Hevostalouden perustutkinto

Hevostenhoitaja
Hevospalveluohjaaja (SRL), monimuotona
Koulutuskeskus Salpaus järjestää monimuotokoulutuksena hevosalan koulutusta
Lahden Jokimaalla ja opiskelijat oppivat hevosalan yrityksissä, yhdessä oppilaitoksen
kanssa – tuloksena syntyy hevosalan ammattilaisia.
Jos olet kiinnostunut asiakaspalvelusta ja haluat kehittää itseäsi ratsastajana sekä
pitää ratsastustunteja, tämä linja on sinulle. Hevospalveluohjaaja ratsastaa tasolla
HeB ja Re 80 cm, sekä pitää tunteja ja ohjaa asiakkaita ratsastuskouluilla.
Hevostenhoitajana hän myös vastaa päivittäisestä hevosten hoidosta ja
hyvinvoinnista sekä on valmis oppimaan uutta ja on ahkera työssään.
Monimuotokoulutus on loistava valinta sinulle, joka haluat oppia hevosalan töistä
monipuolisesti käytännössä ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa heti opintojen
ensitaipaleelta alkaen.

Kohderyhmä
Peruskoulun suorittaneet, iästä riippumatta.
Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena,
yrittäjän oppisopimuskoulutuksena tai
koulutussopimuksella.
Opiskelija opiskelee lähiopetuspäivät oppilaitoksessa
n. 2 pv/kk. Työpaikalla opiskelijalla tulee olla
vastuullinen työpaikkaohjaaja tai yrittäjillä mentori.
Koulutus kestää noin kaksi vuotta, osaamisesta
riippuen.

Koulutuksen sisältö
Pakolliset tutkinnon osat
• hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen,
• yrittäminen hevostalousalalla,
• tallin ja talliympäristön hoito ja
• ratsastaminen ja raviurheilu
Opiskelija voi suuntautua opinnoissaan hevospalveluiden
tuottamiseen (hevospalveluohjaaja, SRL).
Haku ja opiskelijavalinta
Koulutukseen on jatkuva haku, uusi ryhmä aloittaa
vuosittain elokuussa. Tarkista tarkempi hakuaika uuteen
ryhmään nettisivuiltamme.

Oppisopimus- tai koulutussopimuspaikkana on
hevosalan yritys, jonka opiskelija hankkii itse.
Koulutussopimuksella opiskelija opiskelee yrityksessä
25 h tai 35 h/vko riippuen aikaisemmasta
koulutustasosta ja osaamisesta.

Opiskelija valitaan linjalle haastattelun perusteella.
Pääsyvaatimuksena on myös alalle soveltuva
työssäoppimispaikka, esim. ratsastuskoulu. Paikan hankkii
opiskelija itse. Ratsastustaito tulisi olla HeB ja Re 70-80cm.

Opiskelija on oikeutettu hakemaan opintososiaalisia
etuja esim. opintotukea sekä hän saa hakea
opiskeluajaltaan ateriakorvausta 4,50 €/päivä, jonka
maksaa oppilaitos.

Linkki hakulomakkeeseen on tutkinnon esittelysivulla ja
Opintopolku.fi-palvelussa:
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.93
186204678

Kustannukset työnantajalle
Oppisopimuksella opiskelijan minimityöaika
yrityksessä on 25 h viikossa.
Palkkaus TES:n mukaan: Puu- ja erityisalojen
liitto, maaseutuelinkeinojen TES. Työnantaja saa
opiskelijasta koulutuskorvausta, jonka suuruus
sovitaan tapauskohtaisesti (n. 100–170 € /kk).
Työnantajalla on myös mahdollisuus saada
palkkatukea, esim. mikäli työllistää työttömän
työnhakijan. Palkkatuen myöntämisestä vastaa TEpalvelut.

Opiskeluaika ja -paikka
Opiskeluaika on noin kaksi vuotta, henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan.

Lisätietoja
Koulutussopimuksesta, oppisopimuksesta ja opiskelusta
www.salpaus.fi/opiskelija/koulutussopimus-jaoppisopimus/koulutussopimus/
Lehtori Anne-Maria Ryynänen, puh. 044 7080 469 annemaria.ryynanen@salpaus.fi
Muut koulutukset ja ajankohtaiset asiat
www.salpaus.fi, > Hevostalous
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutussopimuksella opiskelusta ei makseta palkkaa,
joten työnantajalle se on maksutonta.
Koulutussopimuksella opiskelija on palkattomassa
työharjoittelussa 35 h tai 25 h/viikossa, riippuen
osaamisesta ja aikaisemmista tutkinnoista.
Työpaikkakouluttaja ohjaa opiskelijaa yrityksessään ja
opiskelijalla on lähijaksoja Salpauksessa noin kolme
päivää kuukaudessa.

Koulutuskeskus Salpaus, Jokimaankatu 6, 15700 Lahti

Sijainti
Opetus toteutuu 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
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