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Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA): 
Kone- ja tuotantotekniikka:  
Levyjen pienaliitokset 5 osp, Levyjen päittäisliitokset 5 osp, 
Putken päittäisliitokset ja putkipienaliitokset 5 osp, 
Levytöiden valmistelutyöt 5 osp, Levytyöt 5 osp, 
Levytöiden viimeistelytyöt 5 osp 
  

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala: 
Kiinteistön piha-alueen kesäaikainen hoito 5 osp, Kiinteistön 
piha-alueen talviaikainen hoito 5 osp, Kiinteistönhoitokonei-
den ja -välineiden käyttö 5 osp, Pienimuotoiset rakennustek-
niset korjaustyöt 5 osp, Asuinkiinteistöjen siivoustöiden val-
mistelu 5 osp, Asuinkiinteistöjen siivoustyöt käsimenetelmillä 
5 osp, Asuinkiinteistöjen siivoustyöt konemenetelmillä 5 osp, 
Asiakaspalvelu, työ- ja asiakasturvallisuus 5 osp 
  

Puuteollisuus: 
Pintakäsittelyn valmistelutyöt 5 osp, Pintakäsittelytyöt käsi-
työvälineillä 5 osp, Pintakäsittelytyöt koneellisesti 5 osp, 
Tuotteen suunnittelu 5 osp, Tuotteen valmistus 5 osp, 
Viimeistely ja kokoonpano 5 osp 
 

Perustutkintojen osat: 
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto:  
Hitsaus 20 osp, Hitsaus- ja levytyöt 30 osp, 
Ohutlevytyöt 20 osp, Teräsrakennetyöt 20 osp 
  

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: 
Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen 20 osp, 
Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen 20 osp 
  

Puuteollisuuden perustutkinto:  
Puualan tilaustöiden valmistaminen 20 osp, 
Puupintojen käsitteleminen 20 osp 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian vankila- 

koulutus Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella 2022 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappia on yksi Opetus- ja kulttuuriministe-
riön myöntämän vankilaopetuksen järjestä-
misluvan saaneista ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjistä. 
 
Vankilaopetuksen järjestäjistä Kemi-Torni-
onlaakson koulutuskuntayhtymä on uusin 
luvan saanut vankilakoulutuksen järjestäjä 
ja toiminta Ylitorniolla on aloitettu syksyllä 
2019. Vankilaopetuksen järjestämislupa si-
sältää myös yhteistyövelvoitteen vankila-
opetuksen järjestäjäverkoston kanssa. 
 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappia on solminut ammatillisen vankilakou-
lutuksen järjestämissopimuksen Rikosseu-
raamuslaitoksen (RISE) Itä- ja Pohjois-Suo-
men rikosseuraamusalueen kanssa. Järjestä-
missopimus koskee oheisessa kartassa esi-
tettyä Ylitornion vankilaa Lapin maakun-
nassa. Järjestämissopimus määrittää ylei-
sellä tasolla yhteistyön muodot ja toimijoi-
den roolit. Sopimuksessa on sovittu myös 
laadun- ja palautteenhallintajärjestelmästä 
sekä sen tuottaman aineiston analysoinnista 
ja käsittelystä.  
 



 

 

    

 

 

 

 

   
 

 

 

  

Vankilakoulutuksen järjestämissopimukseen 
ja vankilakohtaisiin koulutuksiin liittyviin 
kysymyksiin vastaavat: 

 

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUS-
KUNTAYHTYMÄ LAPPIA 
 
Jaana Karjalainen 
Opinto-ohjaaja 
040 191 7252 
jaana.karjalainen@lappia.fi 
 
Susanna Malin 
Osaamisalavastaava (VALMA) 

050 310 9522 
susanna.malin@lappia.fi 
 

YLITORNION VANKILA 

Minttu Rautio 
Erityisohjaaja 
050 529 8564 
minttu.rautio@om.fi 
 
Kari Honkuri 
Ylityönjohtaja 
050 540 1616 
kari.honkuri@om.fi 

 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 

Lappia järjestää vankilakoulutusta  

1. Ylitornio 
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