PALVELUALOJEN KOULUTUSOPAS KESÄ 20 22
Tietoa palvelualan koulutuksista sekä työllistymistä tukevista hankkeista

KOULUTUKSET

HANKKEET
Hankkeen palvelut
työnhakijoille
työnantajille

Perustutkinnot

Avoin AMK

Liiketoiminnan
perustutkinto

Palkanlaskenta ja
työlainsäädäntö 10op

Haku päättyy 29.05.2022

Hakuaika:
19.9.- 9.12.2022

Elintarvikealan
perustutkinto
Haku päättyy 10.06.2022

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Haku päättyy 10.06.2022

Matkailualan
perustutkinto
Haku päättyy 31.08.2022

Korttikoulutukset
Anniskelupassikoulutus- ja testi
Haku päättyy 11.5.2022

Hygieniaosaamisen
koe
Haku päättyy 29.5.2022

Työvoimakoulutukset
Oppisopimuskoulutukset
Baaritarjoilija
Haku päättyy 15.09.2022

Baarimestari
Haku päättyy 26.09.2022

Dieettikokki
Haku päättyy 31.08.2022

Yrittäjän perhe- ja
perintöoikeuden
perusteet 5op
Hakuaika:
16.5.2022 - 11.12.2022

Syksyllä 2022
alkavat
polkuopinnot

AMK-tutkinnot
Syksyn 2022
yhteishaussa

31.8. – 14.9.2022

Tradenomi
- Riskienhallinta ja
yritysjuridiikka,
verkko-opinnot,
Rovaniemi
- Digitaalinen
markkinointi,
monimuoto-opinnot,
Tornio

Restonomi
Työvoimakoulutukset
Yrityksille ja
henkilökunnalle
suunnitellut
koulutukset

Avoin Yliopisto
Johdatus palvelumuotoiluun 2 op
Voi suorittaa verkossa
omaan tahtiin milloin
vain.
Julkisten palvelujen
muotoilu 4 op
(3.5-26.5.2022)
Ilmoittautuminen
ennen opintojakson
alkua.

Työvoimakoulutukset
Kehitä osaamistasi
työvoimakoulutuksilla!
Lue lisää täältä!

- Kohtaantoa edistämässä

Uraohjausta, koulutus- ja yrittäjyysneuvontaa
Rekrytointipalvelut ja -tapahtumat sekä tietoa
esim. palkkatuesta, työkokeilusta jne.

TYÖKYKY KÄYTTÖÖN

Ajankohtaisia
koulutuksia

Osatyökykyisille työhönvalmennusta, tavoitteena
löytää työkykynsä ja vahvuuksiaan vastaavia töitä

Siivousalan
ammattilaiseksi
- hanki tieto-taito
siivoukseen

Uravalmennusta 45+ työnhakijoille
Tietoa 45+ työnhakijoiden työllistämisestä

Haku päättyy 15.6.2022

Baaritarjoilija
Haku päättyy 11.9.2022

À la carte -tarjoilija
Haku päättyy 11.9.2022

Kahvila-leipuri
Haku päättyy 11.9.2022

Verkkototeutuksena
suoritettavat
koulutukset
Pätevöidy
päivittämällä
= suorita tutkinnon osia
liiketoiminnan
perus-, ammatti- ja
erikoisammattitutkinnosta tai yrittäjän
ammattitutkinnosta
Haku päättyy 10.6.2022

Kiinan kieli ja kulttuuri
matkailu- ja
palvelualoille
Haku päättyy 15.6.2022

Espanjan alkeet
asiakaspalveluun
matkailu- ja
palvelualalle
Haku päättyy 7.8.2022

PRO-OSAAJA 45+

KIPINÄ

– vahvuudet ja taidot työllistymisen tukena
Ohjausta ja tukea työnhakuun
Rekrytointivalmennus ja verkostoitumistilaisuudet

JOOK

–Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke
Yksilö- ja ryhmävalmennuksia Työllisyyden
kuntakokeilun asiakkaille

OSAAMISELLA TYÖELÄMÄÄN

– osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen

Uraohjausta ja koulutusmahdollisuuksia
Tukea ja valmiuksia työllistää osatyökykyisiä

NOSTEtta työnantajakuvalla ja
työhyvinvoinnilla

Kehittämis- ja koulutuspalveluita, työnantajakuvan
kehittäminen työhyvinvointilähtöisesti

LYHTY

Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään

Opiskelijoille tukea työ- ja työharjoittelu
-paikkojen löytämiseen
Työpaikkaohjaaja-koulutus, opiskelijoiden rekrytointi

KOHTI OPPISOPIMUSTA

Alle 30-vuotiaille tietoa oppisopimuksesta

DIGIURA

- Työelämän digi- ja vuorovaikutustaidot urapolun rakentamisessa

Korkeakouluopiskelijoiden työelämätaidojen
lisääminen ja verkostoituminen
Verkostoitumista valmistuvien opiskelijoiden kanssa

AVAINPELAAJAKSI

Uraohjausta, työn- ja koulutushaun tukea
nuorille ja maahanmuuttajille
Tukea työllistämiseen liittyen

SILTA
- siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla
Tukea ammatinvalintaan, kielten
oppimiseen ja opiskeluvalmiuksiin

LAPLAND OF OPPORTUNITY

Maahanmuuttajien työllistymisen
edistäminen matkailualalla
Tukea maahanmuuttajien palkkaamiseen

Tervetuloa käyttämään Osaamon palvelualojen koulutusopasta!
Olemme koonneet yhteen Osaamo-hankkeessa toimivien Lapin koulutuskeskus REDU:n, Lapin
AMK:n, Lapin yliopiston ja TE-palveluiden tarjoamia palvelualan koulutuksia ja opintomahdollisuuksia, jotta Sinulla on helppo keskittyä olennaiseen eli mielenkiintoisen koulutuksen
löytämiseen!
Tästä samasta oppaasta löydät myös Rovaniemellä toimivia hankkeita, jotka tarjoavat
monipuolisia palveluita sekä työnhakijoille että työnantajille. Työnhakijat saavat hankkeista tietoa
ja tukea niin opiskeluun kuin urasuunnitteluun että työpaikkojen löytämiseen. Työnantajat
puolestaan löytävät rekrytointiin, tapahtuman järjestämiseen, työnantajakuvan kehittämiseen,
osatyökykyisten ja maahanmuuttajien palkkaamiseen liittyvää tietoa sekä kuinka löytää
opiskelijoita esim. työharjoitteluun tai työllistää heidät suoraan.
Voit lukea koko sisällön yksi sivu kerrallaan tai klikata etusivun taulukosta mielenkiintoisimpia
koulutuksia tai hankkeita, jolloin pääset suoraan haluamallesi sivulle.
Mikäli Sinulla tulee kysyttävää koulutuksiin liittyen, löydät aina sivun alalaidasta Osaamon
työntekijän yhteystiedot, joka tuntee kyseisen koulutuksen parhaiten.
Ei muuta kuin tutustumaan opintoihin ja hankkeisiin!
Toivottaa
Osaamon väki

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä.
REDUn nettisivuilta saat kattavasti tietoa tutkinnoista ja koulutuksista, hakeutumisesta sekä
monista muista olennaisista asioista. Lapin koulutuskeskus REDUn somekanavia päivitetään
aktiivisesti ja niiden kautta voi aika ajoin päästä myös seuraamaan opiskelijoiden päivää! Linkit
kaikkiin somekanaviin löydät REDUn nettisivun etusivun alalaidasta.

KOULUTUSKALENTERI JA JATKUVAT HAUT
Lapin koulutuskeskus REDUlla on käytössä koulutuskalenteri, johon on koottu kaikki jatkuvassa
haussa olevat koulutukset. Haussa on erilaisia koulutuksia lyhyt- ja korttikoulutuksista
kokonaisiin tutkintoihin ja tutkinnon osiin. Hausta voi suodattaa etsimäänsä valitsemalla
koulutustyypin ja halutessaan myös paikkakunnan. Kannattaa kuitenkin tarkistaa suoritustavasta,
voiko asiakasta kiinnostavaa koulutusta suorittaa etänä, vaikka koulutuksen järjestäjänä olisi jokin
muu kuin asiakasta ensisijaisesti kiinnostava kunta. Kalenterista näkee lisäksi sarakkeittain haun
päättymisajan sekä opintojen alkamisajan. “Joustava sisäänotto” tarkoittaa, että opinnot voi
aloittaa heti, kun tulee hyväksytyksi koulutukseen. Opintoihin haetaan koulutuskalenterin kautta
täytettävällä lomakkeella.
Olemme koonneet tähän oppaaseen osan palvelualan koulutuksista, joihin voit hakea kesän 2022
aikana. REDUn koulutuskalenteri päivittyy vielä, joten sieltä kannattaa etsiä lisää vaihtoehtoja!
PERUSTUTKINNOT

Liiketoiminnan perustutkinto
Merkonomina toimit myynnin, kaupan, talouden, toimiston tai kirjaston tehtävissä,
julkishallinnossa, pankeissa tai vakuutusyhtiöissä. Merkonomina olet asiakassuuntautunut ja
taloudellinen. Ilmaiset itseäsi sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti.
Voit suuntautua asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin, jolloin toimit esimerkiksi
myyjänä, myyntineuvottelijana, palveluneuvojana, osastovastaavana, tuote-edustajana,
markkinointiassistenttina tai myyntisihteerinä. Suuntautuessasi talous- ja toimistopalveluihin
hoidat laskutusta, reskontraa sekä palkkahallinnon tehtäviä työskennellen esimerkiksi kirjanpitäjänä, reskontranhoitajana, laskuttajana, palkanlaskijana, toimistosihteerinä, käyttäjätuki- tai
toimihenkilönä.
JATKUU TOISELLA SIVULLA

Osaamolla lisätietoja REDUn koulutuksista antavat:
Karita Arminen
040 5289 571, karita.arminen@redu.fi

Helinä Luiro
040 574 1345, helina.luiro@redu.fi

Koulutuspaikkana on Rovaniemi ja opinnot ovat lähiopintoja. Koulutus on tarkoitettu
perustutkinnosta kiinnostuneille. Hakuehtona aiempi toisen asteen koulutus (lukio tai
ammatillinen perustutkinto). Sopii myös alanvaihtajille. Hakijat haastatellaan mahdollisimman
pian hakemuksen saapumisen jälkeen ja päätös opiskelijavalinnasta lähetetään hakijan
sähköpostiin. Tutkintoon valittavien opiskelijoiden määrä riippuu kevään yhteishaussa
hakeneiden ja valittujen määrästä.
Haku päättyy 29.05.2022. Koulutusaika 02.08.2022 - 30.06.2024. Hae koulutukseen tästä.

Elintarvikealan perustutkinto
Elintarvikealan perustutkinnossa on kolme eri linjaa, joista voit valmistua: elintarvikkeiden
valmistaja, leipuri-kondiittori tai lihatuotteiden valmistaja.
Elintarvikkeiden valmistajana voit työskennellä esimerkiksi kaupassa tai teollisuudessa
elintarviketuotannon valmistuksessa, myynnissä tai markkinoinnissa tai itsenäisenä yrittäjänä.
Erikoistumalla lappilaisiin raaka-aineisiin ja jalostamalla niitä voit hankkia toimeentulon ja
samalla kehittää koko Lappia. Lue lisää täältä.
Leipuri-kondiittorina sinun on oltava taitava käsistäsi ja ahkera. Ymmärrät hygienian
tärkeyden ja sopeudut vaihteleviin työaikoihin ja työtahtiin. Valmistat ruoka- ja kahvileipiä,
kakkuja, leivoksia sekä muita asiakkaiden toivomusten mukaisia tuotteita. Perustuotteiden
valmistuksen lisäksi kehittelet jatkuvasti uusia tuotteita. Työskentelet asiakkaiden parissa,
tiiminä työtoverien kanssa sekä osaajana tuotantoketjussa. Lue lisää täältä.
Lihatuotteiden valmistajana ammattiosaamiseesi kuuluu tuotekehitystä, tuotteiden
valmistusta ja myyntityötä. Lapissa on tarve saada koulutettuja henkilöjä lihatuotteiden
valmistukseen. Voit työskennellä esimerkiksi kaupassa tai teollisuudessa elintarviketuotannon
valmistuksessa, myynnissä tai markkinoinnissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Lue lisää täältä.

Koulutuspaikkana on Rovaniemi. Opinnot ovat lähiopintoja.
Haku päättyy 10.06.2022. Koulutusaika 02.08.2022 - 31.05.2024. Hae koulutukseen tästä.

Osaamolla lisätietoja REDUn koulutuksista antavat:
Karita Arminen
040 5289 571, karita.arminen@redu.fi

Helinä Luiro
040 574 1345, helina.luiro@redu.fi

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa voit opiskella itsesi tarjoilijaksi tai kokiksi.
Tarjoilijana esittelet ja myyt asiakkaille ruokia ja juomia, otat vastaan tilaukset ja välität ne
keittiöön. Huolehdit pöytien kattamisesta, ruokien ja juomien tarjoilusta sekä lopuksi maksun
perimisestä ja pöydän siistimisestä. Työssäsi vilkkaat ja kiireiset hetket vaihtelevat kellonajan,
viikonpäivän ja vuodenajan mukaan. Työ on yleensä vuorotyötä ja työrytmi vaihtelee paljon.
Lue lisää tarjoilijan työstä täältä.

Kokkina Toimit ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisissa ravintoloissa tai julkisen sektorin
toimipaikoissa. Tunnet elintarvikkeet ja raaka-aineet. Valmistat maukasta, ravitsevaa ja
terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille. Osallistut ruokalistojen suunnitteluun,
huolehdit tavaroiden tilauksesta ja vastaanotosta sekä keittiön puhtaanapidosta ja laitteiden
toimintakunnosta. Työsi on usein kiireistä, sillä annokset on saatava asiakkaille nopeasti
laadun kuitenkaan kärsimättä. Lue lisää kokin työstä täältä.
Koulutuspaikkana on Rovaniemi. Opinnot ovat lähiopintoja.
Haku päättyy 10.06.2022. Koulutusaika 02.08.2022 - 31.05.2024. Hae koulutukseen tästä.

Matkailualan perustutkinto
Oletko haaveillut urasta matkailualan ammattilaisena? Koulutus on tarkoitettu Sinulle, joka olet
kiinnostunut työskentelemään asiakkaiden kanssa eri matkailualan toimintaympäristöissä.
Tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia matkailualan majoituksen tai matkailupalvelujen
toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä, toimia yhteiskuntavastuullisesti ja palvella suomalaisia ja
ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti sekä hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja
kulttuurien tuntemustatoimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti
ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Lue lisää täältä.
Koulutuspaikkana on Rovaniemi. Opinnot ovat lähiopintoja.
Haku päättyy 31.08.2022. Koulutusaika 02.08.2022 - 31.05.2024. Hae koulutukseen tästä.
Selvitä hakemuksen Perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta
ja millaista lisäosaamista tarvitset.

Osaamolla lisätietoja REDUn koulutuksista antavat:
Karita Arminen
040 5289 571, karita.arminen@redu.fi

Helinä Luiro
040 574 1345, helina.luiro@redu.fi

OPPISOPIMUSKOULUTUS
REDUlla on mahdollista myös suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto
oppisopimuksella. Oppisopimusprosessi etenee siten, että asiakkaan on selvitettävä ala, jota haluaa
opiskella. Tämän jälkeen hänen tulisi löytää itselleen oppisopimuspaikka. Kun paikka on löytynyt,
asiakas voi olla yhteydessä REDUn asiakkuusvastaaviin tai opintotoimistoon, mikä johtaa yhteiseen
opintojen suunnitteluun.
Tietoa oppisopimuksesta opiskelijalle löydät täältä ja työnantajalle täältä.
Olemme koonneet tähän oppaaseen muutamia REDUn koulutuskalenterissa esillä olevia
Rovaniemellä oppisopimuksella toteutettavia koulutuksia. Klikkaamalla koulutuksesta pääset
lukemaan lisätietoja REDUn sivuilta. HUOM: sinulla tulee olla koulutukseen liittyvä työpaikka, jotta
voit tulla valituksi oppisopimuksena toteutettavaan koulutukseen.
Baaritarjoilija
Koulutus on juuri sinulle, jos olet kiinnostunut oppimaan juomasekoitusten valmistustekniikat,
omaksumaan baarin juomatuotteen ja haluat työskennellä asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa
anniskeluravintoloissa ja baareissa. Koulutuksen aikana pääset kehittämään baarityöskentely- ja
asiakaspalvelutaitojasi sekä lähiopetuksen lisäksi hankkimaan osaamista aidoissa työelämän
työtehtävissä. Lue lisää täältä.
Haku päättyy 26.09.2022. Koulutusaika 03.10.2022 - 31.05.2023. Hae mukaan täältä.
Baarimestari
Baarin työtehtävissä jo jonkin aikaa toimineille sekä juuri baarityön aloittaneille, joilla on
ravintola-alan peruskoulutus. Tutkinnon tavoitteena on oman ammattitaidon kehittäminen.
Lue lisää täältä.
Haku päättyy 15.09.2022. Koulutusaika 03.10.2022 - 31.05.2023. Hae mukaan täältä.
Dieettikokki
Sinulle, jolla on Ravintola- ja cateringalan peruskoulutus sekä vähintään kolmen vuoden
työkokemus alalta. Tutkinnon suorittaneena osaat suunnitella ja valmistaa aterioita
erityisruokavaliota noudattaville erilaisissa keittiöissä tai ravintoloissa sekä toimia erityisruokavalioiden asiantuntijana tai alan yrittäjänä. Lue lisää täältä.
Haku päättyy 31.08.2022. Koulutusaika 28.09.2022 - 31.03.2024. Hae mukaan täältä.

Osaamolla lisätietoja REDUn koulutuksista antavat:
Karita Arminen
040 5289 571, karita.arminen@redu.fi

Helinä Luiro
040 574 1345, helina.luiro@redu.fi

Korkeakouluopinnot ovat muutakin kuin opintopisteitä - ne ovat
verkostoitumista, uusia kokemuksia, työelämäyhteyksiä sekä -valmiuksia, kansainvälisiä
mahdollisuuksia, käytännössä oppimista ja ystäviä

VALITSE OMA TAPASI OPISKELLA Lapin AMKissa!
Päiväopinnoissa opiskelet muiden opiskelijoiden kanssa pääasiassa kampuksella nykyaikaisissa ja
monipuolisissa oppimisympäristöissä. Monimuoto-opiskelu yhdistää verkko-opintoja, opiskelua
kampuksella ja työelämässä. Verkko-opinnoissa suoritat opinnot lähes täysin verkossa.
Avoimessa AMKissa voit opiskella opintojaksojen lisäksi AMK-tutkintojen ensimmäisen vuoden
opinnot. Lisäksi tarjolla on henkilöstö- ja täydennyskoulutusta ja palveluita yrittäjille.
Lapin ammattikorkeakoulun koko opintotarjonta ja hakuväylät
Hakijan opas 2022 (lapinamk.fi)

AVOIN AMK

Kenelle: Kaikille avoimia koulutustaustasta ja iästä riippumatta. YAMK-koulutuksiin vaadittava
taustatutkinto
Opinnot: Yksittäisiä opintoja tai opintokokonaisuuksia, polkuopintoja, lukion tai ammatillisen
toisen asteen opiskelijoiden väyläopintoja
Maksullisuus: 15 €/opintopiste ja 20 opintopistettä tai sitä laajemmat kokonaisuudet 300 €.
Opintomaksu peritään ilmoittautumisen yhteydessä.
Yhteystiedot: Osaamolla opinnoista kertovat tarkemmin Päivi Saari 040 567 5379 ja Oona Kivistö
040 610 2549, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi. Voit olla myös suoraan yhteydessä Avoimeen
ammattikorkeakouluun 044 712 9299, avoinamk@lapinamk.fi. Avoin AMK palvelee tiistaisin online
asiakaspalvelussa klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 13.30. Liity tästä Online-palveluun:
https://connect.eoppimispalvelut.fi/hakijapalvelut/

JATKUU TOISELLA SIVULLA

Osaamolla lisätietoja Lapin AMK:n koulutuksista antavat:
Oona Kivistö
040 610 2549, oona.kivisto@lapinamk.fi

Päivi Saari
040 567 5379, paivi.saari@lapinamk.fi

Avoimen väylän haku (= Avoimen AMKin opinnoilla tutkinto opiskelijaksi)
Haku 1.5. - 30.11., kun aloittaa opiskelun syyslukukaudella
Haku 1.12. - 30.4., kun aloittaa opiskelun kevätlukukaudella
Hakukohteet löytyvät Opintopolusta. Tarkoitettu hakijoille, joilla polku- tai väyläopinnot
suoritettu / amk-opiskelut jääneet kesken/ tarve päivittää alempi korkeakoulu- tai
opistotutkinto korkeakoulututkinnoksi.
Lisätietoa: www.lapinamk.fi/avoinamk
Ilmoittautuminen ja opintotarjonta:
https://hakeutuminen-amk.peppi.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku (
paina F5 jos ei aukea). Voi hakea tarjontaa koulutuksittain, opintojaksoja / -kokonaisuuksia.
Paikkoja on rajoitetusti.

AVOIMEN AMKIN TARJONTA PALVELUALALLE

AAB857 Palkanlaskenta ja työlainsäädäntö, 10 op, syksy 2022
opiskeluhaku - hakijan-tyopoyta - Liferay (csc.fi)
Ajoitus 19.09.2022 - 09.12.2022
Ilmoittautuminen 01.03.2022 08.00 - 31.08.2022 16.00
Hinta 150 €
AAB835 Yrittäjän perhe- ja perintöoikeuden perusteet, 5 op,
opiskeluhaku - hakijan-tyopoyta - Liferay (csc.fi)
Ajoitus 16.5.2022 - 11.12.2022
Ilmoittautuminen 14.3.2022 08.00 - 11.11.2022 16.00
Hinta 75 €

Osaamolla lisätietoja Lapin AMK:n koulutuksista antavat:
Oona Kivistö
040 610 2549, oona.kivisto@lapinamk.fi

Päivi Saari
040 567 5379, paivi.saari@lapinamk.fi

SYKSYLLÄ 2022 ALKAVAT POLKUOPINNOT

Polkuopinnot (60 op) sopivat sinulle, jos tavoitteenasi hakeutua tutkintokoulutukseen, mutta et
ole saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa. Ne sopivat myös alan vaihtajille tai sellaisille, jotka
haluavat tutustua alaan. Polkuopintohin ei ole koulutustaustavaatimusta ja ne antavat
hakukelpoisuuden AMK-tutkintoon. Suoritat opintoja muiden opiskelijoiden samassa ryhmässä
lähinnä 1. vuoden opintoja. Opinnot suorittuasi voit hakeutua erillishaussa Lapin AMKin tutkintoopiskelijaksi kyseiseen koulutukseen. Opiskelu edellyttää sitoutumista , motivaatiota,
itseohjautuvuutta ja riittäviä opiskeluvalmiuksia.. Polkuopintopaikkoja on tarjolla pääsääntöisesti
kaikkiin alkaviin tutkintokoulutusten ryhmiin. Tutustu alkaviin koulutuksiin, niiden sisältöihin ja
toteutustapoihin täältä.
Kaikki Lapin AMKin avoimen polkuopinnot löytyvät verkkokaupassamme. Ilmoittautuminen
avautuu 2.5.2022 klo 8.00 (Mikäli linkki verkkokauppaan ei avaudu, päivitä sivu Ctrl + F5). Alla
palvelualan polkuopinnot:
Tradenomi, tietojenkäsittely polkuopinnot, Tornio, verkko
Tradenomi, liiketalous polkuopinnot, Tornio, verkko
Tradenomin, liiketalous polkuopinnot, Rovaniemi, päivä
Restonomin, matkailu- ja palveluliiketoiminta polkuopinnot, Rovaniemi, monimuoto
Bachelor of Hospitality Management, Tourism polkuopinnot, Rovaniemi, päivä
Lisätietoa: Ilmoittautuminen ja ilmoittautumisohje

YRITYKSILLE JA HENKILÖSTÖLLE SUUNNATTU KOULUTUS
Henkilöstön koulutus- ja kehittämispalvelut (lapinamk.fi)

TYÖVOIMAKOULUTUKSET
Työvoimakoulutukset - Lapin AMK

Osaamolla lisätietoja Lapin AMK:n koulutuksista antavat:
Oona Kivistö
040 610 2549, oona.kivisto@lapinamk.fi

Päivi Saari
040 567 5379, paivi.saari@lapinamk.fi

AMK-TUTKINTOON TÄHTÄÄVÄT KOULUTUKSET

1) Tradenomi
Opintojen laajuus 210 op ja kesto 3 ½ vuotta
Kampuskaupungit: Rovaniemi ja Tornio sekä virtuaalikampus
Tradenomi on työelämän ja liiketoiminnan moniosaaja, joka työskentelee kaikkialla, missä
tarvitaan liiketaloudellista osaamista. Tradenomeja tarvitaan kaikkialla eri toimialoilla, myös
julkisella puolella ja yhdistyksissä. Tradenomi voi toimia myös yrittäjänä. Opinnoissa korostuvat
tuotekehitys ja palvelumuotoilu, digitaalinen myynti ja markkinointi, johtaminen, riskienhallinta,
yritysjuridiikka, taloushallinto- ja tilintarkastusosaaminen, kansainvälinen
liiketoimintaosaaminen, uusien liiketoimintamallien innovatiivinen kehittäminen ja yrittäjyys.
Lisätietoja: Tradenomi (AMK) Liiketalous - Lapin AMK
Syksyn 2022 yhteishaussa 31.8. – 14.9.2022 ovat
Riskienhallinta ja yritysjuridiikka, verkko-opinnot, Rovaniemi
Digitaalinen markkinointi, monimuoto-opinnot, Tornio
Valintaperusteet
-Kolme eri valintatapaa: todistusvalinta (ylioppilastutkinto), todistusvalinta (ammatillinen
perustutkinto) ja AMK-valintakoe.
-Valintakoe ei edellytä ennakkovalmistautumista eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.
Valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun
hakulomakkeella.
-Todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Osaamolla lisätietoja Lapin AMK:n koulutuksista antavat:
Oona Kivistö
040 610 2549, oona.kivisto@lapinamk.fi

Päivi Saari
040 567 5379, paivi.saari@lapinamk.fi

2) Restonomi
Opintojen laajuus 210 op ja kesto 3 ½ vuotta
Kampuskaupungit: virtuaalikampus ja Rovaniemi
Matkailu- ja ravitsemisala on nopeasti kasvava ja kehittyvä elinkeino ja merkittävä työllistäjä, joka
tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia. Vahvasti työelämään kiinnittyvissä restonomiopinnoissa
saat osaamista muuttuvan työelämän tarpeisiin ja alan kestävään kehittämiseen. Opinnot
valmentavat sinua alan kansallisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin ja luot tärkeitä verkostoja jo
opintojen aikana. Tutkinnon suorittaneilla on laaja asiantuntemus matkailu- ja ravitsemisalasta ja
niihin kuuluvien palveluiden toiminnan kehittämisestä. Restonomin koulutus antaa sinulle
valmiudet toimia muun muassa esimiestehtävissä, markkinointi- ja myyntitehtävissä,
matkailualan asiantuntijatehtävissä, yrittäjänä ja palveluiden kehittämistehtävissä.
Lisätietoja: Restonomi (AMK) Restonomikoulutus - Lapin AMK
Syksyn 2022 yhteishaussa 31.8. – 14.9.2022:
Restonomi (verkko-opinnot) - linkki päivittyy sivuille myöhemmin
Tutkinto-opiskelijaksi haetaan www.opintopolku.fi.
Valintaperusteet
-Kolme eri valintatapaa: todistusvalinta (ylioppilastutkinto), todistusvalinta (ammatillinen
perustutkinto) ja AMK-valintakoe.
-Valintakoe ei edellytä ennakkovalmistautumista eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.
Valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun
hakulomakkeella.
-Todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Osaamolla lisätietoja Lapin AMK:n koulutuksista antavat:
Oona Kivistö
040 610 2549, oona.kivisto@lapinamk.fi

Päivi Saari
040 567 5379, paivi.saari@lapinamk.fi

OHJAUS JA NEUVONTA/LAPIN AMK

Lapin AMKin hakijalle https://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle
Lapin AMKin opinto-opas: https://opinto-opas-amk.peppi.lapit.csc.fi/
Op.ohjaajat: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Ohjaus-ja-neuvonta/Opinto-ohjaajat
Avoin AMK avoinamk@lapinamk.fi.
Osaamon asiantuntijat: Oona Kivistö ja Päivi Saari (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi)
Palvelut yrityksille: palvelut@lapinamk.fi

Osaamolla lisätietoja Lapin AMK:n koulutuksista antavat:
Oona Kivistö
040 610 2549, oona.kivisto@lapinamk.fi

Päivi Saari
040 567 5379, paivi.saari@lapinamk.fi

AVOIN YLIOPISTO
Päivitä osaamisesi uudelle tasolle! Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia opintoja iästä
ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Jo yksittäiset opintojaksoista saat ajankohtaista ja uutta
osaamista!
Opintoja järjestetään sekä lähiopetuksena Rovaniemellä että verkko-opintoina ja lisäksi
yhteistyössä kymmenien oppilaitosten kanssa ympäri Suomen. Voit opiskella myös työn ohessa.
Opintoja on saatavilla päivä- ja iltaopintoina.
Opintoja on tarjolla kaikista Lapin yliopiston tiedekunnista. Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja
tai opintokokonaisuuksia oman kiinnostuksesi mukaan. Monta syytä opiskella!
Tule opiskelemaan yliopistotasoisia opintoja
kehittääksesi ja ylläpitääksesi ammatillista osaamistasi
aloittaaksesi uuden uran
oppiaksesi ja oivaltaaksesi uutta
viettääksesi välivuoden hyödyllisesti ja tehokkaasti
Tästä näet koko Avoimen yliopiston ja muun Lapin yliopiston opintotarjonnan:
Lapin yliopiston avoimen yliopiston koko opintotarjonta
Lapin yliopiston koko opintotarjonta
Infovideo avoimet yliopisto-opinnot aloittaneelle tai niistä kiinnostuneelle.
Kenelle: Avoimen yliopiston kautta suoritettavat yliopisto-opinnot ovat kaikille avoimia
koulutustaustasta ja iästä riippumatta.
Opintojen suorittaminen: Opintoja voi suorittaa yksittäisinä opintojaksoina = kurssi (1 op, 2 op, 3
op <) tai opintokokonaisuuksina (25 op / 35 op). Verkko-toteutukset mainittu otsikkotasolla.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu avoimen yliopiston nettisivun kautta. Yksittäisille
opintojaksoille pääsee yleensä aina mukaan, jos ehtii ilmoittautua ennen opetuksen alkamista ja
opintojaksolla on tilaa. Opintokokonaisuuksiin ilmoittautuminen tapahtuu vuosittain elokuun
aikana. Opinnot ovat tarjolla joko avoimen yliopiston omana opetuksena (yleensä iltaopetus) tai
vaihtoehtoisesti niihin haetaan PIA-opinto-oikeutta (perusopetukseen integroitu avoin yliopistoopetus eli opiskelu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä, usein päiväopetusta).

Osaamolla lisätietoja Lapin yliopiston koulutuksista antavat:
Laura Jokinen
040 4844 322, laura.jokinen@ulapland.fi

Johanna Pikkukangas
040 4826 168, johanna.pikkukangas@ulapland.fi

Maksullisuus: Avoimen yliopiston opinnot ovat LUC-opiskelijoita lukuun ottamatta maksullisia ja
opintomaksut ovat tällä hetkellä seuraavat:
Opintojakso 1 op = 15 €
Opintojakso 2 op = 30 €
Opintojakso >= 3 op = 35 €
Perusopintokokonaisuus 25 op = 135 €
Aineopintokokonaisuus n. 35 – 45 op = 170 €
Yhteystiedot: Osaamolla opinnoista kertovat tarkemmin Laura Jokinen, 0404844322 ja Johanna
Pikkukangas 040 4826 168 etunimi.sukunimi@ulapland.fi.
Voit olla myös suoraan yhteydessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun 040 484 4495,
avoin@ulapland.fi klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 13.30.

OPINNOT KEVÄT/KESÄ 2022

UPAMU1000 PALVELUMUOTOILU 25 OP
Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden,
johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta.
Ajankohdasta riippumaton, verkossa
MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op (ajasta riippumaton)
Kevälukukausi 2022
UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op (3.5-26.5.2022)
Ilmoittautuminen: Avoimen yliopiston toteutus. Yksittäisille kursseille mahdollista osallistua
jos ryhmässä on tilaa. Ilmoittautuminen ennen opintojakson alkua. Opintokokonaisuudeen
ilmoittautuminen syksyisin. MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op suoritettavissa
verkossa omaan tahtiin milloin vain.
Opintoihin pääset tästä linkistä.

Osaamolla lisätietoja Lapin yliopiston koulutuksista antavat:
Laura Jokinen
040 4844 322, laura.jokinen@ulapland.fi

Johanna Pikkukangas
040 4826 168, johanna.pikkukangas@ulapland.fi

Työvoimakoulutuksella uutta ja ajankohtaista osaamista
Kehitä osaamistasi työvoimakoulutuksella! Työvoimakoulutukseen voit hakea, jos olet työtön,
lomautettu, vaarassa jäädä työttömäksi tai mietit ammatinvaihtoa. Aiemmalla koulutuksellasi voi
olla vaikea työllistyä, joten työvoimakoulutus on hyvä vaihtoehto osaamisen lisäämiseen.
Työvoimakoulutusta on tarjolla myös yrittäjille. Löydät koulutustarjonnan osoitteesta
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/.
Työvoimakoulutuksina järjestetään eri alojen ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia. Lisäksi
tarjolla on rekry- ja muuntokoulutuksia sekä lupa-, kortti- ja kielikoulutuksia. Esimerkiksi useilla
aloilla vaadittavaa työturvakorttikoulutusta on tarjolla sekä Rovaniemellä paikan päällä että verkon
kautta. Näin kortin hankkiminen onnistuu myös keskustasta kauempana asuville.
Näin haet
Kun haet tarjolla olevia työvoimakoulutuksia, niin laita sijaintikenttään hakusanaksi Lappi. Näin
löydät myös tarjolla olevat verkkokoulutukset. Verkon kautta opiskelu onnistuu hyvin, vaikka
koulutuksen järjestäjä olisi toisella paikkakunnalla.
Työvoimakoulutukseen on helpointa tehdä sähköinen hakemus. Perustelethan hakemuksessa
miksi juuri tämä koulutus olisi sinulle tarpeellinen. Perustelut ovat tärkeässä roolissa koulutuksen
esivalinnassa.
Hakeminen työvoimakoulutukseen on aina sitovaa. Mikäli tulet valituksi etkä ole töissä, niin
koulutukseen tulee osallistua. Voit hakea koulutukseen ja saada työttömyysetuutta
korvauksettomasta määräajasta (karenssi) huolimatta.
Koulutuksen ajalta saat samaa työttömyysetuutta kuin muutoinkin. Lisäksi saat kulukorvausta
9€/päivä - myös verkko-opintojen ajalta. Sovi koulutuksesta työllistymissuunnitelmassa, koska
sinulla on silloin mahdollista saada työttömyysetuus korotettuna.

Osaamolla lisätietoja työvoimakoulutuksista antavat:
Marja Louhikoski
0295 039 573
marja.louhikoski@te-toimisto.fi

Laura Ojaniemi
0295 039 627
laura.ojaniemi@te-toimisto.fi

Marika Rajatalo
0295 039 703
marika.rajatalo@te-toimisto.fi

NOSTOT ROVANIEMI JA VERKKO (esimerkkejä ajankohtaisista koulutuksista)

Pätevöidy päivittämällä VERKKOTOTEUTUS (nro 704535)
Pätevöidy päivittämällä -koulutuksessa voi suorittaa tutkinnon osia liiketoiminnan perus-,
ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta tai yrittäjän ammattitutkinnosta. Lähiesimiestyön
ammattitutkinnon sisällöistä yksittäisiä verkkokursseja. Koulutus on tarkoitettu työttömälle tai
työttömyysuhan alla olevalle työnhakijalle, joka haluaa täydentää tai kehittää ammattitaitoaan.
Sopii myös hakijalle, jolta puuttuu tutkintotodistus työelämässä hankitusta osaamisesta.
Haku päättyy 10.6.2022. Koulutus alkaa: sopimuksen mukaan. Hae koulutukseen tästä.

Siivousalan ammattilaiseksi - hanki tieto-taito siivoukseen (nro 706028)
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat työllistyä itsenäisiin, vastuullisiin ja laaja-alaista
osaamista vaativiin puhtausalan työtehtäviin. Koulutuksen päätyttyä on hyvät mahdollisuudet
työllistyä heti alan ammattitaitoa vaativiin talvisesongin työtehtäviin.
Koulutus antaa perusosaamisen siivousalalle, joka tarjoaa hyviä ja monipuolisia
työllistymismahdollisuuksia moniin erilaisiin asiakaskohteisiin. Mahdollisia työpaikkoja ovat muun
muassa oppilaitokset ja päiväkodit, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat sekä
hoiva- ja palvelukodit. Koulutuksessa suoritetaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinnon tutkinnon osa Ylläpitosiivouspalvelut, jonka laajuus on 30 osp.
Koulutus kestää yhteensä noin neljä kuukautta. Opiskelu on kokoaikaista ja koulussa
toteutettavan lähiopetuksen lisäksi osaamista hankitaan, osoitetaan ja arvioidaan aidoissa
työelämän työtehtävissä työssäoppimisjaksoilla. Lopullinen koulutusaika riippuu opiskelijan
aiemmasta alan osaamisesta ja määritellään opintojen alkaessa. Koulutus toteutetaan
Rovaniemellä.
Haku päättyy 15.6.2022. Koulutus alkaa 8.8.2022. Kesto 3,5 kk. Hae koulutukseen tästä.

Osaamolla lisätietoja työvoimakoulutuksista antavat:
Marja Louhikoski
0295 039 573
marja.louhikoski@te-toimisto.fi

Laura Ojaniemi
0295 039 627
laura.ojaniemi@te-toimisto.fi

Marika Rajatalo
0295 039 703
marika.rajatalo@te-toimisto.fi

Kiinan kieli ja kulttuuri matkailu- ja palvelualoille VERKKOTOTEUTUS (nro 705911)
Koulutuksen tavoitteet:
Kiinan alkeiden opettelu
Palvelualan asiakaspalvelutilanteiden sanat ja fraasit
Rohkaistut käyttämään kiinan kieltä
Opit palvelemaan ja kohtaamaan asiakkaan kiinan kielellä
Syvennät omaa osaamistasi kielessä ja tapakulttuurissa
Koulutus soveltuu lappilaisille matkailualalla työskennelleille ja alalle suuntautuville työnhakijoille.
Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Osallistuja tarvitsee tietokoneen tai älylaitteen,
internetyhteyden ja kuulokemikrofonin. Koulutuksessa käytetään Teams-etäsovellusta.
Teemat:
Asiakaspalvelutilanteiden sanat, fraasit ja ääntämisharjoitukset
Tapakulttuuriosio mm. lyhyt katsaus Kiinaan ja historiaan, Kiinan monet kasvot ja
tapakulttuuri, merkkien valtakunta, kieli, uskonto / filosofia - kiinalaisen ajattelun takana
Ohjattuja etätehtäviä
Haku päättyy 15.6.2022. Koulutus alkaa 15.8.2022. Kesto 20 päivää. Hae koulutukseen tästä.

Espanjan alkeet asiakaspalveluun matkailu- ja palvelualalle VERKKOTOTEUTUS (nro 705906)
Koulutuksen tavoitteet:
Opit espanjan kielen perusteita
Saat käyttöösi hyödyllistä matkailu- ja palvelualan sana- ja fraasivarastoa.
Rohkaistut käyttämään espanjan kieltä asiakaspalvelutilanteissa ja selviät yleisistä
asiakaspalvelutilanteista
Parannat työllistymismahdollisuuksiasi matkailu- ja palvelualoilla

JATKUU TOISELLA SIVULLA

Osaamolla lisätietoja työvoimakoulutuksista antavat:
Marja Louhikoski
0295 039 573
marja.louhikoski@te-toimisto.fi

Laura Ojaniemi
0295 039 627
laura.ojaniemi@te-toimisto.fi

Marika Rajatalo
0295 039 703
marika.rajatalo@te-toimisto.fi

Teemat:
Matkailu- ja palvelualan sanoja, fraaseja ja käytännön sanontoja
Käytännön puhekielen harjoitteita
Espanjan kulttuuritietoutta
Koulutus sopii matkailu- ja palvelutyötä työtä tekeville tai alalle suuntautuville työnhakijoille, joilla
on työnhaku voimassa. Etusijalla Lapin alueen työnhakijat.
Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Osallistuja tarvitsee tietokoneen tai älylaitteen,
internetyhteyden ja kuulokemikrofonin. Koulutuksessa käytetään Teams-etäsovellusta.
Haku päättyy 7.8.2022. Koulutus alkaa 29.8.2022. Kesto 10 päivää. Hae koulutukseen tästä.

Baaritarjoilija (nro 706032)
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat tarjoilijana vastata ravintolan palvelun ja tarjoilun
toimivuudesta. Toimintaympäristösi ja palvelutapasi on ravintolan liikeidean mukainen. Osaat
palvella erilaisia asiakkaita laadukkaasti, huolehtien myös ravintolasalin viihtyvyydestä ja
toimivuudesta. Perusosaamistasi on esitellä, myydä ja tarjoilla ruokia ja juomia. Sinä saat asiakkaan
viihtymään.
Koulutuksen jälkeen osaat mm:
Palvella anniskeluravintolan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita
Suositella, myydä ja tarjoilla juoma- ja muita tuotteita yksittäisille asiakkaille ja ryhmille
Valmistaa ja tarjoilla myydyimpiä juomasekoituksia
Tehdä työvuoron tilityksen
Koulutuksen päätyttyä on hyvät mahdollisuudet työllistyä heti talvisesongin alan ammattitaitoa
vaativiin työtehtäviin. Koulutuksessa suoritat ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkinnon
osan Juomien myynti ja tarjoilu 25 osp sekä anniskelu- ja hygieniapassin. Opiskelu on kokoaikaista ja
lähiopetuksen lisäksi osaamista hankitaan, osoitetaan ja arvioidaan aidoissa työelämän työtehtävissä.
Koulutus sisältää neljä lähiopetusviikkoa ja neljän viikon jakson työelämän työtehtävissä. Koulutus
toteutetaan Rovaniemellä.
Haku päättyy 11.9.2022. Koulutus alkaa 3.10.2022. Kesto 2 kk. Hae koulutukseen tästä.

Osaamolla lisätietoja työvoimakoulutuksista antavat:
Marja Louhikoski
0295 039 573
marja.louhikoski@te-toimisto.fi

Laura Ojaniemi
0295 039 627
laura.ojaniemi@te-toimisto.fi

Marika Rajatalo
0295 039 703
marika.rajatalo@te-toimisto.fi

À la carte -tarjoilija (nro 706030)
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat tarjoilijana vastata ravintolan palvelun ja tarjoilun
toimivuudesta. Toimintaympäristösi ja palvelutapasi on ravintolan liikeidean mukainen. Osaat
palvella erilaisia asiakkaita laadukkaasti, huolehtien myös ravintolasalin viihtyvyydestä ja
toimivuudesta. Perusosaamistasi on esitellä, myydä ja tarjoilla ruokia ja juomia. Sinä saat asiakkaan
viihtymään.
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille, lomautetuille ja työttömyysuhan alaisille TEpalvelujen asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-palveluissa.
Koulutuksen jälkeen osaat mm:
Huolehtia kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden asiakaspalvelukokonaisuudesta
Esitellä, suositella, myydä ja tarjoilla ruokaravintolan ruokia, ateriakokonaisuuksia ja niille
sopivia juomia
Toimia anniskelutehtävissä
Valmistautua, suunnitella ja aikatauluttaa työtehtäviä
Tehdä työvuoron tilityksen sekä ennakoida ja valmistella seuraavaa työvuoroa
Koulutuksen päätyttyä on hyvät mahdollisuudet työllistyä heti alan ammattitaitoa vaativiin
talvisesongin työtehtäviin. Koulutuksessa suoritat ravintola- ja catering-alan perustutkinnon
tutkinnon osan À la carte -tarjoilu 30 osp sekä anniskelu- ja hygieniapassin. Opiskelu on
kokoaikaista ja lähiopetuksen lisäksi osaamista hankitaan, osoitetaan ja arvioidaan aidoissa työelämän työtehtävissä. Koulutus sisältää neljä lähiopetusviikkoa ja neljän viikon jakson työelämän
työtehtävissä. Koulutus toteutetaan Rovaniemellä.
Haku päättyy 11.9.2022. Koulutus alkaa 3.10.2022. Kesto 2 kk. Hae koulutukseen tästä.

Osaamolla lisätietoja työvoimakoulutuksista antavat:
Marja Louhikoski
0295 039 573
marja.louhikoski@te-toimisto.fi

Laura Ojaniemi
0295 039 627
laura.ojaniemi@te-toimisto.fi

Marika Rajatalo
0295 039 703
marika.rajatalo@te-toimisto.fi

Kahvila-leipuri (nro 706031)
Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat työskennellä kahvilapalveluyritysten tuotanto- ja
palvelutehtävissä. Opit leipomaan monipuolisia kahvileipätuotteita ja leipomoeineksiä sekä
valmistamaan ja myymään kahvilan juomatuotteita.
Koulutuksen jälkeen osaat mm:
Arvioida, valita ja säilyttää kahvileipätuotteiden ja leipomoeinesten valmistukseen soveltuvat
raaka-aineet
Valmistaa kahvileipätuotteita ja leipomoeineksiä suoraleivonnalla, kylmäleivonnalla ja
pakasteleivonnalla
Valmistaa luomutuotteita ja erityisruokavaliotuotteita
Käyttää kahvileipätuotteiden ja leipomoeinesten valmistamisessa tarvittavia välineitä, koneita ja
laitteita
Pakata tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
Valmistautua kahvilan asiakaspalvelutilanteisiin ja hyödyntää alakohtaista kielitaitoa
asiakaspalvelussa
Palvella asiakkaita, myydä ja tarjoilla kahvilan ruoka- ja juomatuotteita
Rekisteröidä myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä tehdä työvuoron tilityksen ja valmistella
seuraavaa työvuoroa
Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa elintarvikealan perustutkinnosta:
Kahvileipätuotteiden valmistus 20 osp ja Leipomoeinesten valmistus 15 osp. Lisäksi suoritetaan yksi
tutkinnon osa Kahvilapalvelut 10 osp ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta. Opiskelu on
kokoaikaista ja lähiopetuksen lisäksi osaamista hankitaan, osoitetaan ja arvioidaan aidoissa
työelämän työtehtävissä.
Haku päättyy 11.9.2022. Koulutus alkaa 3.10.2022. Kesto 7 kk. Hae koulutukseen tästä.

Osaamolla lisätietoja työvoimakoulutuksista antavat:
Marja Louhikoski
0295 039 573
marja.louhikoski@te-toimisto.fi

Laura Ojaniemi
0295 039 627
laura.ojaniemi@te-toimisto.fi

Marika Rajatalo
0295 039 703
marika.rajatalo@te-toimisto.fi

- kohtaantoa edistämässä
” Jos mielessäsi on työnhaku, opiskelu, osaamisen kehittäminen, alanvaihto, yrittäjyys tai rekrytointi
– Osaamo auttaa!”
Osaamo on paikka, mistä sekä henkilöasiakkaat että työnantajat saavat henkilökohtaista palvelua
maksutta kohti työtä, koulutusta, rekrytointia tai yrittäjyyttä. Löydät meidät Kauppakeskus
Rinteenkulman 2. kerroksesta Partioaitan ja Maanmittauslaitoksen palvelupisteen takaa ma-pe klo
10-16. Palvelemme myös etänä sekä ilman ajanvarausta.
Löydät kaikki palvelumme alla olevista ruuduista. Klikkaamalla palvelun nimeä pääset lukemaan
palvelun sisällöstä lisää sekä halutessasi varaamaan ajan työntekijällemme!

Työnhakijalle
Työnhaku ja työpaikan löytäminen
Uraohjaus
TE-toimiston palvelut työllistymiseen

Koulutuksesta kiinnostuneelle
Lisä- ja täydennyskoulutus
Uuteen ammattiin
TE-toimiston palvelut opiskeluun

Työnantajalle
Työnantajan rekrytointipalvelut
TE-toimiston ja kuntakokeilun palvelut
työnantajille

Yrittäjäksi aikovalle
Yrittäjyyttä pohtivalle
Starttiraha Työllisyyden kuntakokeilun
asiakkaille
Alkavan yrittäjän palvelut

Osaamon toiminnassa ovat mukana Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto, Lapin AMK ja Lapin
koulutuskeskus REDU, Lapin TE-toimisto ja Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut.
Välitämme myös tietoa verkostomme palveluista.
Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa niin saat tietoa
mm. työnhakuvinkeistä, mielenkiintoisista koulutuksista ja
järjestämistämme tapahtumista! Löydät kaikki tulevat
tapahtumamme: tapahtumat.rovaniemi.fi/osaamo
Tervetuloa ratkaisujen äärelle Osaamolle!
www.rovaniemi.fi/osaamo

JATKUU TOISELLA SIVULLA

- kohtaantoa edistämässä

” Jos mielessäsi on työnhaku, opiskelu, osaamisen kehittäminen, alanvaihto, yrittäjyys tai rekrytointi
– Osaamo auttaa!”

Henkilöasiakkaat: Maksutonta ja räätälöityä uraohjausta, tukea työnhakuun, osaamisen
kehittämiseen tai kohti yrittäjyyttä. Palvelumme pohjautuu täysin omiin tavoitteisiisi. Löydetään
yhdessä ratkaisu tilanteeseesi!
Työnantajat: Tarjoamme yksilöllisen palvelun yrityksesi tueksi rekrytoinnin kaikkiin vaiheisiin
työpaikkailmoituksen laatimisesta esim. rekrytointitilaisuuden järjestämiseen. TE-toimiston ja
kuntakokeilun työntekijöidemme kautta saat myös tietoa ja apua työnvälitykseen, rekrykoulutuksiin,
palkkatukeen, työkokeiluun liittyen.
Kesto: 1.1.2020-31.12.2022
Kenelle: yli 18-vuotiaat rovaniemeläiset työnhakijat tai työnantajat. Kohderyhmänämme ovat
pääasiassa yli 30-vuotiaat työnhakijat ja erityisesti yli 50-vuotiaat. Tarjoamme palvelumme suomeksi
ja englanniksi.
Missä: Rovaniemi
Yhteydenotto: 050 4488 086, osaamo@rovaniemi.fi.
Löydät kaikkien työntekijöidemme yhteystiedot kotisivuiltamme www.rovaniemi.fi/osaamo
Voit myös varata suoraan ajan työntekijöillemme ajanvarauskalenterissamme.
Osaamo Facebookissa
Osaamo Instagramissa
Osaamon kotisivut

Työkyky käyttöön

Työhönvalmentajan ohjaamana omia vahvuuksia vastaavaan työhön!
Henkilöasiakkaat: Tavoitteena osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä
osatyökykyisten työhön pääsyn ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen. Hanke auttaa
osatyökykyisiä löytämään työkykynsä ja vahvuuksiaan vastaavia töitä. Osatyökykyisen
rinnallakulkijana toimii työhönvalmentaja, joka auttaa tunnistamaan vahvuuksia, osaamista, toiveita
ja etsii sopivan työpaikan. Työhönvalmentaja antaa tukea työn etsintään, työnhakuun ja työn
aloittamiseen.
Kesto: 1.11.2020-31.12.2022 saakka
Kenelle: Osatyökykyiset työnhakijat
Missä: Rovaniemi & Kemijärvi
Yhteyshenkilöt:
Jouko Lehtoniemi: 040 612 8496, jouko.lehtoniemi@rovaniemi.fi
Outi Ritvakari: 040 640 3471, outi.ritvakari@rovaniemi.fi

ProOsaaja 45+

Uravalmennusta ja työnantajakohtaamisia!
Henkilöasiakkaat: ProOsaaja on maksutonta uravalmennusta ja pienryhmätoimintaa 45+
työnhakijoille Lapin alueella. Valmennus toteutetaan lähi- ja etätapaamisina. Työnhaun tueksi
tarjotaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa ohjausta, maksuttomia korttikoulutuksia ja
työelämälähtöisiä opintoja sekä vertaistapaamisia pienryhmissä. Uravalmennus järjestetään
monimuotoisena ohjauksen, työelämäyhteistyön ja työpajojen kokonaisuutena, joista osallistuja
valitsee itselleen sopivat osiot. Ohjaus pohjautuu kohtaamiseen, osaamispotentiaalin
kasvattamiseen ja hyödyntämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Apua annetaan lisäksi
työnantajan tavoittamiseen ja työpaikan löytämiseen, osaamisen ja vahvuuksien sanallistamiseen,
työnhaun digitaitoihin, verkostoitumiseen sekä piilotyöpaikkojen hakemiseen. Hankkeen
tavoitteena on ikääntyvän työvoiman työllistymisen parantaminen ja työmarkkinoiden kysyntään
vastaaminen. Hankkeella mahdollista kustantaa työnhakijan lyhytkestoinen maksullinen koulutus.
Työnantajat: ProOsaaja tukee Lapin alueen työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista järjestämällä
vuorovaikutteisia rekrytapahtumia. Työnahakijoiden rekrytoinnin edistämiseksi hanke tarjoaa
täydennys- ja lyhytkoulutuksia yhteistyössä Te-palveluiden kanssa sekä tuo esille työllistymisen eri
vaihtoehtoja. Hankkeella mahdollista kustantaa työnhakijan lyhytkestoinen maksullinen koulutus.
Kesto: 1.2.2020 – 31.8.2022
Kenelle: 45+-vuotiaat, erityisesti 50-vuotta täyttäneet toisen tai korkeakouluasteen koulutuksen
suorittaneet työnhakijat, työttömyysuhan alaisena olevat sekä osatyökykyiset.
Missä: Lappi
Yhteyshenkilö: Johanna Pikkukangas, 040 4826 168, johanna.pikkukangas@ulapland.fi
ProOsaajan hankesivu

Kipinä - vahvuudet ja
taidot työllistymisen tukena
Kipinä auttaa alle 30-vuotiaita työnhakijoita löytämään unelmaduunia Lapissa!

Henkilöasiakkaat: Kipinä-uraohjauksessa tarjotaan maksutonta ja räätälöityä uraohjausta sekä
tukea työnhakuun 2.asteelta ja korkeakoulusta valmistuneille. Ohjauksessa autetaan muun muassa
sopivien työnantajien löytämisessä sekä ansioluettelon ja työhakemuksien laatimisessa. Hankkeen
tavoitteena on sesonki- ja projektiluonteisten alojen työntekijöiden työllistymismahdollisuuksien
edistäminen, käytännönläheisten alojen rekrytointihaasteisiin vastaaminen ja
toistuvaistyöttömyyden ennaltaehkäisy. Ohjausta saatavilla myös englanniksi.
Työnantajat: Kipinä järjestää verkostoitumistilaisuuksia, jotta työnantajat ja -hakijat kohtaavat.
Lisäksi Kipinä kehittää työnantajien vastuullisen rekrytoinnin osaamista ja kehittää toimijoiden ja
toimialojen välistä yhteistyötä työnhakijoiden palkkaamisessa.
Kesto: 1.5.2019 – 30.4.2022
Kenelle: Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat työnhakijat, erityisesti nuoret alle 30vuotiaat sekä
Lapin alueen työnantajat
Missä: Lappi
Yhteyshenkilö: Laura Jokinen, 040 484 4322, laura.jokinen@ulapland.fi
Kipinä Facebookissa
Kipinän hankesivut

JOOK – Jatkuvan oppimisen
ja osaamisen kehittämishanke
Sparrausta, ohjausta ja tukea töihin ja/tai koulutukseen hakeutumiseen!
Henkilöasiakkaat: Hanke tukee ja auttaa henkilöitä, joiden koulutus-, osaamis- ja kielitaso on
riittämätöntä työelämän vaatimuksiin nähden. Hanke tarjoaa mm. yksilö- ja ryhmävalmennuksia,
joiden tavoite on kirkastaa asiakkaan omakuvaa ja suunnitelmaa liittyen opiskeluihin ja työelämään.
Asiakkaat pääsevät kuulemaan eri työnantajien uramahdollisuuksista sekä tutustumaan
oppilaitoksen arkeen. Valmennuksissa asiakasta tuetaan ja sparrataan opiskelu- ja työpaikan
hakemisessa sekä kehitetään ja vahvistetaan hakeutumiseen liittyviä taitoja. Hanke järjestää
asiakkailleen erilaisia lyhytkestoisia koulutuksia ja valmennuksia.
Kesto: 1.8.2020 – 31.7.2022
Kenelle: Hankkeen kohderyhmänä ovat työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, joiden koulutus- ja
osaamistaso on riittämätön työelämän vaatimuksiin nähden sekä korkeakoulutetut
maahanmuuttajat ja maahanmuuttajavanhemmat, joiden kielitaito on riittämätön työllistymiseen.
Missä: Työllisyyden kuntakokeilun kaupungit/kunnat Tornio, Rovaniemi, Kemijärvi ja Sodankylä
Yhteyshenkilöt:
Leila Rautio: 040 121 7328, leila.rautio@redu.fi
Krista Heikkinen: 040 538 6075, krista.heikkinen@redu.fi
Käy lukemassa JOOK:n kotisivuilta kaikki heidän tarjoamansa valmennukset!

Osaamisellä työelämään - osatyökykyisten
tuettu osaamisen vahvistaminen
Ohjauksella osaamisen kehittämistä ja työelämäkontakteilla kohti työpaikkaa!
Henkilöasiakkaat: Hanke tarjoaa osatyökykyisille rinnallakulkijan ja ohjausta yksilöllisiin tarpeisiin,
kuten vahvuuksien tunnistamiseen, koulutus- tai urapolkujen rakentamiseen, työelämämahdollisuuksien löytämiseen, työelämäkontakteihin ja eri alan asiantuntijoiden tukea. Hanke voi
tarjota mm. koulutusvalmennusta, uraohjausta, koulutuskokeiluja, korttikoulutusta, tutkinnon osien
täydentämistä ja tutkinnon suorittamista. Hankkeessa mukana olevat koulutusorganisaatiot
tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen tunnistamiseen vahvistamiseen.
Työnantajat: Osatyökykyisen työntekijän rekrytoinnin tuki ja tieto työllistämisen eri
mahdollisuuksista mm. palkkatuesta, työolosuhteiden järjestelytuesta, työkokeilusta,
oppisopimuksesta. Ohjaustuki työsuhteen alkuvaiheessa. Työnhakijoiden rekrytoinnin
edistämiseksi hanke tarjoaa mahdollisuuksia täydennys- ja lyhytkoulutuksiin.
Kesto: 19.10.2020 – 31.8.2023
Kenelle: Osatyökykyiset kouluttautumis- ja työllistymisvaiheessa olevat henkilöt Lapissa
Missä: Lappi. Joustavasti etäyhteyksillä ja lähitapaamisilla.
Yhteyshenkilö:
Kaisu Haataja, Redu: 040 484 1764, kaisu.haataja@redu.fi
Jaana Karjalainen, Lappia: 040 191 7252, jaana.karjalainen@lappia.fi
Sari Halttunen, Lapin amk: 050 310 9361, sari.halttunen@lapinamk.fi
Heikki Pantsar, Lapin yliopisto: 040 131 8862, heikki.pantsar@ulapland.fi
OSTE-hankkeen kotisivu

NOSTEtta työnantajakuvalla
ja työhyvinvoinnilla
Työnantajat: NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hanke tarjoaa lappilaisille matkailuja palvelualan mikro- ja pk-yrityksille kehittämis- ja koulutuspalveluita. Pääteemoina ovat yritysten
työnantajakuva sekä työhyvinvointi. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Hanke kannustaa ja auttaa yrityksiä kehittämään työnantajakuvaa työhyvinvointilähtöisesti,
suunnitelmallisesti ja osana liiketoimintaa. Sen tavoitteena on auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten
työnantajakuva rakentuu, kuinka sitä johdetaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti sekä etsiä
yrityksen kanssa käytännön työkaluja työnantajakuvan kehittämiseen. Työnantajakuvaa pyritään
kehittämään henkilöstön osallistamisen ja sitouttamisen keinoin.
Kesto: 1.8.2019 - 31.7.2022
Kenelle: yritykset, työnantajat
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Mirva Akkanen, 040 184 6939, mirva.akkanen@redu.fi
NOSTEtta kotisivut

LYHTY - Lapin yhteinen
harjoittelupolku työelämään
Henkilöasiakkaat ja työnantajat: Tuttavallisemmin Lyhty-nimityksellä kulkeva hanke yhdistää
Lapin alueen eri oppilaitokset, julkiset organisaatiot sekä alueen yritykset kehittämään Lapista
Suomen ensimmäisen maakunnan, jossa muutetaan työelämää työvoiman saatavuuden vuoksi.
Käytännössä Lyhdyn kokoama tiimi kehittää kaikkia osapuolia selkeästi palvelevan mallin, joka
ohjaa opiskelijaa ja työnantajaa erityisesti työharjoitteluun ja toimeksiantona tehtäviin
opinnäytteisiin liittyvissä asioissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mallin avustaa molempia
osapuolia jokaisessa etapissa esim. ohjaamalla oikeisiin rekrytointikanaviin, toimeksiantona
tehtävien opinnäytteiden käytänteisiin sekä työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Nyt jos koskaan on oikea
aika ryhtyä toteuttamaan saumatonta yhteistyötä yritysten ja oppilaitoksien välillä. Onnistuneessa
työharjoittelussa opiskelija saa kallisarvoista kokemusta työelämästä ja työnantaja mahdollisuuden
kasvattaa heille parhaan mahdollisen osaajan.
’’Parhaita osaajia ei löydetä, heidät tehdään’’
LYHTY-tiimi
Kenelle: Uutta yhteistä mallia ja sen tehostettuja toimintatapoja pilotoidaan hankkeen aikana.
Pilotteihin osallistuu REDUn, Lappian, Lapin AMKn sekä Lapin yliopiston opiskelijoita sekä n. 40 kpl
Lapin alueen yrityksiä. Lyhty toivottaa myös kaikki muut Lapin alueen yritykset ja organisaatiot
toimialasta ja - paikasta riippumatta tervetulleiksi osallistumaan maksuttomiin perehdytyksiin ja
infoihin, joilla lisätään Lapin yritysten tietoa opiskelijoiden hyödyntämisestä osana yritystoimintaa,
opiskelijoiden ohjaamisesta työpaikalla sekä väylistä rekrytoida opiskelijoita! Yrityksille suunnatut
lyhyet perehdytykset toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksin.
Kesto: 1.1.2021 – 31.12.2022
Missä: Lappi
Yhteyshenkilö: Milla Ristonmaa, 040 558 8952, milla.ristonmaa@redu.fi

Kohti oppisopimusta -pilotti

Oppisopimuksella töihin!

Henkilöasiakkaat: Alle 30-vuotiaiden, ammattikouluttamattomien asiakkaiden kouluttaminen
oppisopimuksella. Pilotissa keskitytään eritoten alle 30-vuotiaiden ammattikouluttamattomien
asiakkaiden palvelupolkuun ennen itse oppisopimuksen aloitusta. Pilotissa selvitetään
oppisopimuksen mahdollisuudet mille tahansa toisen asteen tutkinnolle asiakkaan tarpeista lähtien.
Palvelussa saa henkilökohtaisen valmentajan. Oppisopimuksen ajaksi solmitaan määräaikainen
työsopimus, johon on mahdollista saada palkkatukea koko oppisopimuksen ajaksi.
Työnantajat: Neuvontaa ja ohjausta työkokeilun käyttöön.
Kesto: 31.12.2022 asti
Kenelle: Nuorille, joilla ei ole ammattikoulutusta tai joiden uravalinta ei ole työllistänyt tai on
osoittautunut vääräksi. Myös maakunnan yrittäjille ja työnantajille.
Missä: Lappi (Rovaniemi, Kemi, Tornio & Kemijärvi)
Yhteyshenkilö: Anu Haaraoja, 0295 039 692, anu.haaraoja@te-toimisto.fi
Lue lisää: Kohti oppisopimusta - TE-palvelut

DigiUra - Työelämän digi- ja vuorovaikutustaidot urapolun rakentamisessa
Digitaidoilla työelämään!

Henkilöasiakkaat: Hankkeen tavoitteina on selvittää, mitkä ovat relevantteja työelämätaitoja
valmistuvalla työntekijällä työnantajien tarpeisiin. Selvitys tarkentaa kuvaa siitä, mitä taitoja
tarvitaan. Hanke myös kasvattaa opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan digi- ja
kommunikaatiotaitoja. Näillä toimilla edesautetaan tulevien työntekijöiden ura- ja
työllistymismahdollisuuksia.
Työnantajat: Opiskelijoiden ja valmistuneiden kohtauttaminen työnantajien kanssa.
Kenelle: Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat Lapin
korkeakouluista. Hanke pyrkii kehittämään heidän taitojaan ja osaamistaan. Hankkeen toisena
varsinaisena kohderyhmänä ovat Lapin korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Hankkeen
välilliset kohderyhmät ovat hankkeeseen sitoutuvat yrittäjät ja työnantajat. Hankkeen hyödyistä
pääsevät osallisiksi myös ne yrittäjät, jotka työllistävät valmistuneita.
Kesto: 1.5.2021 – 31.5.2023
Missä: Lappi
Yhteyshenkilö: Laura Ylinampa, 040 665 4517, laura.ylinampa@lapinamk.fi
Lisätietoja: DigiUran hankesivu

Avainpelaajaksi

Uraohjausta, työn- ja koulutushaun tukea maahanmuuttajataustaisille!
Henkilöasiakkaat: Nuorten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden aseman parantaminen työja koulutusmarkkinoilla sekä tiedon lisääminen työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksista. Hanke
auttaa hakemaan töitä ja opiskelupaikkaa ammattikoulusta sekä järjestää ilmaisia koulutusinfoja,
korttikoulutuksia (mm. hygieniapassi ja ensiapu) ja työnhaunkoulutuksia.
Työnantajat: Hanke tukee työnantajia työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
Kesto: 1.9.2020-31.8.2022
Kenelle: Nuoret ja maahanmuuttajataustaiset työttömät.
Missä: Lappi
Yhteyshenkilöt:
Tuuli Gustafsson: 040 624 1126, tuuli.gustafsson@redu.fi
Jeremias Fisk: 044 945 1126, jeremias.fisk@rops.fi
Aila Rytkönen: 040 701 9480, aila.rytkonen@rovala.fi
Avainpelaajaksi-hankkeen kotisivu

Silta - siirtymät
maahanmuuttajien urapoluilla
Joustavia polkuja kansainvälisille opiskelijoille!

Henkilöasiakkaat: Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien urapolkua aikuisten
perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun. Asiakkaat saavat
tukea ammatinvalintaan, kielten oppimiseen ja opiskeluvalmiuksiin.
Kesto: 1.4.2021 – 31.3.2023
Kenelle:
1. maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ml. kv- ja vaihto-opiskelijat eri koulutusasteilla (aikuisten
perusopetus, toinen aste, korkea aste)
2. opetus- ja ohjaushenkilöstö
3. työpaikkaohjaajat ja työelämäedustajat
Missä: Lappi
Yhteyshenkilö: Susanna Kouri, 040 510 4137, susanna.kouri@lappia.fi
Sillan hankesivut

Lapland of opportunity

Ratkaisuja työelämään kansainvälisille työnhakijoille!

Henkilöasiakkaat: Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten työllistymisen
edistäminen matkailualalla. Tällä halutaan tukea Lapin elinvoimaisuutta ja matkailun kehittämistä
tuomalla uutta sitoutunutta työvoimaa ja mahdollistaa uutta yrittäjyyttä alueelle.
Työnantajat: Tavoitteena työnantajien tukeminen ja rohkaiseminen maahanmuuttajien
palkkaamisessa sekä rohkaista ja tukea maahanmuuttajia hakeutumaan matkailualalle. Tavoitteena
on muuttaa yritysten asenneilmapiiriä suopeammaksi maahanmuuttajien työllistämistä kohtaan.
Kesto: 1.9.2019 – 31.8.2022
Kenelle: Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat sekä Suomeen työn perässä
muuttavat maahanmuuttajat (esim. sesonkityöntekijät) ja Lapin alueen matkailuyritykset, joilla on
haasteita työvoiman saamisessa.
Missä: Lappi
Yhteyshenkilö: Sini Kestilä, 040 703 0678, sini.kestila@lapinamk.fi
Hanke toimii yhteistyössä StartUp Refugees kanssa

