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Nosta organisaatiosi 

osaaminen seuraavalle tasolle
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Esimiehenä kasvu

Kenelle?

Koulutus soveltuu lähiesimiehille, jotka 
toimivat eri aloilla päivittäisjohtamisessa 
osana työryhmää, tiimiä, osastoa tai 
palveluyksikköä.

Lähiesimiehen 
at

Asiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 

Miten?

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna
ja siihen sisältyy sekä lähipäiviä että
itsenäistä opiskelua. 

Suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon
työn ohessa oman suunnitelmasi mukaisesti.  

Kehität omaa johtamistasi sekä organisaatiosi
toimintaa suunnitelmallisesti ja 
tavoitteellisesti. 

Esimies luo olosuhteet oman tiiminsä tehokkaalle toiminnalle, positiiviselle ilmapiirille ja huolehtii toiminnan kannattavuudesta. 
Kehittyäksesi sinun tulee tunnistaa omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi. Esimies tarvitsee valmennusta ja uusia ajatuksia oman
johtamisen parantamiseksi. Koulutuksemme antaa sinulle uusia työvälineitä esimiestyöhön ja mahdollistaa laadukkaamman toiminnan 
organisaatiossasi.  Samalla suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon sujuvasti työn ohella.

Voinko 
auttaa

Paluu

https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/lahiesimiestyon-ammattitutkinto/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/lahiesimiestyon-ammattitutkinto/
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
http://www.salpaus.fi/


Kehity johtajana

Kenelle?

Kohderyhmä on eri alojen esimies- ja 
johtamistehtävissä toimivat henkilöt, jotka 
vastaavat yksikkönsä ja oman 
vastuualueensa toiminnan johtamisesta 
sekä kehittämisestä.

Miten?

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna
ja siihen sisältyy sekä lähipäiviä että itsenäistä
opiskelua. Suoritat johtamisen
erikoisammattitutkinnon työn ohessa oman
suunnitelmasi mukaisesti. Kehität omaa
johtamistasi sekä organisaatiosi toimintaa
suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Johtamisen rooli kasvaa kaikissa organisaatioissa. Hyvä johtaja sopeutuu erilaisiin muutoksiin ja kehittää samalla työyhteisöään. Itsensä 
johtaminen on jatkuvaa uuden oppimista ja omien tavoitteiden eteenpäin viemistä. Johtajuuteen kasvun polku voi olla mutkainen ja
täynnä kiviä. Tule oppimaan uutta sekä saamaan hyödyllistä tietoa oman johtajuutesi kasvuun. Kehitä johtamistaitojasi ja suorita
johtamisen erikoisammattitutkinto.

Johtamisen
eat

Asiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Paluu

Voinko 
auttaa

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/johtamisen-erikoisammattitutkinto/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/johtamisen-erikoisammattitutkinto/
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf


Brändin rakentaminen

Kenelle?

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka  
toimivat organisaatiossa brändin 
luomiseen ja johtamiseen sekä tuotteiden 
tai palvelujen markkinoinnin ja 
kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. 

Sisältö?

Brändin luominen

Brändin strategia 

Brändin johtaminen; mainekuva, mielikuvia, 
visuaalisuus, viestintä

Yritysbrändillä teet ensivaikutelman, jolla erotut muista. Alkukohtaamisen aikana asiakas luo mielikuvan tuotteidesi ja palveluidesi 
houkuttavuudesta ja sopivuudesta juuri hänen tarpeisiinsa. Kehittämällä mainekuvaa nostat yrityksesi kilpailukykyä.

Tuotekehitystyön
eat

Asiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Paluu

Voinko 
auttaa

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/
https://www.salpaus.fi/2017/10/27/rantalaisen-tyontekijoille-lisaa-osaamista/
https://www.salpaus.fi/2017/10/27/rantalaisen-tyontekijoille-lisaa-osaamista/
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf


Palvelumuotoilu

Kenelle?

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat 
kehittää asiakaskeskeistä lähestymistapaa 
omissa palveluissaan ja tuotteissaan.

Valmennus on osa tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkintoa.

Sisältö?

Asiakasymmärrys palvelun lähtökohtana

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät

Kontaktipisteet, palvelutuokiot ja 
palvelupolkujen rakentaminen

Oivaltamalla palvelun rakentamisen asiakasymmärryksen pohjalta, pystyt kehittämään yrityksesi liiketoimintaa tuottavammaksi
ja kilpailukykyisemmäksi.

Tuotekehitystyön
eat

Asiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Paluu

Voinko 
auttaa

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/
https://www.salpaus.fi/2017/10/27/rantalaisen-tyontekijoille-lisaa-osaamista/
https://www.salpaus.fi/2017/10/27/rantalaisen-tyontekijoille-lisaa-osaamista/
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf


Tehokkuutta talouteen

Kenelle?

Yksittäiset intensiivikurssimme 
soveltuvat henkilöille, jotka haluavat 
oppia tai palauttaa mieleen jonkin 
taloushallinnon osa-alueen.

Taloushallinnon ammattitutkinto antaa 
vankan perustan monipuoliselle
talousosaamiselle.

Miten?

Taloushallinnon ammattitutkinto toteutetaan
lähipäivinä, jolloin myös itsenäinen opiskelu
on mahdollista.

Suoritat taloushallinnon ammattitutkinnon
työn ohessa oman suunnitelmasi mukaisesti.

Tehokkaasti toimiva taloushallinto on kannattavan yrityksen kulmakivi. Myyntilaskut toimitetaan asiakkaille nopeasti, palkat
maksetaan ajoissa ja kirjanpito tehdään oikein veronäkökohdat huomioiden. Taloushallinnon koulutuksemme on modernia ja 
asiantuntevaa. Käytämme nykyaikaisia ohjelmistoja huomioiden tuoreimman lainsäädännön.

Taloushallinnon
at

Asiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Paluu

Asiakkaidemme kommentteja taloushallinnon koulutuksistamme

"Olin todella tyytyväinen kurssin sisältään ja opettajaan. Mielestäni oli hyvä kun opettajalla on 
käytännön kokemusta alasta. Hän tiesi opettaa tiiviisti tärkeimmät asiat ja jätti turhat löpinät pois. 
Voin suositella kurssia alalle haluavalle.”
- Kati Koivisto –

"Kurssi oli valtavan hyvä ja opettaja 
erinomainen.”
- Annukka Sarikka -

Voinko 
auttaa

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/taloushallinnon-ammattitutkinto/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/taloushallinnon-ammattitutkinto/
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf


Minustako yrittäjä

Kenelle?

Oman yrityksen perustamista 
suunnittelevat, yrittäjäksi ryhtyvät, jotka 
kehittävät omia ideoitaan. 

Yrittäjät, jotka haluat kehittää 
liiketoimintaansa ja parantaa tuloksiaan.

Miten?

Yrittäjävalmennus  toteutetaan 
iltakoulutuksena tiistaisin ja torstaisin klo 
17.00-20.00.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus aloittaa 
yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen.

Itsenäinen yrittäjä työllistää itsensä ja tarjoaa työpaikan myös muille ammattilaisille. Hän pystyy toteuttamaan liikeideaansa 
innovatiivisesti ja hallitsee omaa ajankäyttöään.

Yrittäjän atAsiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Paluu

Voinko 
auttaa

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutus/oppisopimuksella-tutkinto/yrittajan-oppisopimus/
https://www.salpaus.fi/koulutus/oppisopimuksella-tutkinto/yrittajan-oppisopimus/
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf


Businesskielet

Kenelle?

Yrityksen johto voi saada räätälöidyn, 
henkilökohtaisen opetusohjelman. 
Työntekijöille on mahdollista saada 
ryhmäopetusta, jossa yrityksessä 
tarvittavat aiheet ja teemat voidaan käydä 
läpi.

Miten?

Koulutus voi tapahtua yrityksen omissa 
tiloissa, mikä tarkoittaa ajan säästöä, kun 
työntekijöiden ei tarvitse siirtyä mihinkään. 
Koulutus voi tapahtua myös Salpauksen 
koulutustiloissa, joissa on nykyaikaiset tilat ja 
tietokoneluokat.

Nykyajan yrityselämän kielen ja kulttuurin tieto-taito on avainkompetenssi, jonka kaikki yritykset tarvitsevat. Mutta nämä taidot eivät 
tule automaattisesti. Ne tarvitsee oppia, kehittää ja ylläpitää, jotta ne eivät häviä. Salpauksen businesskielet täyttää tämän tarpeen ja 
antaa sinulle tarvittavat työkalut.

Täydennä
osaamistasi

Asiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Paluu

Voinko 
auttaa

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutus/taydenna-osaamistasi/
https://www.salpaus.fi/koulutus/taydenna-osaamistasi/
https://www.salpaus.fi/2017/04/19/koulutusta-yritysten-ehdoilla/
https://www.salpaus.fi/2017/04/19/koulutusta-yritysten-ehdoilla/
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf


Näkyvyyttä markkinoinnilla

Kenelle?

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
sopii henkilöille, jotka vastaavat
yrityksessä markkinoinnista.

Visuaalinen markkinoija vastaa myymälän
visuaalisesta ilmeestä ja kampanjoiden
toteutuksesta.

Miten?

Markkinointiviestinnän ammattitutkintoon
valmistavat osaamisalat toteutetaan
monimuoto-opiskeluna ja siihen sisältyy sekä
lähipäiviä että itsenäistä opiskelua. 

Suoritat markkinointiviestinnän
ammattitutkinnon työn ohessa oman
suunnitelmasi mukaisesti.

Ihminen muistaa 10% siitä, mitä hän kuulee, 20% siitä, mitä hän lukee ja 80% siitä mitä hän näkee ja kokee.
Visuaalisuus markkinoinnissa, niin somessa kuin perinteisessäkin markkinoinnissa, näyttelee isoa roolia.

Markkinointi-
viestinnän at

Asiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Paluu

Voinko 
auttaa

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/markkinointiviestinnan-ammattitutkinto/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/markkinointiviestinnan-ammattitutkinto/
https://www.salpaus.fi/2017/10/30/yrittaja-suurella-sydamella-ja-vahvalla-ammattitaidolla/
https://www.salpaus.fi/2017/10/30/yrittaja-suurella-sydamella-ja-vahvalla-ammattitaidolla/
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf


Digitaalisuus haltuun

Kenelle?

Tarjoamme koulutuksia erilaisten 
sovellusten käytön tehostamista 
tarvitsevien lisäksi organisaatioiden 
digitaalista toimintaa suunnitteleville ja 
kehittäville.

Miten?

Tulemalla yleisessä kurssitarjonnassamme 
oleville kursseille. 

Tilaamalla meiltä koulutuksen, joka 
toteutetaan joko teidän tiloissanne, meidän 
tiloissanne tai verkkoluentona. 

Digitaalisuus mahdollistaa organisaatioille uudenlaisten työskentely- ja toimintatapojen käyttöönoton ja uudenlaisen arvonluonnin. 
Hallitsemalla käytössä olevat digitaaliset työvälineet ja osaamalla ennakoida pystyt kehittämään työskentelytapojasi ja yrityksesi 
liiketoimintaa parantaen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Tieto- ja viestintä-
tekniikan eat

Asiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Paluu

Voinko 
auttaa

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tieto-ja-viestintatekniikan-erikoisammattitutkinto/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tieto-ja-viestintatekniikan-erikoisammattitutkinto/
https://www.salpaus.fi/2017/01/25/salpauksen-windows-server-mcsa-koulutus-kerasi-reilusti-kehuja/
https://www.salpaus.fi/2017/01/25/salpauksen-windows-server-mcsa-koulutus-kerasi-reilusti-kehuja/
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf


Myynti nousuun

Kenelle?

Myyntiin liittyvät yksittäiset päivät
koulutuspäivätarjottimella sopivat
henkilöille, jotka vastaavat yrityksessä
myynnistä. 

Myynnin ammattitutkintoon valmistavien
lähipäivien sisältö on suunnattu
pääasiassa myymälässä työskenteleville
myyjille.

Miten?

Myynnin ammattitukinnon
koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna
ja siihen sisältyy sekä lähipäiviä että itsenäistä
opiskelua. Suoritat myynnin
ammattitutkinnon työn ohessa oman
suunnitelmasi mukaisesti.

Kaikki mitä ympärilläsi näet, on joku myynyt. Myynti on yrityksen elinehto ja asiakkuudet ovat yrityksen tärkein pääoma ja elinvoiman
lähde. Myynnin ja markkinoinnin, lähtökohtana tuleekin siis olla asiakastarpeiden kuunteleminen ja niihin vastaaminen.
Hyvää myyntitaitoa ja osaamista tarvitaan kaikista muutoksista huolimatta. Tule ja osallistu myynnin koulutuksiimme. 
Myyntikoulutuksemme tavoitteena on tuottaa tietoa ja välineitä henkilökohtaiseen myyntaitoon ja kehittämiseen. 

Myynnin atAsiakastarina Rahoitus 
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Paluu

Voinko 
auttaa

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/myynnin-ammattitutkinto/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/myynnin-ammattitutkinto/
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf


Rahoitus

Kehitä omaa tai yrityksesi kilpailukykyä. Ota meihin yhteyttä, niin ohjaamme ja neuvomme organisaationne tilanteeseen sopivan
rahoituksen lähteille. Koulutustarjontamme on laaja ja räätälöimme palvelumme yrityksen tai yhteisön omien tarpeiden 
mukaiseksi – isojen ja pienten. Tunnemme erilaiset rahoitusmuodot ja edullisimmat toteutustavat. 

Heidi Kari
Asiakasvastaava

heidi.kari[@]salpaus.fi
044 708 0711

Eila Ollilainen
Asiakasvastaava

eila.ollilainen[@]salpaus.fi
050 526 5808

Raimo Tevajärvi
Asiakasvastaava

raimo.tevajarvi[@]salpaus.f
i

050 561 9608

Henna Erkamo
Opetusalapäällikkö

henna.erkamo[@]salpaus.fi 
050 385 5598

OppisopimusAsiakastarina
Täydennä

osaamistasi
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Voinko 
auttaa

Paluu

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/yhteystietokortti/heidi-kari/
https://www.salpaus.fi/yhteystietokortti/eila-ollilainen/
https://www.salpaus.fi/yhteystietokortti/raimo-tevajari/
https://www.salpaus.fi/yhteystietokortti/henna-erkamo/
https://www.salpaus.fi/koulutus/oppisopimuksella-tutkinto/oppisopimus/
https://www.salpaus.fi/koulutus/oppisopimuksella-tutkinto/oppisopimus/
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.salpaus.fi/koulutus/taydenna-osaamistasi/
https://www.salpaus.fi/koulutus/taydenna-osaamistasi/
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/yhteystiedot/
https://www.salpaus.fi/yhteystiedot/


Koulutuskeskus Salpaus www.salpaus.fi

Craig Donald
opettaja

craig.donald[@]salpaus.fi
044 708 0843

Englannin kielikoulutukset

Pekka Jalava
opettaja

pekka.jalava[@]salpaus.fi
044 708 1548
Isännöinnin at
Johtamisen eat

Tuotekehitystyön eat
Yritysjohtamisen eat
Yritysneuvojan eat

Vivi Koivisto
opettaja

vivi.koivisto[@]salpaus.fi
044 708 0128

Markkinointiviestinnän at
Myynnin at

Eero Kukkola
opettaja

eero.kukkola[@]salpaus.fi
050 660 41

BBB esimiespeli
Johtamisen eat

Inkeri Liimatainen
opettaja

inkeri.liimatainen[@]salpaus.fi
050 538 2350

Tuotekehitystyön eat

Mia Mukkula
opettaja

mia.mukkula[@]salpaus.fi
044 708 0569

Johtamisen eat
Tuotekehitystyön eat

Yrittäjän at

OppisopimusAsiakastarina
Täydennä

osaamistasi
Koulutuspäivä-

tarjotin 2018 
Voinko 
auttaa

Paluu

Airi Nieminen
Opettaja

airi.nieminen[@]salpaus.fi

044 708 0289

Lähiesimiestyön at

Markkinointiviestinnän at

Myynnin at

Tiina Rantala
Opettaja

tiina.rantala[@]salpaus.fi

050 538 2318

Johtamisen eat

Vesa Rinne
Opettaja

vesa.rinne[@]salpaus.fi
050 305 1025

ICT-koulutukset

Teuvo Tiihonen
Opettaja

teuvo.tiihonen[@]salpaus.fi

044 708 0818

Tieto- ja viestintätekniikan

at ja eat

Eeva Viren
Opettaja

eeva.viren[@]salpaus.fi

044 708 1702

Taloushallinnon at

Taloushallinnon koulutukset

Henna Erkamo
Opetusalapäällikkö

henna.erkamo[@]salpaus.fi

050 385 5598

http://www.salpaus.fi/
https://www.salpaus.fi/koulutus/oppisopimuksella-tutkinto/oppisopimus/
https://www.salpaus.fi/koulutus/oppisopimuksella-tutkinto/oppisopimus/
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.youtube.com/watch?v=uYbWhy-Gyg8
https://www.salpaus.fi/koulutus/taydenna-osaamistasi/
https://www.salpaus.fi/koulutus/taydenna-osaamistasi/
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutustarjonta-asiantuntijoille-2018.pdf
https://www.salpaus.fi/yhteystiedot/
https://www.salpaus.fi/yhteystiedot/
https://www.salpaus.fi/yhteystietokortti/henna-erkamo/

