
 

 
 

  
Monipuolista hevosalan koulutusta Lahden Jokimaalla 
 
Kaikki tutkinnot, perustutkinto ja ammattitutkinto, jotka voit opiskella monimuotona. 
 
Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa nykyaikaisissa tiloissa mahtavat puitteet opiskella hevosalaa. Hae 
opiskelemaan tai ilmoittaudu täydennyskoulutuksiin! 
 
Voit opiskella hevostalouden perustutkinnon, ammattitutkinnon tai täydentää osaamistasi lukuisilla 
hevosiin liittyvillä täydennyskoulutuspäivillä. Tutkintokoulutukset toteutetaan aina yhteistyössä alan 
huippuammattilaisten kanssa ja suurin osa oppimisesta tapahtuu yhteistyötalleilla.  
 
Alalla on tarjolla monenlaisia työpaikkoja. Tutkinnot tarjoavat valmiudet työskennellä talleilla tai 
yrittäjänä. Lyhyemmillä koulutuksilla syvennät ja ajantasaistat osaamistasi. 

 

 

Sijainti 
Opinnot suoritetaan pääasiassa Hevosalan 
kampuksella, Lahden Jokimaalla. Kampus sijaitsee 
hyvien kulkuyhteyksien varrella, keskeisellä paikalla. 
Vain noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä ja 
Hämeenlinnasta ja vartin päässä Lahden keskustasta. 
 
Jokimaa – Helsinki, 101 km 
Jokimaa – Hämeenlinna, 75 km 
Jokimaa – Lahden keskusta, 7 km 
 
Jokimaankatu 6, 15700 Lahti 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hevostenhoitaja, hevostalouden 
perustutkinto 
Voit suuntautua opinnoissasi seuraavasti: 
• Hevosharrasteohjaaja, SRL 

hevosharrastepalveluiden tuottaminen 
• Ratsun peruskouluttaminen  
• Ravihevosten hoitaminen 
• Hevosten kengittäminen 
 

Lisätietoja 
Anne-Maria Ryynänen, puh. 044 708 0469,  
anne-maria.ryynanen@salpaus.fi 
 
Tutustu perustutkintoon tarkemmin ja hae: 
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostenhoitaja  
 

Hevostalouden ammattitutkinto 
Voit valita seuraavista osaamisaloista: 

• Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen 
osaamisala, hevospalvelujen tuottaja 

• Hevoshierontapalvelujen tuottamisen 
osaamisala, hevoshieroja 

• Hevosten kengittämisen osaamisala, kengittäjä 

• Ravivalmennuspalvelujen tuottamisen 
osaamisala, ravivalmentaja 

 

Lisätietoja ammattitutkinnoista 
Sanna Ihasalo, puh. 044 708 1650,  
sanna.ihasalo@salpaus.fi 
Tarja Mattsson, puh. 044 708 1930, 
tarja.mattsson@salpaus.fi 
 
Katso tarkemmin ammattitutkinnon esittely ja hae: 
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostalouden-
ammattitutkinto 
 

Opiskeluaika 
Tutkinnon opiskeluaika määräytyy 
henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman mukaan. 
 

Opiskelupaikka 
Koulutuskeskus Salpaus, Jokimaankatu 6, 15700 
Lahti sekä yhteistyötallit Lahden lähialueella.  
Jokimaan kampukselta löytyy ravi - ja ratsutalli sekä 
upeat puitteet raviradan ja modernin maneesin 
muodossa. 

Hakeminen 
Koulutukseen on jatkuva haku. Tarkista tarkemmat 
päivämäärät nettisivuiltamme. Opiskelijat valitaan 
haastattelun, soveltuvuuskokeen ja hevosten 
käsittelykokeen perusteella. Uudet ryhmät alkavat 
aina syksyisin. 
 

Opiskele töitä tehden 
Hevosalaa voit opiskella myös hevosyrityksistä käsin 
koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai yrittäjän 
oppisopimuksella. Perustutkinnoissa kuukaudessa on 
2 - 4 lähiopetuspäivää Jokimaalla, muu aika 
opiskellaan hevosyrityksessä n. 35 h/vko. 
Ammattitutkinnoissa lähiopetusta on vähintään joka 
toinen viikko, riippuen osaamisaloista. 
 

Lisätietoja oppisopimuksesta ja 
koulutussopimuksesta 
www.salpaus.fi/koulutus/oppisopimuksella-tutkinto  
www.salpaus.fi/opiskelija/koulutussopimus-ja-
oppisopimus/koulutussopimus/ 
 
Anne-Maria Ryynänen, puh. 044 708 0469,  
anne-maria.ryynanen@salpaus.fi 
Sanna Ihasalo, puh. 044 708 1650,  
sanna.ihasalo@salpaus.fi 
 

Muut koulutukset ja ajankohtaiset asiat 
Katso ajankohtaiset hevosalan koulutukset 
nettisivuilta www.salpaus.fi, Hevostalous tai tutustu 
satoihin Salpauksen muiden alojen koulutuksiin. 
 

Valmistuttuani hevostenhoitajaksi teen 
samaa työtä kuin aiemminkin, mutta sain opinnoista 
todella paljon työkaluja omaan työkalupakkiin 
esimerkiksi hevosten terveydentilan lukemisesta ja 
ruokinnan perusteista. Opinnot myös toivat uusia 
hevosalan ihmisiä verkostoon. 
 

             
 
     Saija Ilvonsalo, Miekkiön Ratsastustallit, Lahti 

päivitetty 1/2021 
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