
Koulutus palveluna (KOPA) –projekti
Pilotti: Toisen asteen koulutus Tornionjokivarren kunnissa

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia
Ylitornion kunta
Ylitornion yhteiskoulun lukio
Pellon kunta



Koulutuskuntayhtymä Lappia, Ylitornio, Pello: 
Toisen asteen koulutus Tornionjokivarren kunnissa

Alueellinen 
haaste:
• Ikäluokkien pienuus, jolloin 

koulutuksen järjestäminen on 
taloudellisesti haasteellista.

• Pitkät etäisyydet ja vähäiset 
julkiset kulkuyhteydet.

• Monella alalla työvoimapulaa.

Mitä 
tavoitellaan:
• Kehitetään Jokivarren kuntien 

alueen koulutustarjontaa siten, 
että toisen asteen opiskelija 
voisi opiskella mahdollisimman 
paljon joko kotoa käsin tai siten, 
että opetusta järjestetään 
yhteistyöoppilaitoksesta käsin. 

• Erityisenä kohderyhmänä 
nuoret peruskoulun päättäneet

• Myös kaikki muut opiskelijat 
voivat hyödyntää kehitettyjä 
malleja.

Erityispiirteet:
• Sekä Pellon että Ylitornion 

kunnissa on lukiokoulutus.

• Ylitorniossa lukiokoulutus on 
järjestetty kunnan sekä 
yksityisen koulutuksen 
järjestäjän yhteistyönä.

• Lähimmät ammattiopiston 
toimipisteet sijaitsevat 
Torniossa sekä Muoniossa.
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Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ylitornion kuntaYlitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö, 
Ylitornion yhteiskoulun lukio, Pellon kunta



Ammatillisen koulutuksen pilotin keskeiset 
tavoitteet

• Ensisijaisen kokeilun kohderyhmänä peruskoulun päättäneet nuoret

• Tavoitteena opiskelu pääosin kotipaikkakunnalla koko opintojen ajan mestari-
kisälli –periaatteita noudattaen
• Koulutussopimus tai oppisopimus
• Verkko-opintoja
• Hybridimalleja
• Mahdollisuus täydentää oppimista myös Lappian toimipisteissä

• Työnantajat keskeinen toimijataho

• Hakeutumisessa tehdään yhteistyötä Lappia/työnantajat

• Työnantajien hyöty: osaavan työvoiman varmistaminen (tulevaisuusnäkökulma)



Ammatillisen koulutuksen pilotin toimenpiteet

• Vuonna 2020 toimintamallin suunnittelua

• Syksyllä 2020 alueellinen tilaisuus yrittäjien kanssa



Ammatillisen koulutuksen pilotin keskeiset 
toimenpiteet

• Ensimmäinen pilotti ravintola-alalle, pääpaino Pellossa.

• Tavoitteena kevät 2021.

• Törmännyt korona –haasteeseen monin tavoin.

• Yritykset empivät mukaan lähtöä.

• Yhteistyöneuvottelut lukioiden kanssa vasta sen jälkeen, kun 
yhteistyöyritykset koottuna.



Ammatillisen koulutuksen pilotin keskeiset 
toimenpiteet

• Toinen pilotti 
lähihoitajakoulutukseen (työ- ja 
verkkopainotteinen).

• Tavoitteena syksy 2021.

• Alkuperäistä tavoitetta 
(pääkohderyhmä peruskoulun 
päättävät) hiukan muokattu => 
suunnattu kaikille.

• Koulutuspäivät Pellossa ja 
Ylitorniolla sen mukaan miten 
opiskelijoita tulee.



Lukiokoulutuksen kehittämisen keskeiset
tavoitteet ja toimenpiteet

• Tavoitteena mahdollisuus järjestää osa valtakunnallisen 
opetussuunnitelman mukaisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista 
monimuoto-opetuksena siten, että ko. opintojen järjestämisestä vastaa 
kokonaan tai pääosin yhteistyöoppilaitos

• Kokeillaan ensin yhteistyön toimivuutta pienimuotoisesti, jotta voidaan 
pohtia ratkaisuja mahdollisiin esille nouseviin solmukohtiin. Näin yhteinen 
suunnittelu jatkossa helpompaa. 

• Musiikin oppimäärä/vastaava oppilaitos Pellon lukio (tämä toteutuu jo 1.8.2021-)
• SAB3-oppimäärän opetus/ vastaava oppilaitos Ylitornion yhteiskoulun lukio (alustavasti lv 

2022-)
• UE-oppimäärän opetus/vastaava oppilaitos Pellon lukio (alustavasti lv 2022-) 

• Pellon lukion opettajaresurssi on 100% yhteistä perusopetuksen resurssin 
kanssa, samoin tilat ovat yhteiset


