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Alueen hyvinvointi ja kehittyminen

• Aikuisten ja peruskoulun 
jo aiemmin 
päättäneiden osuus 
kasvaa, 
samoin yrityksille 
räätälöidyt yhteiset 
rekry -koulutukset



Opiskelijat ja opiskelijavuodet 
ikäryhmittäin 2018

alle 19 v.
23 %

20-24 v.
15 %

25-29 v.
11 %

yli 30 v.
51 %

Opiskelijamäärä 2018 ikäryhmittäin

alle 19 v. 20-24 v. 25-29 v. yli 30 v.

alle 19 v.
35 %

20-24 v.
16 %25-29 v.

10 %

yli 30 v.
39 %

Opiskelijavuodet 2018 ikäryhmittäin

alle 19 v. 20-24 v. 25-29 v. yli 30 v.

Ikä Opiskelijamäärä/
ikäryhmä

Opiskelijavuosia/
ikäryhmä

alle 19 v. 3 953 2 281
20-24 v. 2 497 998
25-29 v. 1 945 672
yli 30 v. 8 770 2 486
Yhteensä 17 165 6 438



Uusi ammatillisen koulutuksen laki voimaa 1.1.2018

• Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tuli voimaan 1.1.2018 (L 531/2017)

> sama laki kaikille; nuoret ja aikuiset

> toteutus haastaa aiemmat toimintatavat ja pedagogiikan

• Rahoituslain uudistus
> mittarit opiskelijamääristä suorituksiin ja vaikuttavuuteen
> opintoja tarjolla ympäri vuoden

• Peruskoulun päättäville yhteishaku, aikuisille jatkuva haku
> opinnot voi aloittaa aiempaa joustavammin
> henkilökohtaiset toteutukset

• Päijät-Hämeessä kaikille halukkaille löytyy määrällisesti hyvin opiskelupaikka, jos hakija on koulu-
/työkuntoinen, löytyy motivoiva ja sopiva ala. Erityisesti nuorten kohdalla onnistumiseen vaikuttaa 
peruskoulussa saavutettu osaamistaso, perheen tuki sekä vapaa hakeutumisoikeus ja alojen/työn imago.



Uusi ammatillisen koulutuksen laki voimaan 1.1.2018
• Oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuva oppiminen, eri muodot 

voi vaihdella joustavasti opintojen edetessä
> koulutussopimus (palkaton)
> oppisopimus (palkallinen työsuhde)
> oma työ (esim. työssä ilman tutkintoa olevat, kesätyö tms.)

• Oppisopimuksen solmiminen lyhyille jaksoille aiempaa 
joustavampaa

• Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) merkitys. HOKS 
on jokaisen opiskelijan oikeus ja koulutuksen järjestäjän 
velvollisuus.





Ammatillisen koulutuksen 
rahoitusjärjestelmä

Salpaukselle myönnettiin 
suoritepäätöksillä vuonna 2018 
yhteensä 216 opiskelijavuotta 
lisää aiemmin myönnettyyn 5911 
opiskelijavuoteen. 
Kokonaisuudessaan v. 2018 
Salpauksen opiskelijavuosimäärä 
oli yhteensä 6127.

Vuodelle 2019 Salpaukselle on 
myönnetty 6066 
opiskelijavuotta.

Salpaus on 7.suurin ammatillisen 
koulutuksen järjestäjä Suomessa.



• Rahoitus on yleiskatteellista, 
eli rahoitus myönnetään ja 
maksetaan koulutuksen 
järjestäjälle, joka päättää 
rahoituksen käytöstä sen 
käyttötarkoituksen 
mukaisesti.

• Henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma 
(HOKS)

• AMIS-opiskelijapalaute 
valtakunnallinen, 
käyttöönotto syksystä 2018 
alkaen(työelämäpalautteen 
pilotointi mahdollisesti v. 
2019)



Viiden vuoden siirtymäaika 
rahoituksen painotuksesta 2018 2019 2020 2021 2022
Perusrahoitus 95 % 95 % 70 % 60 % 50 %
Suoritusrahoitus 5 % 5 % 20 % 30 % 35 %
Vaikuttavuusrahoitus 10 % 10 % 15 %

Ammatillisen koulutuksen 
rahoitusjärjestelmä

• Vuosittain syksyllä tehtävällä suoritepäätöksellä päätetään koulutuksen järjestäjän tulevan 
varainhoitovuoden tavoitteellisesta opiskelijavuosien määrästä, mikä ohjaa koulutuksen järjestäjän 
toimintaa tulevana varainhoitovuonna ja toimii perusrahoituksen määräytymisperusteena. 

• Lisäksi vahvistetaan tulevan vuoden suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen myöntämisperusteena 
käytettävät edellisinä vuosina toteutuneet suoritemäärät eli tutkinnot, tutkintojen osat sekä 
vaikuttavuusrahoituksen myöntämisperusteet (vuoden 2020 pohjana on vuoden 2018 tulokset jne.).

Siirtymäaika, kokonaisuudessaan uusi rahoitusmalli on käytössä v. 2022



Salpauksen opiskelijoiden ja henkilöstön Kyläjuhlat elokuussa 2018



Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 ja asetus 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 
1150/2017.

Opettajien siirtyminen opetusvelvollisuustyöajasta vuosityöaikaan 1.1.2019 alkaen, 
tavoitteena mm. nykyistä joustavampi työajan käyttö ja kesäaikainen ohjaus.

Opetushenkilöstön asetuksen 
mukainen kelpoisuus v.2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sarja1 84,3 86,3 89,7 92,6 93,8 95,3 94,89
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Henkilöstön määrä koko kuntayhtymässä

Nimikkeellä: 
lehtori, opettaja, tuntiopettaja

• KVTES henkilöstössä on mukana myös kaikki opiskelijoita oppilaitoksen työsaleissa,
eri oppimisympäristöissä opinnoissa tukevat ja ohjaavat ammattihenkilöt ja taitovalmentajat sekä 
opettajien lähiesimiehet ja resurssisuunnittelijat ym.

• Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla, perhevapailla yms. olevat 
henkilöt. 

51,1 %

Henkilöstön virka- ja työehtosopimusten 
jakauma 2018

2017

Työehtosopimus Naisia Miehiä Yhteensä %

OVTES 180 150 330 54,0

KVTES 200 61 261 42,7

TS 1 19 20 3,3

Yhteensä 381 230 611 100,0

2018



Opetustoiminta lukuina v. 2018



Opiskelijavuodet ja opiskelijamäärä 2018

Tuloskortti TP2018
Opiskelijatyövuodet
TAVOITE: 6 563
TOTEUTUMA: 6 438
(tavoite oli 
asetettu ennen kuin 
ministeriön opiskelija-
vuosipäätös oli tiedossa)

14 (17)

Koski rahoitus YHT. Opiskelijaa

Valtionosuusrahoitteinen koulutus 5 951,5 14 925
Työvoimakoulutus (OKM rahoitus) 95,3 488
Valtionosuusrahoitteinen yhteensä 6 046,7 15 413

Työvoimakoulutus ely-keskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot 219,2 1 273
Muuta kautta rahoitettu 172,3 479
YHTEENSÄ KAIKKI 6 438,2 17 165



Suoritetut tutkinnot vuonna 2016 - 2018 

Suoritetut tutkinnot yhteensä 2016 2017 2018

Perustutkinnot 1 930 1 789 1 973
Ammattitutkinnot 311 233 322
Erikoisammattitutkinnot 342 375 429
Ammatilliset tutkinnot yhteensä 2 583 2 397 2 724
Yo-tutkinnot (kaksoistutkinnot) 88 34 31
Suoritetut tutkinnot yhteensä 2 671 2 431 2 755

Näiden lisäksi vuosi 2018 oli vilkas RekryKoulutusten vuosi ja uusia RekryKoulutuksia toteutettiin useita yhteistyössä ELY-
keskuksen kanssa. Alueen yrityksiin koulutettiin osaajia muun muassa betonituoteteollisuuteen, 
puuelementtirakentamiseen, metallialalle, varastoalalle ja palvelualoille (esimerkiksi ravintolat ja kahvilat, laitoshuoltajat).
Suunnitelmia vastaavista täsmäkoulutuksista ja lyhyistä täydennyskoulutuksista on myös vuodelle 2019.



Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä 
(eri henkilöitä) 2016 - 2018

Tutkinto 2016 2017 2018

Perustutkinnot 631 675 771
Lisäkoulutus (at, eat, ei-tutkintotav.) 1 438 1 330 1 548
Yhteensä 2 069 2 005 2 319



Salpauksen veto- ja pitovoima

Sä pystyt
mihin vaan!

Hae 
opiskelemaan
yhteishaussa tai 
jatkuvassa 
haussa



Salpauksen vetovoima
Ensisijaiset hakija (peruskoulun päättävät), yhteishaku 2015 - 2018

2018

22

149

182

26

646

127

220

178

1550

Aloitus-
paikat

Päijät-Hämeessä 
perusopetuksen päättänyt 
ikäluokka sijoittuu hyvin 
toisen asteen koulutukseen 
mikäli on koulukuntoinen. 

Hakijaluvuissa on 
peruskoulun päättäneet. 

Vetovoimaluku noin yksi kertoo, että tarjontaa on riittävästi suhteessa hakijamäärään.

Tuloskortti 2018:
Ensisijaiset 
hakijat/aloituspaikat 
(yhteishaku) 
TAVOITE: 1,03
TOTEUTUMA: 0,95



Salpauksen vetovoima
Jatkuvan haun hakijamäärät vuonna 2018

• Jatkuva haku tutkintokoulutukseen on avoin kaikille hakijaryhmille iästä riippumatta.

• Jatkuvassa haussa voivat hakea aiemman ammatillisen tutkinnon suorittaneet, alanvaihtajat, 
työelämässä osaamista hankkineet ja yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet. Haku koskee 
perustutkintoja ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

• Ylioppilaat hakeutuvat pääsääntöisesti jatkuvan haun kautta.

• Vuonna 2018 jatkuvan haun kautta jätettiin yhteensä n. 4 400 hakemusta (perustutkinnot, ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnot), joista koulutukseen hyväksyttyjä oli n. 2 000, mutta n. 530 henkilön osalta oli 
vielä vuoden alussa vahvistamatta opiskelupaikan vastaanottaminen. Lisäksi n. 220 henkilöä ei ottanut 
jatkuvan haun kautta saamaansa opiskelupaikkaa vastaan.

• Jatkuvan haun kautta vetovoimaisimmat tutkinnot olivat eläintenhoitajan ammattitutkinto sekä 
perustutkinnoista hius-ja kauneusala, kasvatus- ja ohjausala, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala, sähkö-
ja automaatioala, autoala, logistiikka, pintakäsittelyala sekä rakennusala.



Salpauksessa aloitetun koulutuksen 
vaihtuminen ja jatko-opinnot

• Vuonna 2018 yhteensä 101 opiskelijaa siirtyi Salpauksesta kesken tutkinnon suorittamisen 
opiskelemaan yliopistoon, ammattikorkeakouluun, muuhun toisen asteen oppilaitokseen tai 
oppisopimuksella.

• 150 opiskelijaa vaihtoi Salpauksen sisällä aloittamansa tutkinnon toiseen jatkaen opintojaan.

• Salpauksessa käynnistyi vuonna 2018 MOTARI-opinnot, joiden tarkoituksena on helpottaa siirtymistä 
ammattiopinnoista ammattikorkeakouluopintoihin ja lyhentää niiden kestoa. MOTARI-opinnot on 
tarkoitettu Salpauksen opiskelijalle, jolla on perustutkinnon jälkeen suunnitelmissa jatkaa opintoja 
LAMKissa. MOTARI-opinnot ovat tällä hetkellä mahdollisia yhdeksällä eri alalla (esim. liiketoiminta, 
luonto- ja ympäristö, sosiaali- ja terveysala ja matkailuala). Vuoden loppuun mennessä MOTARI-
opinnoissa oli yli 30 Salpauksen opiskelijaa.

• Opetushallituksen Vipunen-tietokannassa ei ole saatavilla tällä hetkellä tietoja AMK + yliopisto jatko-
opintoihin sijoittuneista. Tiedot ”laahaavat” kaksi vuotta jäljessä, jolloin vuoden 2018 tiedot ovat 
saatavilla vasta vuonna 2020.



Salpauksessa aloitetun koulutuksen 
keskeytyminen vuonna 2018

• Negatiivisten erojen määrä perustutkintokoulutuksessa (tiedot sisältävät myös 
näyttötutkinnoista eronneet) vuonna 2018 oli 14,0 %.  Luku on laskenut hieman edelliseen 
vuoteen verrattuna (16,2 %). 

• Tyypillisin negatiivisen eron syy on, että opiskelija katsotaan eronneeksi (254 opiskelijaa 
vuonna 2018). Tämä eron syy merkitään silloin, kun opiskelijaan ei useista yrityksistä 
huolimatta saada lainkaan yhteyttä. Syy näihin eroihin on usein koulukuntoisuudessa (fyysinen 
ja psyykkinen terveys tai päihteet) tai haasteet oman elämänhallinnassa.

• Muita opiskelijoiden itsensä ilmoittamia syitä ovat usein terveydelliset syyt ja motivaation 
puute. 

• Koulutuskeskus Salpaus ilmoittaa opintojen keskeytyessä alle 29-vuotiaan nuoren tiedot 
kaupungin Nuorisopalveluihin etsivään nuorisotyöhön. 



Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen 
käyneiden sijoittuminen 2.asteen koulutukseen

• 89 % Valma-koulutuksen hyväksytysti käyneistä sijoittui jatko-opintoihin.
• Valman tarve vähentynyt samalla kun tutkintokoulutukseen pääsy on parantunut. 
• Valma voi toimia myös siirtymäpaikkana, jos jo aloitetut tutkinto-opinnot ei jostain syystä suju 

odotetusti.

2018 Valma-koulutuksesta valmistuneet 79

Koulutuskeskus Salpaus 53
Muu 2. asteen oppilaitos 17
Ei sijoittunut tai ei tietoa 9
Yhteensä 79

Valma-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuneet



Oppisopimuskoulutuksen purku 2016-2018

Tuloskortti 2018:
Oppisopimuskoulutuksen purku 
(perustutkinnot)
TAVOITE: 11,0 %
TOTEUMA: 11,6 %
Perustutkinto-opiskelijoita 771,
lisäkoulutusopiskelijoita 1548
(purku vain 6,1 %)

Tutkinto 2016 2017 2018

Perustutkinnot 76 72 91
Lisäkoulutus (at, eat, ei-tutkintotav. 103 96 95
Yhteensä 179 168 186

Suurin osa oppisopimusten purkautumisista oli positiivisia, mikä tarkoittaa sitä, ettei 
purkautuminen johtunut oppilaitoksen toiminnasta. Positiivisten purkujen taustalla oli 
mm. työpaikan vaihto tai muutokset yrityksessä. Näistä oppilaitoksen tulee kuitenkin aina
lain mukaan tehdä myös eronneeksikatsomispäätös.



Ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneiden työllistyminen 

• Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen oppilaitosten välisessä 
valtakunnallisessa vertailussa pohjautuu Opetushallituksen Vipunen-tietokantaan. OKM 
sekä OPH käyttävät näitä tietoja oppilaitosten välisissä vertailuissa ja rahoituspäätösten 
pohjatietoina.

• Vuoden 2017 lopussa 61,0 % Salpauksessa ammatillisen perustutkinnon vuonna 2016 
suorittaneista oli työllisiä tai työllisiä opiskelijoita. Työllistyminen on hieman parantunut 
vuoden 2015 tilanteeseen verrattuna (60,2 %).

• Hyvin tai erityisen hyvin työllistyivät hevostalouden, hiusalan, hotelli-, ravintola- ja 
catering-alan, kauneudenhoitoalan, liiketalouden, logistiikan, talotekniikan, 
matkailualan, sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneet. 
Heikoiten työllistyivät käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani), luonto- ja ympäristöalan 
sekä suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittaneet.

• Työttöminä vuoden 2016 lopussa oli 22 % tutkinnon suorittaneista, mikä oli hieman 
enemmän kuin vuoden 2015 lopussa (21 %). Vuoden 2018 joulukuun (18,4%) 
ja vuoden 2019 helmikuun tilanne (17,6 %) ja suunta siitä eteenpäin näyttäytyy 
hieman paremmalta. 



• Syksyllä 2018 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön uuden rahoituslain mukainen OPH:n AMIS-
opiskelijapalautekysely, joka vaikuttaa aikanaan vuoden 2020 rahoitukseen. 

• AMIS -opiskelijapalaute kerätään aloittavilta sekä päättäviltä opiskelijoilta. Varainhoitovuoden 
rahoitusta 2020 varten tiedot kootaan 1.7.2018 – 31.12.2018 välillä aloittaneista ja tutkinnon ja 
tutkinnon osan tai osia suorittaneista. Tiedot raportoidaan vuosittain elokuussa. 

• Kysely koskee kaikkia tutkinto-opiskelijoita: perustutkinto, ammattitutkinto, 
erikoisammattitutkinto, työhallinnon valtionosuusrahoituksella opiskelevat, tutkinnon osaa tai 
sen osia suorittava, laajennettu oppisopimuskoulutus (kun opiskelija on Salpauksen kirjoilla). 
Kysely ei koske VALMA ja TELMA opiskelijoita, eikä pienempiä tutkinnon osia suorittavia tai 
suoraan näyttöön meneviä opiskelijoita. 

• Koko Suomen mittakaavassa opiskelijat vastasivat kyselyyn vielä melko vähän, Salpauksen 
kokonaisvastausprosentti (37 %) oli valtakunnallisella tasolla. 

• Kysytyissä asioissa Salpauksen opiskelijoiden vastukset olivat hyvin saman suuntaisia 
valtakunnallisten vastausten kanssa, arviointiasteikolla 1-5. 

Opiskelijapalautejärjestelmät mm.
valtakunnallinen Amis-palaute



• Ensimmäistä kertaa tehdyn Amis-opiskelijapalautteen tulosta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä useiden 
vastausten ollessa 4:n tuntumassa arviointiasteikolla 1-5. Kyselyssä opiskelijat pitivät hyvinä asioina omaa 
kokemustaan kuulumisesta opiskelijayhteisöön (4,27) ja heiltä oli selvitetty tarvitsevatko he tukea opinnoissaan 
(3,94), he myös kokivat opiskeluympäristön turvalliseksi (4,37). Vastaavasti henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman (HOKS) ja erilaisten yksilölle sopivien oppimisympäristöjen suunnittelussa arvioinnit jäivät 
matalammiksi (3,34). Avoimissa vastauksissa kiitosta sai mm. hyvä ruoka ja ilmainen aamupuuro sekä hyvä 
ryhmäytymisjakso opintojen alussa. Vastaavasti parantamista vaativina asioina esiin nousi muun muassa 
opintojen tavoitteiden esittely opintojakson alkaessa sekä opettajien läsnäolo.

• Opiskelijoiden kohtaamiseen ja aktiiviseen palautteen keräämiseen omasta opetuksesta tulee kiinnittää erityistä 
huomiota ja jokaisen omalla toiminnallaan varmistaa erityisesti aikuisten ja nuorten usein erilaisista 
lähtökohdista rakentuva tuen tarve ja oppimisen varmistaminen.

• Salpauksessa on käytössä lisäksi opiskelijoille Hei hei, mitä kuuluu -palautekanava. Palautekanavaa voi käyttää 
joko anonyymisti tai yhteystietonsa jättämällä. Kaikki palautteet käsitellään luottamuksellisesti.

• Keväällä 2019 järjestettiin opiskelijoille kampuskohtaiset kyselytunnit, jossa rehtori ja muut johdon edustajat 
kuulivat opiskelijoiden näkemyksiä ja vastasivat heitä askarruttaviin kysymyksiin. Kyselytunteja tullaan 
järjestämään myös syksyllä 2019.

Opiskelijapalautejärjestelmät mm.
valtakunnallinen Amis-palaute



Koulutusta maahanmuuttajille



Vuonna 2018 Koulutuskeskus Salpauksessa opiskeli 642 henkilöä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. 
Luku v. 2019 toukokuussa on 785 henkilöä. Eri äidinkieliä oli 65 ja eri kansallisuuksia 80. Yleisimpiä 
kieliä ovat arabia (110), venäjä (120), viro (69) ja kurdi (45). Koulutus tapahtuu suomenkielellä.

1. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

2. Alkuvaiheessa pääpaino on suomen kielen ja viestinnän opiskelussa
• Opintojen edetessä työelämä- ja yhteiskuntataidon osuus lisääntyy
• Työelämäjaksojen osuus kasvaa opintojen edetessä
• Vuonna 2018 yhteensä 906 opiskelijaa (luvussa on samoja henkilöitä useamman kerran)

3. Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot sekä valmennus suomen kielen yleisen kielitutkinnon 
(YKI 3) keskitason testiin (YKI -kielitestejä)
• Iltakoulutusta ensisijaisesti työssäkäyville maahanmuuttajille
• Tarjolla eri tasoisia kursseja, kesäintensiivikurssit touko-kesäkuussa
• Valmennus suomen kielen yleisen kielitutkinnon (YKI) keskitason testiin

Koulutusta maahanmuuttajille



4. Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA maahanmuuttajille(kielitaitotaso A2.2.)
• Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskeli 79 henkilöä
• Koulutuksen suorittaneista sijoittui 2. asteen koulutukseen 89 %

5. Maahanmuuttajat tutkintotavoitteisessa koulutuksessa
• Edellytyksenä riittävä suomen kielen taito, hakuvaiheessa kielikoe
• Maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on lähes kaikissa tutkinnoissa (2018 n. 470 opiskelijaa) 

6. Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus Mao
• OKM:n valtionavustuksella v. 2017 alkanut hanke koulutuksen järjestämisestä niille 

maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito ei ole riittävä tutkinnon suoritukseen, mutta joilla 
on aikaisempaa ammatillista osaamista ja/tai koulutusta. Vuoden 2018 alusta koulutukset 
järjestetään osana ammatillista koulutusta. 

• Koulutuksia järjestetään ravitsemis- ja puhdistuspalvelualalla, sosiaali- ja terveysalalla, kone- ja 
tuotantotekniikan alalla, talonrakennusalalla ja varastoalalla.

• Koulutuksen jälkeen mahdollisuus jatkaa tutkinnon osan tai koko tutkinnon suorittamiseen.

Koulutusta maahanmuuttajille



Toimenpiteitä ja tuloksia



Ravintola- ja cateringalan kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden ja -henkilöstön vuoden yksi kohokohta oli 
tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla avustaminen 6.12.2018.



• Syksyllä 2018 uudet opiskelijat aloittivat opinnot jatkavia opiskelijoita aikaisemmin. Aloituksen porrastus 
rauhoitti koulun aloitusta ja antoi mahdollisuuden tutustua aiempaa paremmin aloittaviin opiskelijoihin. Myös 
uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja opintojen henkilökohtaistamiseen ehdittiin panostamaan ja erityiset 
tukitoimet saatiin käynnistettyä nopeammin.

• Opiskelijoiden aktiivista osallistumista sekä ohjauspalveluja ja oppimisen tukitoimintaa kehitettiin (mm. 
KampusTutor-toiminta, opiskelijaedustajat Opiskelijan oikeusturvatoimikunnassa sekä 
koulutusneuvottelukunnissa).

• Ilmaista aamupuuroa alettiin tarjoilemaan syksystä 2018 alkaen kaikilla Salpauksen kampuksilla opiskelijoille ja 
henkilöstölle.

• Salpaus tutuksi -päivä (peruskoululaisille ja heidän huoltajilleen sekä aikuisopiskelijoille tutustuminen 
Salpaukseen, samana päivänä Taitaja9-kilpailut sekä Teknologiatiistai, jossa runsaasti työelämän edustajia 
paikalla).

• Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen Kyläjuhla 30.8.2018.

• Salpauksen opiskelijat ja henkilöstö vahvasti mukana eri suurtapahtumien järjestelyissä (mm. Salpausselän kisat 
maaliskuussa 2018, Jukolan viesti kesäkuussa 2018, Rollot uintitapahtuma kesäkuussa 2018). 

Toimenpiteitä ja tuloksia (opiskelijat)



• Koulutuskeskus Salpauksen matkailualan opiskelijat Sara Enqvist ja Tiila Kruskopf nappasivat 
toukokuussa kultamitalit Taitaja2018-kisassa Tampereella. Taitaja-kisa on vuosittainen ammattiin 
opiskelevien nuorten ammattitaidon SM-kilpailu.

• Salpauksen opiskelija Ilmari Manner (kivityöt) ja eksperttinä Salpauksen opettaja Marko Varjos 
(huonekalupuusepän ala) osallistuivat EuroSkills -kisoihin Unkarin Budapestissa 26.–28.9.2018.

• Salpauksesta valmistunut puualan opiskelija Eemeli Polvela jatkaa ”Motari"-opintoja Lahden 
ammattikorkeakoulussa ja hänet on nimetty Suomen edustajaksi huonekalupuusepän alalle 
seuraaviin kansainvälisiin WorldSkills -kisoihin Kazaniin 22. – 27.8.2019. 

• Salpauksen opettajista Marko Varjos toimii WS2019 kisoissa sekä eksperttinä että lajipäällikkönä 
(huonekalupuusepän ala), Tommi Backman eksperttinä (tehdaskunnossapito) sekä Anssi Mikkola 
lajipäällikkönä (tehdaskunnossapito).

Toimenpiteitä ja tuloksia (kilpailutoiminta)



• Strategisten kehitysohjelmien tavoitteita edistetty useiden hankkeiden avulla. Vuonna 2018 Salpauksen 
hankesalkun arvo oli n. 2,4 M€.

• Vuonna 2018 OKM myönsi 427 000 euroa strategiarahoitusta, joka toteutuu kolmena kehittämishankkeena. 
Uusissa hankkeissa rahoitusta on kohdennettu erityisesti teknologia-alojen toiminnan kehittämiseen. 
Hankkeilla tuetaan myös opetus- ja ohjaushenkilöstön toimintatapojen uudistamista, yhteisöllisen 
toimintakulttuurin ja esimiestyön kehittämistä sekä opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta. Osa hankkeista 
oli omia hankkeita, osa laajoja verkostohankkeita.

• Kuluvalle vuodelle 2019 saatiin strategiarahaa huomattavasti enemmän eli 1 474 000 €, tästä 870 000 € 
käytettäväksi tilojen ja laitteiden käytön uudistamiseen ja 604 000 € ydinprosesseihin liittyvän osaamisen 
varmistamiseen eli oman henkilöstön koulutukseen.

• Opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta tuettiin useilla eri hankkeilla, jotka mahdollistivat 
opiskelijoiden työssäoppimisen ulkomailla. KV-liikkuvuudessa Suomesta ulkomaille lähteviä opiskelijoita oli 
98, ulkomailta Suomeen tulleita 42. Opettaja/asiantuntijaliikkuvuuksissa Suomesta ulkomaille lähteviä oli 114 
ja ulkomailta Suomeen tulleita 79.

Toimenpiteitä ja tuloksia (hanketoiminta)



Toimenpiteitä ja tuloksia (yleistä)

• Vipusenkadun Teknologiakampuksen käyttöönotto (uudisrakennuksen avajaiset 21.8.2018)

• Lahden keskustakampuksen saneeraustöiden jatkuminen Lahden ammattikorkeakoulun muutettua 
Niemeen.

• Valmisteltiin opettajien siirtymistä vuosityöaikaan 1.1.2019 alusta (valtakunnallisesti yksi historian 
suurimmista muutoksista opettajille).

• Uuden opintohallintojärjestelmän (kolmesta järjestelmästä yhteen; kaikki opiskelijat samaan 
järjestelmään aiemman kolmen erillisen sijaan) ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönoton 
valmistelut oli iso ponnistus useille asioita valmistelleille henkilöstöryhmille.



Kalentereihin merkittäväksi syksyn yhtymäkokousaika:
maanantai 18.11.2019 klo 9.00
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