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Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (RKK) on maakunnan
suurin ja valtakunnallisesti 12. suurin (138:sta)
monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.
Toimintatulot n. 65 M€, vuosittain 4850 opiskelijaa, joista
4120 valtionosuusrahoituksella. RKK:lla on
järjestämisluvat oppilaitos- ja oppi-sopimusmuotoiseen
ammatilliseen peruskoulutukseen (erityistehtävineen,
sisältää Valma-Telma koulutuk-set) ja ammatilliseen
lisäkoulutukseen (sisältää työelämän kehittämis- ja
palvelutehtävän). Lisäksi kuntayhtymällä on vapaaseen
sivistystyöhön kuulu-vana lupa ylläpitää valtakunnallista
liikuntakeskusta (Lapin Urheiluopisto, erityistehtävineen
ja profiloitu-misineen) ja kesäyliopistoa (Lapin
kesäyliopisto). Liikuntakeskustoimintaa liittyvää
palvelutoimintaa tuottaa RKK:n 100 % omistama
Santasport Finland Oy. RKK vastaa mm. koko Lapin
logistiikka-, liikunta- ja metsäkonealan koulutuksesta
sekä toimii ainoana järjestäjänä Pohjois-Suomen
lentokoneasennuksen ja maanmittausalan koulutuksessa.

Toiminta-alue



Katsaus vuoteen 2015
• Kuntayhtymän perustamisesta kulunut 20 vuotta

• Tilikauden 2015 tulos 1,25M€

• Henkilöstön määrä väheni taloudellisten leikkausten ja yt-neuvottelujen 
seurauksena 71 henkilöllä

• Kemijärven liittyminen kuntayhtymään ja Kolarin liittymisen valmistelu -> 
koulutuskuntayhtymän asema Lapin suurimpana koulutuksenjärjestäjänä

• Tavoitteiden toteutumisia vuonna 2015:
• Suoritettujen tutkintojen määrä ennätyssuuri
• Opiskelijoiden negatiivinen eroaminen pienin koskaan ja alitti 

valtakunnallisen keskitason
• Opiskelijoiden läpäisy kasvoi
• Asiakastyytyväisyys korkeampi kuin koskaan aiemmin
• Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään parani
• Opetushenkilökunnan muodollinen kelpoisuus parani



Ammatillinen koulutus murroksessa

Ammatillisen koulutuksen reformi
• Valtakunnallisella tasolla toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformilla 

tavoitellaan 190M€ säästöä vuodesta 2017 lukien.
• Vuonna 2018 rahoitusta enintään 90 % vuoden 2016 järjestämisluvan mukaisesta 

vuosiopiskelijamäärästä.
• Koulutuksenjärjestäjän ratkaistava, missä suhteessa säästö toteutetaan 

vuosiopiskelijamäärän tai yksikköhinnan puitteissa, eli joko opiskelijamäärää 
vähentämällä ja/tai toimintaansa tehostamalla.

Vaikutukset Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle
• Säästötavoite vuonna 2017 on 3,25-3,90M€ vuoden 2016 tasosta.
• Mahdollisten henkilöstövaikutusten arviointi maaliskuu-huhtikuu 2016, käsittely

yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla.
• Henkilöstömenojen supistamistarve vuodesta 2016 vuoteen 2017 korkeintaan

3,6M€. Mahdollinen vähennystarve arviolta korkeintaan 75 henkilötyövuotta. 
Neuvottelujen kohderyhmässä on koko henkilöstö. 

• Yt-neuvottelut 8.6.-30.8. henkilökunnan lomauttamistarpeesta v. 2016.



Ammatillinen koulutus murroksessa

Rakenteellinen muutos
 Koulutuksen järjestämisen ajattelu- ja toimintatavan kehittäminen 

ja uudistaminen
• Tuotantolähtöisestä toimintatavasta asiakaslähtöiseen
• Uudistamiseen tarvitaan koko henkilöstön tahtotila
• Joustavuus ja ketteryys

OVTES / VUOSITYÖAIKA
NORMIPURKU
TOIMINNALLINEN EI ORGANISATORINEN



Ammatillinen koulutus murroksessa

Työelämälähtöinen
 Yhdessä työelämän ja ammattihenkilöstön kanssa
 Työelämän alakohtaisiin ja alueellisiin tarpeisiin vastaaminen

• Oppimisympäristöt
• Kumppanuus

Asiakkaana työelämä - työelämässä olevat nuoret ja aikuiset,
osaamistaan täydentävät nuoret ja aikuiset, ilman tutkintoa olevat
nuoret ja aikuiset

ALUEIDEN / SEUTUKUNTIEN ERILAISET ELINKEINORAKENTEET
PK /MIKROYRITYKSET



Tilajärjestelyt koulutuskuntayhtymässä

Kiinteistöt, joista on luovuttu:
• Metsätyökoulu
• Hirvaan metsäopisto
• Kalliokummun metsäkoulu
• Pöykkölän kotitalousoppilaitos
• Metsäruusun maatalousalan yksikkö
• Pohtimolammen puualan toimipiste
• Kittilän maatalousalan yksikkö, Pakatti

Vuokrattu Rovaniemen kaupungille 
• Kairatien yksikkö (RAOL)

LAMK:lle luovutettu
• Rantavitikan yksikkö
• Kauppis Viirinkankaalta



• Vuonna 2017 luovutaan Oppipojasta, Toripuistikon yksiköstä

• Muutto Rantavitikalle.

• Vuosina 2014-2016 leikatuista opiskelijapaikoista lähes kaikki 350
kohdistui Rantavitikan yksikköön, Lapin ammattiopistoon, tilojen
kunnostusta, uutta tilaa harkitusti, rakentamis- ja
kunnostuskustannukset kuoletetaan 6 vuodessa.

• Yht. 9 kiinteistöstä luovuttu (sis. AMK:n kaksi kiinteistöä), lisäksi
Kairatie vuokrattu kaupungille, Oppipojasta luovutaan v. 2017,
YHTEENSÄ 11 KIINTEISTÖÄ VÄHEMMÄN



Kiitos

Arto Ylitalo
kuntayhtymän johtaja
arto.ylitalo@redu.fi
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