaat, hiot, pyöristät, taivutat ja poraat 
sekä liität metalliosat yhteen hitsaamalla, niittaamalla, juottamalla tai 
ruuvaamalla. Hallitset puikko-, MIG/MAG- ja TIG-hitsauksen. Apuna 
käytät numeerisesti ohjattuja NC-levytyöstökoneita.

Mahdollisia työpaikkoja
• Teollisuus
• Kone- ja metallialan yritykset
• Oma yritys TORNIO
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Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti
Opinnoissa perehdyt laboratorion perustöihin, mittauksiin ja 
laiteanalytiikkaan, orgaaniseen ja kromatografiseen analytiikkaan 
sekä bioanalytiikkaan. Pääosa opiskelusta tapahtuu todellisessa 
laboratorioympäristössä oppilaitoksessa ja teollisuudessa. Työssä 
varmistat erilaisin analyysein ja määrityksin teollisuuden tuotteiden laadun, 
olet osana tutkimusta ja tuotekehitystä sekä seuraat ympäristön tilaa.

Mahdollisia työpaikkoja
• Paperi-, metalli ja kemianteollisuus 
• Ympäristö- ja elintarvikelaboratoriot
• Lääketehtaat
• Tutkimuslaboratoriot

KEMI
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Liiketoiminnan perustutkinto 

Merkonomi
Opit toimimaan tuloksellisesti työyhteisössä ja palvelemaan asiakkaita. 
Opiskelet esimerkiksi myyntiä, asiakkuuksien hoitoa, yrittäjyyttä, 
markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa. Tai vaihtoehtoisesti 
taloushallinnon työtehtäviä, kuten laskutusta, kirjanpitoa ja 
palkanlaskentaa taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia käyttäen. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Kaupan ja palvelualan yritykset
• Julkishallinto
• Talous-, toimisto- ja kirjanpitoalan yritykset
• Oma yritys TORNIO

@lappia_liiketoiminta
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Logistiikan perustutkinto, Kuljetuspalvelujen osaamisala

Kuorma-autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut osaa toimia asiakaspalvelun 
ja kuljetusten tehtävissä. Kuljetat tai varastoit asiakkaan tuotteita 
kannattavasti ja turvallisesti sekä palvelet asiakkaita. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Teollisuus
• Henkilöliikenne
• Kuljetusalan yritykset
• Paikallis- ja kaukoliikenne
• Julkinen sektori

KEMI
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Logistiikan perustutkinto, Sisälogistiikan osaamisala

Palvelulogistiikkatyöntekijä
Opintoihin kuuluu varastoalan monipuoliset tehtävät. Opit käyttämään 
varaston ja terminaalin tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automatiikalla 
ohjattavia laitteita. Hallitset tavaran lähettämisen ja vastaanottamisen, 
tavaran varastoinnin, lähetysten keräilyn, pakkaamisen, kierrätyksen ja 
varaston tietojärjestelmien käytön. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Tehtaat
• Teollisuuslaitokset
• Kaupat ja tukkuliikkeet
• Satamalaitokset
• Oma yritys

KEMI
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Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon osaamisala 

Eläintenhoitaja 
Opintoihisi kuuluu maaseutuyrittämisen perustaitojen lisäksi opintoja eri 
eläinten tuntemuksesta ja hoidosta. Voit suuntautua eläinten hoitoon ja 
työskennellä esimerkiksi eläinhoitoloissa, lemmikkieläinkaupoissa, tiloilla 
ja maatalouslomittajana. Opiskelet alaa aidossa maaseutuympäristössä 
peltojen ja metsien keskellä pien- ja tuotantoeläinten parissa.

Mahdollisia työpaikkoja
• Eläinkauppa
• Eläinlääkäriasema
• Hevostalli ja navetta
• Lemmikki- ja löytöeläinhoitolat LOUE
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Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden osaamisala 

Maaseutuyrittäjä 
Opiskelet alaa keskellä kaunista luontoa, aidossa maatalouden 
tuotantoympäristössä. Oppimisympäristönä toimivat tilan pellot ja 
metsät sekä maidontuotantoon keskittynyt pihatto, lampola ja hevostallit. 
Kehitämme toimintaamme biotalouteen, ekologiseen tuotantoon sekä 
Green care -henkiseen koulutukseen ja opiskelijahyvinvointiin.

Mahdollisia työpaikkoja
• Lomittaja
• Maataloustarvikemyyjä
• Maanviljelijä 
• Maatilamatkailuyrittäjä 
• Maataloustuotteiden jatkojalostaja

LOUE
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Matkailualan perustutkinto, Matkapalvelujen myynnin osaamisala 

Matka-asiantuntija
Matka-asiantuntijana myyt ja markkinoit erilaisia matkailupalveluja, ideoit 
ja kokoat valmiita matkapaketteja sekä neuvot ja opastat asiakkaita. 
Opinnoissa perehdyt matkailualaan, asiakaspalveluun ja -neuvontaan 
sekä matkailupalvelujen myyntiin ja markkinointiin. Osa oppimisestasi 
tapahtuu alueen matkailuyrityksissä aidoissa matkailuympäristöissä ja 
asiakaspalvelutilanteissa.

Mahdollisia työpaikkoja
• Matkailu- tai matkatoimisto
• Hotellin vastaanotto ja myyntipalvelu
• Matkailukeskus
• Keskusvaraamo

KEMI
MUONIO
PELLO
SALLA

@lappia_matkailu         Matkailuala Lappia
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Matkailualan perustutkinto, Matkailupalvelujen osaamisala 

Matkailupalvelujen tuottaja 
Matkailupalvelujen tuottajana osaat suunnitella ja toteuttaa erilaisia 
matka- ja retkipaketteja asiakkaille. Opinnoissasi perehdyt matkailualaan, 
asiakaspalveluun, opastustaitoihin, erä- ja retkiruoan valmistukseen 
sekä matkailupalvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja myyntiin. 
Asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyys, esiintymis- ja kielitaito sekä 
yrittäjähenkisyys ovat matkailualalla tärkeitä menestystekijöitä.

Mahdollisia työpaikkoja
• Matkailukeskus
• Ohjelma- tai oheispalveluyritys
• Hotellit ja kylpylät
• Maatilamatkailuyritys

KEMI
MUONIO
PELLO
SALLA

  Matkailuala Lappia            @lappia_matkailu
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Matkailualan perustutkinto, Majoituspalvelujen osaamisala 

Vastaanottovirkailija 
Osaat toimia erilaisten majoitusliikkeiden, kuten esimerkiksi 
hotellien, retkeilymajojen ja leirintäalueiden asiakaspalvelutehtävissä. 
Työtehtäviin kuuluu asiakkaiden huonevaraukset, sisäänkirjaamiset 
ja lähtöselvitykset. Esittelet ja myyt erilaisia tuotteita ja palveluja sekä 
opastat asiakkaita tarvittaessa ruotsin tai englannin kielillä, tai jollakin 
muulla kielellä

Mahdollisia työpaikkoja
• Hotellit
• Muut majoitusliikkeet

KEMI
MUONIO
PELLO
SALLA

@lappia_matkailu             Matkailuala Lappia
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Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 
Kuvallisen ilmaisun osaamisala 

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja 
Kuvallisen ilmaisun osaamisalalla kuvataiteen opinnoissasi painottuu 
kuva digitaalisessa muodossa, kuten valokuvaus ja kuvankäsittely sekä 
graafiset työt. Käytännönläheisissä oppimisympäristöissä toteutat omia 
projekteja sekä toimeksiantoja. Tilavat ateljeet ja studiot mahdollistavat 
ammattimaisen työympäristön opinnoillesi.

Mahdollisia työpaikkoja
• Mainostoimistot ja lehtitalot
• Yritysten ja yhteisöjen viestintäosastot
• Erilaiset kuvitus- ja graafiset työt
• Oma yritys

TORNIO

@kuvallinen_ilmaisu_lappia
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Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala 

Mediapalvelujen toteuttaja 
Mediapalvelujen toteuttajana osaat kuvata valo- ja videokuvaa sekä 
äänittää ja editoida materiaaleista julkaistavan tuotteen. Osaat julkaista 
nettisivuja ja esitteitä sekä rakentaa tapahtuman valaisun, striimauksen ja 
äänentoiston. Oppiminen tapahtuu aidoissa työympäristöissä.

Mahdollisia työpaikkoja
• Radio- ja tv-yhtiöt, teatterit
• Ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitalot
• Yritysten ja yhteisöjen viestintäosastot
• Mainos- ja viestintätoimistot tai oma yritys TORNIO

@meanvayla
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Metsäalan perustutkinto, Metsätalouden osaamisala 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja 
Metsuri- metsäpalvelujen tuottajana osaat hoitaa metsiä ja tehdä 
puunkorjuun ja metsien monikäytön töitä.

Keskeisempiä tutkinnon osia ovat metsien hoito ja hyödyntäminen, 
metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, metsäenergiaraaka-aineen hankinta 
ja käyttö, metsätraktoreiden käyttö sekä metsien monikäyttö.

Mahdollisia työpaikkoja
• Metsänhoitoyhdistykset ja metsäpalveluyritykset
• Metsähallitus, kunnat ja seurakunnat
• Luontomatkailualan yritykset tai oma yritys KEMI
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Musiikkialan perustutkinto, Musiikkiteknologian osaamisala 

Musiikkiteknologi
Musiikkiteknologin koulutus on suuntautunut live-äänentoistoon, 
studiotyöskentelyyn ja musiikin tietotekniikkaan. Opiskelet musiikin 
äänitykseen ja äänentoistoon sekä tietotekniikkaan liittyviä tehtäviä. 
Opintoihisi sisältyy olennaisena osana teknologia-aineiden lisäksi 
instrumentti-, yhtyesoitto- ja musiikin teoriaopetusta.

Mahdollisia työpaikkoja
• Äänite-, konsertti-, elokuva- tai videoala
• Radio ja televisio, ohjelmatoimistot 
• Multimediaan liittyvät tehtävät 
• Musiikkiteollisuus ja matkailupalveluala TORNIO

Musiikkitalo Tornio -tapahtumat
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Musiikkialan perustutkinto, Musiikin osaamisala 

Muusikko
Koulutus on suuntautunut rytmimusiikin eri tyylilajeihin, kuten pop-, 
rock- ja jazz-musiikkiin. Instrumentteinasi voivat olla laulu, kitara, basso, 
piano, rummut, puhaltimet tai muut kevyen musiikin esittämiseen 
soveltuvat instrumentit. Opiskelet myös musiikin teoriaa, säveltapailua, 
säveltämistä, sovittamista, historiaa, nuotinnusta, tietotekniikkaa, 
laitetuntemusta ja musiikkibisnestä.

Mahdollisia työpaikkoja
• Orkesterit, kokoonpanot ja yhtyeet
• Viihdealan, matkailupalvelualan ja  

viestinnän tehtävät
• Musiikin harrastus- ja ohjaustoiminta

TORNIO

Musiikkitalo Tornio -tapahtumat
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Pintakäsittelyalan perustutkinto, Rakennusmaalauksen osaamisala 

Maalari
Opintoihin kuuluu rakennusten tasoite-, maalaus-, tapetointi- ja 
laatoitustöitä, lattiapäällysteiden asentamista ja korjaamista sekä 
teolliseen pintakäsittelyyn liittyviä töitä kuten suihkupuhallusta 
ja ruiskumaalausta. Opiskelet pintakäsittelyalan tehtäviä uusissa 
työsaleissa ja tiloissa.

Mahdollisia työpaikkoja
• Maalausliike
• Rakennusliike
• Metalliteollisuus
• Kunta tai kaupunki TORNIO

@maalarit_lappia



34

Pintakäsittelyalan perustutkinto, Teollisen pintakäsittelyn osaamisala 

Pintakäsittelijä 
Voit erikoistua metallituotteiden pintakäsittelyyn, esimerkiksi korroosion-
estokäsittelyihin ja ruiskumaalauseen. Voit hoitaa pintakäsittelylaitoksissa 
pintakäsittelylinjoja tehden erilaisia kemiallisia pintakäsittelyitä sekä 
kuumasinkitystä.

Mahdollisia työpaikkoja 
• Metallituotemaalaamot
• Teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitokset

TORNIO

@maalarit_lappia
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Prosessiteollisuuden perustutkinto, Biotekniikan osaamisala 
Kemianteollisuuden osaamisala | Metallien jalostuksen osaamisala | 
Paperiteollisuuden osaamisala

Prosessinhoitaja
Prosessialalla opiskelet tuotannon työvaiheita ja tehtäviä. 
Tuotantolaitoksissa raaka-aineista valmistetaan terästä, sellua, 
kartonkia ja paperia. Alan uusinta teknologiaa hyödyntävät erityyppiset 
biojalostamot ja biotuotetehtaat, joissa valmistetaan puusta sellua, 
biotuotteita, bioenergiaa ja -polttoaineita.

Mahdollisia työpaikkoja
• Teollisuuslaitokset
• Kaivos-, teräs- ja metsäteollisuus
• Vesi- ja voimalaitokset

KEMI
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TORNIO

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, 
Kiinteistönhoidon osaamisala

Kiinteistönhoitaja
Kiinteistönhoitaja tuntee rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmät. 
Hän tekee kiinteistönhoitosopimuksen mukaisia kiinteistön huolto- ja 
korjaustöitä ja seuraa ja ylläpitää teknisiä järjestelmiä. Voit hankkia 
erityisosaamista muun muassa ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon 
ylläpidosta, kiinteistöautomaation käyttämisestä ja LVI-järjestelmien 
toimintakunnon ylläpidosta. Kiinteistönhoitajan työ on itsenäistä ja 
vastuullista tekemistä ja vaatii asiakaspalvelutaitoja.

Mahdollisia työpaikkoja
• Kiinteistöhuollon yritykset
• Teollisuus- ja toimistokiinteistöt
• Asuinkiinteistöt
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Puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinto, Toimitilahuollon osaamisala 

Toimitilahuoltaja 
Toimitilahuoltajana suunnittelet ja toteutat puhtauspalveluja 
erilaisissa asiakaskohteissa. Asiakaskohteita ovat asuinkiinteistöt, 
hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin 
erityistilanteet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, 
terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai 
uima-allas- ja kylpylätilat.

Mahdollisia työpaikkoja
• Kodinomaiset laitokset, vanhainkodit
• Yksityiset puhtaanapitoalan yritykset
• Julkinen sektori TORNIO

@lappianpuki
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Puutarha-alan perustutkinto, Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala 
Puutarhatuotannon osaamisala | Viheralan osaamisala

Puutarhuri
Puutarhurina työskentelet puutarha-alan monipuolisissa 
perustyötehtävissä. Tarjoat turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita 
ruokapöytään, täytät asiakkaiden toiveet pihan ja puutarhan 
rakentamisessa, neuvot kasvivalinnoissa sekä sidot kukka-asetelmia.

Mahdollisia työpaikkoja
• Kukkakaupat
• Kaupungit, kunnat ja seurakunnat
• Taimimyymälät, puutarhakeskukset
• Oma yritys LOUE
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Puuteollisuuden perustutkinto, Puurakenneteollisuuden osaamisala 

Teollisuuspuurakentaja
Puualalla erikoistut nykyaikaiseen ja joustavaan puurakenteiden 
valmistukseen. Koulutuksen pääpaino on puuelementtien ja -tuotteiden, 
puutalojen sekä puurakenteisten jatkojalosteiden valmistuksessa. Opiskelu 
on sekoitus viimeisintä automaatioteknologiaa ja puualan perustaitoja. 
Opiskelu tapahtuu pitkälle digitalisoidussa oppimisympäristössä. Lappian 
CLT-elementtien valmistuslinja on ensimmäinen Suomessa.

Mahdollisia työpaikkoja
• Talo- ja puutuoteteollisuus
• Kauppa- ja rakennusala 
• Oma yritys KEMI



40

Rakennusalan perustutkinto, Talonrakennuksen osaamisala 

Talonrakentaja
Opiskelet monipuolisesti ja käytännönläheisesti tekemällä oppien 
sekä koululla että työmailla tehtävissä työharjoituksissa. Työmailla 
rakennetaan erilaisia kohteita varastoista halleihin ja omakotitaloihin 
alusta loppuun saakka. Opiskelet osan ammattisisällöistä työpaikoilla ja 
samalla tutustut työtä tarjoaviin alan yrityksiin.

Mahdollisia työpaikkoja
• Rakennusliikkeet
• Rakennusaine-, elementti- tai  

rakennuspuusepänteollisuus
• Kunta tai valtio
• Oma yritys

TORNIO
MUONIO
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Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Ruokapalvelun osaamisala 

Kokki
Osaamisen painopisteitä ovat ruoanvalmistustekniikat ja raaka-
ainetuntemus sekä yhteistyö- ja tiimityötaidot. Ruoanvalmistustehtävissä 
korostuvat hyvät kädentaidot. Opiskelet nykyaikaisissa ravintola- ja 
suurkeittiöoppimisympäristöissä, joista löytyvät tarvittavat koneet ja 
laitteet.

Mahdollisia työpaikkoja
• Á la carte -ruokaravintolat
• Henkilöstöravintolat
• Kahvilat ja suurkeittiöt
• Juhla- ja pitopalveluyritykset
• Vähittäiskaupan palvelutiskit

TORNIO
MUONIO
PELLO
SALLA

@ravintolakisalli@ravintolakisalli
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Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Asiakaspalvelun osaamisala 

Tarjoilija
Tarjoilijana palvelet koti- ja ulkomaalaisia asiakkaita eri liikeideoilla 
toimivissa yrityksissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuorovaikutus- 
ja ihmissuhdetaidot sekä kielitaito ovat tärkeitä ja näitä voit kehittää 
opintojesi aikana. Valinnaisilla opinnoilla hankit itseäsi kiinnostavia 
lisätietoja ja taitoja.

Mahdollisia työpaikkoja
• Ravintolat ja hotellit
• Henkilöstö- ja opiskelijaravintolat
• Kahvilat
• Pikaruokapaikat ja juhlapalveluyritykset

TORNIO
MUONIO
PELLO
SALLA

@ravintolakisalli
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
Osaamisalat: Kemissä Ikääntyvien hoito ja kuntoutus | Lasten ja nuorten 
kasvatus ja hoito | Mielenterveys- ja päihdetyö | Sairaanhoito ja huolenpito | 
Vammaistyö  Muoniossa ja Pellossa Ikääntyvien hoito ja kuntoutus | 
Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Lähihoitaja
Lähihoitajana teet perustason hoito-, huolenpito- ja kasvatustyötä. Autat, 
opastat ja hoidat asiakasta yksin tai työryhmässä. Palvelualttius ja 
ihmisestä välittäminen ovat tärkeitä lähihoitajan ominaisuuksia.

Mahdollisia työpaikkoja
• Palvelu- ja kuntoutumisyksiköt
• Päiväkodit ja koulut
• Sairaalat, terveyskeskukset ja kotihoito

KEMI
MUONIO
PELLO

@lappian_lahihoitajaopiskelijat
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Perustason ensihoidon osaamisala 

Perustason ensihoitaja
Perustason ensihoitajana edistät työssäsi erilaisten potilaiden ja 
asiakkaiden terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä. Toimit 
ensi- ja akuuttihoidon työssä.

Mahdollisia työpaikkoja
• Ensihoito
• Sairaalat ja terveyskeskukset
• Muut sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköt

KEMI

@lappian_lahihoitajaopiskelijat
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Teknisen suunnittelun perustutkinto 

Suunnitteluassistentti  
Opiskelet piirustusten tuottamista ja ylläpitoa sekä suunnitteluun 
liittyvien julkaisujen tekemistä. Suunnitteluassistentin tehtävissä 
kokoat ja tuotat ryhmän suunnitteludokumentit ja hallitset myös 
toimistotehtävät sekä pienet suunnittelutehtävät. Opintojesi 
painopisteinä ovat rakennus- ja 3D -suunnittelu. Käytännön 
harjoitustöitä teet suunnittelualan uusilla 3D-tulostimilla, ohjelmistoilla 
ja huipputehokkailla tietokoneilla.

Mahdollisia työpaikkoja
• Suunnittelutoimistot
• Rakennus-, LVI-, sähkö- ja konealan yritykset
• Arkkitehtitoimistot

TORNIO

@technical_design_lappia
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Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 

Automaatioasentaja  
Opintoihisi kuuluu sähkö- ja automaatiojärjestelmien asennusta, käyttöä, 
kunnossapitoa ja huoltoa. Opiskelet perusteet kiinteistösähköasennuksista, 
automaatioasennuksista, antureista, toimilaitteista, prosessi- ja 
kiinteistöautomaatiojärjestelmistä, tietoverkoista ja roboteista. Toimimme 
laajoissa teollisuusympäristöissä, joissa on tarjolla loistavia koulutus- ja 
oppisopimuspaikkoja.

Mahdollisia työpaikkoja
• Teollisuus
• Prosessi- ja automaatioalan yritykset
• Energiateollisuus

KEMI
TORNIO
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Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja
Opintoihisi kuuluu perustaitoja, joita tarvitaan kiinteistöjen 
sähköasennustöissä, kiinteistöautomaation, tietoverkkojen, 
hälytysjärjestelmien, teollisuuskoneiden ja -laitteiden, sähköenergian 
tuotannon, uusiutuvan energiantuotannon menetelmien, jakelun ja 
siirron sekä kodinkonelaitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä. 
Osa opiskelustasi tapahtuu työssä oppilaitoksen urakointikohteissa.

Mahdollisia työpaikkoja
• Uudis- ja saneeraustyömaat
• Teollisuusympäristöt
• Asiakaspalvelutehtävät

KEMI
TORNIO
MUONIO
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Talotekniikan perustutkinto, Putkiasennuksen osaamisala 

Putkiasentaja
Opiskelet rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asentamista, 
huoltamista ja korjaamista. Opiskelu on käytännönläheistä sisältäen 
runsaasti tekemällä oppimista. Opintoihisi sisältyy koulutusjaksoja, 
jolloin työskentelet ja opit alan yrityksissä. 

Mahdollisia työpaikkoja
• LVI-asennusliikkeet
• Kiinteistöhuoltoyritykset
• Teollisuus
• Energialaitokset
• Kunnallistekniikkaa rakentavat yritykset KEMI
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Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 

Mittatilausompelija, Muotiassistentti,
Sisustustekstiilien valmistaja, 
Tekstiilien valmistaja
Opetuksen pääpaino on tuote-, tila- tai tapahtumasuunnittelussa sekä 
tuotteiden ja tapahtumien kehittelyssä, persoonallisuutta, muotitrendejä 
ja tyylikkyyttä unohtamatta. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Tekstiili ja muotialan valmistus-, palvelu- 
        ja ohjaustehtävät
• Muoti-, sisustus- ja verkkokaupan myyntitehtävät
• Oma yritys

TORNIO
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Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

IT-tukihenkilö, Tietoverkkoasentaja
Opinnoissasi perehdyt työyhteisön toimintaan ja palvelutilanteisiin, 
laitteiden ja uusimpien ohjelmistojen hankintaan, käyttöönottoon 
ja ylläpitoon. Käytät opiskelussa alan uusinta teknologiaa, kuten 
valokuituverkkojen rakentamiseen, huoltoon ja mittauksiin liittyviä laitteita 
ja järjestelmiä. Halutessasi voit opiskella myös pelituotantoa. Opiskelet 
myös vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia ryhmissä ja projekteissa.

Mahdollisia työpaikkoja
• Tietojärjestelmien käyttö- ja ylläpitotehtävät
• Tietojenkäsittelyalan opastus- ja tukitehtävät
• Kunta-alan IT-tukipalvelu, tehtaiden IT-ylläpito
• Tietoliikenneoperaattorit, teleoperaattorit 
• Elektroniikka- ja sähköteollisuus

KEMI



51

Turvallisuusalan perustutkinto 

Turvallisuusvalvoja
Koulutus antaa sinulle perustiedot ja edellytykset sijoittua, työskennellä, 
erikoistua tai jatkokouluttaa itseäsi kaikille yksityisen turvallisuusalan 
sektoreille. Opiskelun aikana osallistut eri tapahtumiin ja hoidat niissä 
turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. 

Mahdollisia työpaikkoja
• Vartiointiliike
• Lukko- ja turvalaiteasennusliike
• Sammutinhuoltoliike
• Kiinteistöhuoltoliike TORNIO

ROVANIEMI

lappiaturvallisuusala
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V i r tuaa l i se t
kou lu tusa lasa fa r i t

 
www.lappia.fi/koulutusalasafarit

Lähde virtuaaliselle koulutusalasafarille!
Lappia on toteuttanut virtuaalisia koulutusalasafareja vuonna 2022.
Jokainen safari eli alaesittely on tallennettu ja pääset katsomaan 
tallenteita juuri sinua kiinnostavalta alalta – ihan milloin haluat!

Alaa on esittelemässä aina alan opettaja, joka osaa kertoa 
mahdollisimman konkreettisesti niin opiskelusta kuin 
työllistymismahdollisuuksista. Esityksiä on höystetty usein kuvin ja 
videoin.
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Opiskeletko Lappiassa? 
Millainen on sun Lappia?

Opiskelijanamme voit kaapata Instagram-tilimme haltuun ja kertoa 
tarinoissa mitä just sun alalla tapahtuu. Osallistumisesta saat 
osallistumistodistuksen ja Lappia-tuotteita.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä sähköpostilla viestinta@lappia.fi tai 
WhatsApilla puhelinnumeroon 040 657 4885, niin toimitamme 
sinulle tarkemmat ja kuvalliset ohjeet

Kerro, millainen on just sun Lappia!
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Lappian opiskelija-asuntolat
Voit hakea asuntoa opintojesi ajaksi. Lappialla on kalustettuja opiskelija-
asuntoja Torniossa, Louella ja Muoniossa. Tornion asuntolasta pääset 
kulkemaan bussilla Kemin toimipisteisiin Tietokadulle ja Meripuistokadulle.

Lappian opiskelija-asunnoissa asuvilta opiskelijoilta ei peritä vuokraa. 
Opiskelijat asuvat pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa, joissa 
on minikeittiö, wc ja peseytymistilat. Asuntoloissa työskentelee 
asuntolaohjaajia, jotka ohjaavat opiskelijoita asumiseen, elämiseen ja 
vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Vapaa-ajalla on monenlaista aktiviteettia, joita asuntolaohjaajat järjestävät. 
Esimerkiksi Torniossa voit testata pääsetkö ulos pakohuoneesta, käyttää 
asuntolan harrastetiloja ja osallistua erilaisiin teemailtoihin. Louella 
yhteisissä tiloissa pelataan konsolipelejä, biljardia, pingistä tai vietetään 
vaikkapa pizzailtaa elokuvien merkeissä. Muoniossa on mahdollisuus 
käydä Olos Polar Centerillä katsomassa arkena elokuvia tai hyödyntää 
Nuorisotila Tippalan bänditilaa.

www.lappia.fi/asuntolat
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Ollaan yhteydessä!
haku@lappia.fi

Hakupalvelut, puh. 050 310 9385

Kemi
Hius- ja kauneudenhoitoala, Sosiaali- ja terveysala, Meripuistokatu 21

Kalatalousala, Metsäala, Tekniikan alat, TUVA, Tietokatu 2
Logistiikka-ala, Puuteollisuus, Sammonkatu 8

Muonio, Koulutie 8
Palvelualat, Sosiaali- ja terveysala, Tekniikan alat, TUVA

Pello, Ahjotie 8
Matkailuala, Ravintola- ja cateringala, Sosiaali- ja terveysala

Rovaniemi, Hallituskatu 26
Turvallisuusala, Hallituskatu 26

Salla, Kuusamontie 71
Matkailuala, Ravintola- ja cateringala

Tervola (Loue), Kätkävaarantie 69
Eläintenhoitoala, Maatalousala, Puutarha-ala, 

Tornio, Urheilukatu 6
Kulttuurialat, Palvelualat, Tekniikan alat, TUVA, Oppisopimuspalvelut

Muutokset tutkintojen sisältöihin ja nimiin ovat mahdollisia.



#lappiaonparastalappia

Tulevaisuus on 
oppimisen arvoinen!

www.lappia.fi


