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TIIVISTELMÄ 

 

Hankkeessa tavoitellaan kala-alan jatkuvuuden turvaamista Koillismaalla sekä kala-alan 

koulutus- ja ammattitutkintomahdollisuuksiin liittyvän tiedon lisäämistä alueen 

peruskoulun päättäville nuorille sekä alle 30-vuotiaille työllistettäville nuorille. 

Yhteistyössä paikallisten kala-alan toimijoiden (kalastajien, kalankasvattajien, 

kalajalostajien, myyjien sekä kalastusmatkailutoimijoiden), työllisyyspalveluiden sekä 

yläkoulujen kanssa nuorille järjestetään mahdollisuus tutustua monipuolisesti kala-alan 

koulutus- ja työmahdollisuuksiin. 

 

Hanke on pilotti, jossa testataan Kuusamossa ja Taivalkoskella nuorten tavoittamiseksi 

ja työllistymiseksi kala-alalle erilaisia toimintamalleja, jotka ovat onnistuessaan tämän 

pilotin jälkeen sovellettavissa laajemmallekin maantieteelliselle alueelle. 

 

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2021 – 31.5.2022.  

 

1 HANKKEEN TAUSTA 

 

Jo pitkään on alueella ollut haasteena kalastajien ikääntyminen ja liian vähäinen määrä. 

Kotimaisen kalan kysyntä on kasvanut, eikä kysyntään pystytä nykyisillä resursseilla 

riittävästi vastaamaan. Kalastajakoulutuksia on yritetty järjestää, mutta niihin ei ole 

onnistuttu saamaan riittävästi osallistujia, tai osallistujat eivät ole jatkaneet 

elinkeinokalatalouden harjoittajina, eikä nuoria ole onnistuttu aktivoimaan ammatin 

harjoittajiksi. Elinkeinon jatkuvuuden ja uudistumisen näkökulmasta etenkin nuorten 

kiinnostuminen kala-alan koulutusmahdollisuuksista ja aloittaminen kalastajina olisi 

ensiarvoisen tärkeää. Kalastajan ammatti tai muut kalatalouteen liittyvät 

ammattivaihtoehdot eivät ole nykynuorille välttämättä tuttuja, ja niistä voi olla 

vääriäkin käsityksiä, joten niitä on kyettävä tuomaan esiin aidosti, houkuttelevasti ja 

nuoria tavoittaen.  

 

Koillismaan vesistöohjelmassa on tunnistettu merkittävimmät kehittämiskohteet 

vesistöjen käyttöön ja kalastuselinkeinoihin liittyen. Kalatalouden osalta on todettu, 

että uusien kalastajien kouluttaminen, kaupallisen kalastuksen, kalanviljelyn ja 
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kalanjalostuksen toimintaedellytykset on turvattava. Kalatalouden jatkuvuuden osalta 

haasteena nähdään ammattikalastajien ikääntyminen, kalan arvoketjun kehittäminen ja 

kalanjalostuksen kannattavuus. Toimenpidesuosituksina ovat mm. uusien kalastajien 

kouluttaminen, nuorten houkutteleminen kalastusalalle (kotimaisen kalan käytön 

edistäminen, opetussuunnitelmiin kalankäsittelyä ja yrittäjyyttä, kalatapahtumia) sekä 

myyntiketjujen kehittäminen. Hanke vastaa osaltaan Koillismaan vesistöohjelman 

tavoitteisiin houkutella nuoria kalastusalalle sekä välillisesti kouluttaa uusia kalastajia 

työllistymispalveluiden työvoimakoulutuspilotin avustuksella. 

 

Heinäkuussa 2021 valtioneuvosto hyväksyi kotimaisen kalan edistämisohjelman, jonka 

tavoitteena on mm. lisätä kotimaisen kalan kulutusta ja kaksinkertaistaa kotimaisen 

kestävästi pyydetyn ja kasvatetun kalan käyttö vuoteen 2035 mennessä. Kotimaisen 

kalan pyynnin, kasvatuksen ja kulutuksen lisääntyminen ohjelman tavoitteiden 

mukaisesti kasvattaisi kalatalouden yritysten kokonaisarvoa jopa 70 prosentilla ja alan 

työpaikkojen määrä lisääntyisi viidestä tuhannesta kahdeksaan tuhanteen. Ohjelman 

tavoitteena on myös kasvattaa kotimaisen kalan osuutta ruokavaliossa. Runsaasti kalaa 

sisältävällä ruokavaliolla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia sekä kansanterveyteen 

että ympäristöön ja ilmastoon. Ruokailutottumukset syntyvät nuorena ja kotimaisesta 

kalasta valmistettujen ruokien valmistaminen ja esiin tuominen houkuttelevasti 

vaikuttavat positiivisesti nuorten tulevaisuuden ruokavalintoihin. 

 

2 HANKKEEN TOIMENPITEET 
 

Hanketta toteutti Naturpolis Oy. Keskeisiä sidosryhmiä olivat Kuusamon kaupalliset 

kalastajat, osakaskunnat sekä kaupungin työllistämispalvelut TE-keskus sekä Pohjois-

Pohjanmaan Ely-keskus. 

 
2.1 Kalatalouden ammatteihin tutustuminen yläkouluissa 

 

2.1.1 Työelämään tutustumisjakso kala-alalla; ”kala-TET”  
 

Hanke toteutti yhteistyössä Kuusamon Nilon koulun opinto-ohjaajien kanssa 9. luokan 

oppilaille erityisen kala-alan TET-jakson, jossa kala-alasta kiinnostuneet nuoret pääsivät 

tutustumaan viikon aikana erilaisiin kala-alan työpaikkoihin. Työelämän 
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tutustumisviikko rakennettiin niin, että nuoret saavat monipuolisen näkemyksen kala-

alan ammatti- ja työllistymismahdollisuuksista. Oppilaille kerrottiin marraskuun alussa 

mahdollisuudesta osallistua kalateemaiselle TET-jaksolle Wilman välityksellä (kuva 1.). 

Myös opon tunneilla asia tuotiin esiin ja ohjeistettiin ilmoittautumaan hankkeen 

koordinaattorille. Kala-TET -jakso oli joulukuussa, 15.-22.12.2021 ja jaksolle osallistui 

kuusi (6) nuorta. Työelämään tutustumisviikon aikana nuoret pääsivät 

ammattikalastajan mukana järvelle kolmena päivänä. Nuoret tutustuivat myös kalan 

jalostukseen Kuusamon Kalalla sekä myyntiin Kuusamon Prismassa yhden päivän ajan. 

Nuoret jaettiin kahteen ryhmään jalostus- ja markettipäiviksi, jolloin he pääsivät 

paremmin tekemiseen kiinni ja työnantajat saivat harjoittelijoita kahtena päivänä. 

Nuorten kuljetukset yrityksiin ja järvikohteisiin järjestettiin hankkeen toimesta. TET-

jakson ajaksi hankekoordinaattori perusti yhteisen WhatsApp -ryhmän, jonka 

välityksellä tietoa saatiin välitettyä nopeasti. WhatsApp -ryhmä osoittautui toimivaksi 

ratkaisuksi, sillä varsinkin järvelle lähtö oli riippuvainen säätilasta ja ammattikalastajan 

aikatauluista. TET-jakson päätyttyä oppilailta kysyttiin kokemuksia ja palautetta. 

Oppilaat pitivät harjoittelua hyvänä, tosin osa olisi toivonut enemmän varsinaisia 

kalastuspäiviä järvellä. Vastaavanlaisia teemallisia TET-jaksoja voisi sekä Nilon koulun 

opojen että oppilaiden mielestä olla tarjolla jatkossakin. 

 

 
Kuva 1. Kala-TET -jaksosta kertova viesti Wilmassa 

 

1.1.2 Kala-ala ammattina ja alan koulutusmahdollisuudet   
 

Kala-alan koulutusmahdollisuuksia esiteltiin Kuusamon Rukan koulun sekä 

Taivalkosken kirkonkylän koulun 9. -luokkalaisille opon tunnilla. Alan 

koulutusmahdollisuuksista kertoi Petteri Lepistö Ammattiopisto Lappiasta. 

Teemaoppitunnit oli alun perin tarkoitus pitää lähiopetuksena, mutta sairastapauksen 

vuoksi siirryttiin koronaturvalliseen Teams -kokoukseen. Taivalkosken kirkonkylän 

yläkoulussa kalateemainen oppitunti oli 16.2.2022 ja Rukan yläkoulussa 23.2.2022. 

Taivalkoskella 9. -luokan oppilaita osallistui tunnille 45 henkilöä ja Rukalla 39 henkilöä. 
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Oppilaat olivat kiinnostuneita aiheesta ja kyselivät lähinnä kalastajien 

työllistymismahdollisuuksista sekä alan yleisestä palkkatasosta.  

1.1.3 Tutustumispäivä kala-alan ammattiin 

Yläkoulun 8. -luokan oppilaat Taivalkosken ja Rukan yläkouluista pääsivät tutustumaan 

kala-alan yrityksiin ja alaan ammattina. Retkipäivät järjestettiin yhteistyössä 

oppilaitosten opojen, rehtorien sekä yrittäjien kanssa. Molempien koulujen retkipäivät 

sovittiin koulujen talviloman jälkeen keväälle.  

Taivalkosken kahdeksasluokkalaiset vierailivat Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n 

poikaskasvattamolla Kurtissa 26.4.2022. Harri Vääräniemi kertoi yrityksen toiminnasta, 

kalankasvatuksesta yleisesti sekä esitteli Kurtin toimipisteen yritystilat. Oppilaille oli 

annettu etukäteen tehtäväksi selvittää joitain asioita kaupalliseen kalankasvatukseen 

sekä Kalankasvatus Vääräniemen toimintaan liittyen, esimerkiksi kuinka pitkään yritys 

on ollut toiminnassa, työntekijöiden määrä ja tehtävänkuva, kasvatettavat kalalajit sekä 

niiden jatkojalostus ym. Oppilaiden kiinnostus yrityksen esittelyyn oli vaihtelevaa, 

mutta paluumatkan aikana oppilaat todistivat olleensa kuulolla, sillä tehtävänannon 

kysymyksiin osattiin vastata hienosti. 

Rukan koulun kala-alaan tutustuminen oli sovittu koko luokka-asteelle 6.4.2022, jolloin 

oppilaat olisivat päässeet Kirpistö-järvelle ammattikalastajan mukana nuotanvetoon. 

Teemapäivä jouduttiin kuitenkin perumaan sairastapauksen vuoksi ja vaihtoehtoisesti 

Rukan koulun kahdeksasluokkalaisten kalastuksen valinnaisryhmä (9 oppilasta) vieraili 

koulun toiveiden mukaan Kuusamon Uistin Oy:ssa 12.5.2022. Kuusamon Uistimella 

oppilaat pääsivät tutustumaan tehdastiloihin ja tuotteiden valmistukseen sekä kuulivat 

yrityksen syntytarinan ja tietoa nykyisestä toiminnasta. Samalla kerrottiin 

mahdollisuudesta päästä yritykseen esimerkiksi TET-harjoitteluun. 

1.1.4 Kotimainen (luonnon)kala raaka-aineena 

Yläkoulussa kotitalous oppiaineena kuuluu kaikille seitsemännen luokan oppilaille. 

Kalan, varsinkin pyöreän kalan käsittely ja valmistus ruuaksi voi olla monelle nuorelle 

uutta. Ulkopuolinen kokki kotitaloustunnilla lisää kiinnostusta ja houkuttelevuutta, 
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joten oman opettajan lisäksi hanke kilpailutti paikallisen kala-alan tuntevan 

villiruokakokin. Rukalla 7. luokan oppilaille (2 ryhmää, 37 oppilasta) kalan käsittelyä ja 

valmistusta opetti Miia Oikarainen 29.3. ja 1.4.2022.  Oppilaat valmistivat ensin 

käsittelemästään ja koulun piha-alueella savustamastaan hauesta pihvejä ja kokosivat 

niistä haukiburgereita. Kotitaloustunti suunniteltiin yhteistyössä vierailevan kokin, 

hankekoordinaattorin ja kotitalousopettajan kanssa, niin että oppitunnin sisältö vastasi 

sekä hankkeen että opetussuunnitelman tavoitteita. 

 

Taivalkoskella kalan käsittelyä ja valmistusta ruuaksi opetti Tiina Tauriainen. 

Taivalkoskella kotitalousryhmiä ja vieraskokin vetämiä ryhmiä oli kolme (39 7. luokan 

oppilasta ja 6 pienryhmän oppilasta) 28.-30.3.2022. Kalaruoan valmistamisen lisäksi 

Taivalkoskella tutustuttiin WWF:n kalaoppaaseen, kalastuksen ympäristövaikutuksiin, 

vesistöjen hoitoon sekä kalan hinnoitteluun ansioina. Taivalkoskella oppitunnit saivat 

todella hyvää palautetta ja toiveena oli, että vastaavanlaisia oppitunteja tultaisiin 

järjestämään tulevaisuudessakin.  

 

2.2 Nuorten tutustuminen kalastajan ja muihin kalatalouden ammatteihin 
työkokeilujen ja työllisyyspalveluiden avulla 
 

Kala-alan ammatteja esiintuovaa toimintamallia kokeillaan kohdistettuna myös 

nuorille, alle 30 -vuotiaille, työnhakijoille työvoimakoulutuspilottina yhteistyössä TE-

toimiston, Naturpoliksen työllisyyspalveluiden sekä Nuora (Nuoret urapolulle) -

hankkeen kanssa. Pilotti järjestettiin työllisyyspoliittisilla perusteilla TE-toimiston 

taholta, joten koulutuksesta ei tullut kustannuksia hankkeelle. 

 

Hankkeen koordinaattori osallistui TE-toimiston ja Ely-keskuksen järjestämään 

työvoimakoulutuksen pilotin suunnitteluun. Koulutus kilpailutettiin ja sen tarjoajaksi 

valittiin Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy (KSAK). Hanke osallistui koulutuksen 

markkinointiin mm. Naturpoliksen työllisyyspalvelujen Maan pinnalla -verkkosivuston 

kautta. Verkkosivusto esittelee Kuusamon, Posion ja Taivalkosken 

työllistymismahdollisuuksia ja markkinoi aluetta laajemmin esimerkiksi alueelle 

muuttaneiden ihmisten tarinoiden avulla. Koulutuksen kuvaus alla: 
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”Tutustu kaupalliseen kalatalousalaan - Kalasta ammatti” -koulutusjakson tavoitteena 

on lisätä osaamista kaupallisen kalatalousalan työtehtävistä. Koulutuksessa saa 

käsityksen siitä, mitä erilaisia käytännön työtehtäviä kaupalliseen kalatalousalaan 

kuuluu sekä perusvalmiudet työskennellä niissä. Tavoitteena on työllistyä alan 

työtehtäviin. Koulutuksen kohderyhmänä on alalle soveltuvat TE-toimistojen tai 

työllisyyden kuntakokeilukuntien asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita 

ammattikalastuksesta ja/tai kalan jatkojalostuksesta. Koulutukseen kuuluu 10 

lähikoulutuspäivää, joiden aikana saadaan perustiedot ja taidot alan työtehtävistä. 

Painotus käytännön tekemisessä. Lisäksi koulutukseen kuuluu 30 päivän 

työssäoppimisjakso. 

 

Koulutuksen sisältö: 

Kalatalousala ja -ammatit 

Kalastus ja kaupallinen kalastus 

Kalan jalostus ja käsittely 

Kalastusmatkailu 

Logistiikka 

Yrittäjyys (yrityskäynnit ja yrittäjien kertomukset sekä verkostot) 

Korttikoulutukset (hygienia, EFR Hätäensiapu ja EFR Jatkotoimenpiteet, 

työturvallisuus) 

 

Koulutus oli tarkoitus järjestää ajalla 14.2.-8.4.2022, mutta hakijoiden puuttuessa 

toteutusta lykättiin kesälle, koulutuksen uusi toteutusajankohta olisi ollut 16.5.-

12.7.2022. Kesän kurssille hakemuksia oli kolme (3) kappaletta, joten hakijoiden 

vähyyden takia tämäkään kurssi ei toteutunut.  

 
3 TIEDOTTAMINEN 
 

Hankkeella oli toteutuksen ajan hankejuliste Naturpoliksen toimiston sisäänkäynnissä 

sekä esittelysivu Naturpoliksen verkkosivustolla. Hankkeen päättymisen jälkeen 

esittelysivu jää Naturpoliksen päättyneiden hankkeiden verkkosivulle. Hankkeen aikana 

kontaktoitiin kala-alan yrityksiä ja yrittäjiä alueella, mm. Kuusamon Kala Oy, Kuusamon 

Uistin Oy, Palosaaren poro- ja kalastustila, Vääräniemen Kalankasvatus, K-Citymarket 
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Kuusamo sekä Prisma Kuusamo. Nuoret TET-jaksolaiset olivat harjoittelun aikana 

ammattikalastaja Pekka Kajavan mukana talvinuotalla Muojärvellä.  

 

 

 
Kuva 2. Hankkeen esittelyposteri Naturpoliksen sisäänkäynnissä. 

 

4 TULOKSET 

 

Hankkeella tuotiin kala-alaa monipuolisesti esiin eri ikäryhmille. Yläkoulussa eri 

luokka-asteille suunnatut kala-alan esittelyt herättivät kiinnostusta oppilaissa ja toivat 

esiin kalastusalan koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä tutustuttivat nuoria 

paremmin kalatalousalaan sekä kalan käyttöön raaka-aineena. TE-keskuksen ja Ely-

keskuksen kanssa yhteistyössä suunniteltu kalatalousalan koulutus ei toteutunut 

hankkeen aikana koulutukseen hakeutuneiden vähyyden vuoksi. 

 

4.1 VAIKUTTAVUUS JA SUOSITUKSET JATKOTOIMISTA 
 

Hankkeen vaikuttavuutta mitattiin kyselemällä vapaata palautetta hankkeen 

toimenpiteistä. Kala-alan TET-jakso koettiin mielekkääksi ja vastaavanlaisille 
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kalateemaisille TET-jaksoille suositeltiin jatkoa. Erityisesti eri kalatalouden 

työpaikkojen esittelyä varten järjestetty Kala-TET tuo alaa monipuolisesti esiin ja vaikka 

jaksolle todennäköisesti hakeutuu jo valmiiksi kalastuksesta kiinnostuneita oppilaita, 

niin alan eri työllistymismahdollisuudet tulevat viikon aikana paremmin tutuksi. 

Samoin harjoittelussa saa näkemystä alan ammattimaisesta toiminnasta. 

 

Jatkotoimina suositellaan oppilaiden tutustuttamista kalatalouden mahdollisuuksiin 

monipuolisesti eri tavoin. Yrityksiin tutustuminen tuo vaihtelua koulupäiviin ja 

tutustumiskerran ympärille saa rakennettua esimerkiksi yrittäjyyskoulutusta sekä muita 

työelämässä tarvittavia valmiuksia. Hankkeen aikana yhteistyö oppilaitosten ja yrittäjien 

välillä oli sujuvaa. Koulujen puolesta oltiin tyytyväisiä siihen, että hanke voi järjestää 

oppilaille valmiita ”paketteja” sekä TET-harjoitteluun että teemaoppitunteihin liittyen. 

Samoin hankkeen tarjoamat kyyditykset ja muista kustannuksista (esim. korvaukset 

yrittäjille) huolehtiminen helpottivat koulujen mahdollisuutta päästä tutustumaan 

toimialan yrityksiin. Aikataulut koulun puolelta saatiin joustavasti sovitettua yrittäjien 

aikatauluihin, kun vierailutoiveesta oltiin riittävän ajoissa yhteydessä. Yrittäjät 

lähtökohtaisesti suhtautuivat positiivisesti nuorten tutustumisiin ja harjoittelujaksoihin 

yrityksissä. Erityisesti kala-TET -jaksolla oppilaiden kuljetukseen järvelle ja aikataulujen 

ja sääolosuhteiden huomioimiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja tehdä 

suunnitelmiin jouston varaa.      

 

4.2 TALOUDELLINEN TOTEUMA 
 

Hankkeen taloudellinen toteuma on taulukossa 1. Ostobudjetti sekä 

henkilöstökustannukset jäivät hankesuunnitelmassa arvioitua pienemmiksi.  

 

Taulukko 1. Hankkeen budjetti ja toteutuneet kustannukset 

 Hankkeen 

budjetti 

Toteutuneet 

kustannukset 

(alv 0 %) 

Henkilöstökustannukset 9 180 4 378 

Ostopalvelut 7 910 3 450 

Koneet, laitteet ja 

tarvikkeet 

- - 
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Matkakulut 2 200 165 

Flat rate 15% 1 377 657 

Yhteensä 20 667 8 650 

Kuusamossa 31.5.2022 

Anna Saarela 

Hankekoordinaattori 

4 LIITTEET 

LIITE 1 Palvelukuvaus / Tutustu kaupalliseen kalatalousalaan  

LIITE 2 Kalasta ammatti / Maan pinnalle -verkkosivun ilmoitus 



LIITE 1. PALVELUKUVAUS

Dnro:  
POPELY/2889/2021 

Koulutusala: 
Luonnonvara- ja ympäristöala 

Koulutuksen nimi: 
Tutustu kaupalliseen kalatalousalaan 

Koulutustarvealue: 
Kuusamo 

Tavoiteammatti ja ammattinumero: 
622  

Koulutuksen kesto: 
40, josta työssäoppimisen osuus 30 päivää 

Suunniteltu alkamisaika: 
helmikuu 2022  

Toteutusmuoto:  
Ryhmämuotoinen 

Opiskelijamäärä: 
5 

Maksuperuste: 
Maksuerittäin 

Opiskelijatyöpäivien määrä: 
200 

Koulutuksen tavoite:  
Koulutuksen tavoitteena on saada työntekijöitä kalatalouden ammatteihin. 

Koulutuksen kohderyhmä/pääsyvaatimukset: 
Koulutukseen soveltuvat TE-toimiston ja Pohjois-Pohjanmaan kuntakokeilukuntien työnhakija-asiakkaat. 
Tarjoja täsmentää soveltuvuusvaatimuksia tarjouspyynnössään. 
Sisältö: 

- kalatalousala ja -ammatit
- kalastus
- kaupallinen kalastus
- kalan jalostus ja käsittely
- kalan kasvatus
- kalastusmatkailu
- logistiikka
- yrittäjyys
- alalla tarvittavat kortit esim. hygieniapassi , EA
- Työssäoppiminen

Tarjoaja voi muuttaa ja tarkentaa sisältöä tarpeen mukaan. 
Tarjoukseen tulee liittää koulutuksen toteuttamisessa käytettävä opetussuunnitelman tiivistelmä. 

Opetusmenetelmät: 
Tarjoaja määrittelee opetusmenetelmät tarjouksessa. 
Lähiopetuksella tarkoitetaan opetustilannetta, jossa opettaja ja opiskelijat ovat fyysisesti samassa tilassa. 

Kontaktiopetuksen (esim. adobe connect, teams- yhteys tai vastaava) osuus määritellään erikseen 

Muuta huomioitavaa: 
Tarjouspyyntökirjeessä ja sen liitteenä olevissa muissa asiakirjoissa on tietoja, jotka tarjouksen tekijän tulee 
ottaa huomioon tarjousta laatiessaan.  

Koulutuksen kokonaishintaan ei voi sisällyttää viranomaismaksuja ja vastaavia luvista, jotka jäävät opiskelijan 
omaisuudeksi koulutuksen jälkeen.  

LIITE 1
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Kalasta ammatti

Kaupallinen kalatalousala

Kaupalliselta kalatalousalalta löytyy monenlaisia
työtehtäviä. Kiinnostaako sinua kalastus, kalan jalostus
tai mahdollisesti kalastusmatkailu? Nyt olisi
mahdollisuus hankkia kalasta ammatti ja tutustua
erilaisiin työtehtäviin.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista kaupallisen
kalatalousalan työtehtävistä. Koulutuksen aikana saa
käsityksen siitä, mitä erilaisia käytännöntyötehtäviä
kaupalliseen kalatalousalaan kuuluu sekä perusvalmiudet
työskennellä niissä. Tavoitteena on työllistyä alan

V A L I K K O

L I I T E  2   

https://maanpinnalla.fi/
ASAARE05
Alleviivaus
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työtehtäviin.

Koulutuksen kohderyhmänä on alalle soveltuvat TE-
toimistojen tai työllisyyden kuntakokeilukuntien asiakkaat,
jotka ovat kiinnostuneita ammattikalastuksesta ja/tai kalan
jatkojalostuksesta.

K A L A S T A  A M M A T T I  - K O U L U T U K S E N  L I S Ä T I E D O T

Toimialat

Sijainti

Ajankohtaista

Sosiaalinen media

Facebook

Instagram

LinkedIn

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/704136?locations=Kuusamo&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/704136?locations=Kuusamo&announced=0&sort=1
https://maanpinnalla.fi/toimialat/
https://maanpinnalla.fi/alueet/
https://maanpinnalla.fi/ajankohtaista/
https://www.facebook.com/maanpinnalla
https://www.instagram.com/maanpinnalla.fi/
https://www.linkedin.com/company/maan-pinnalla/
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