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1. Salpaus
– enemmän kuin koulu
Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Vuoden aikana meillä opiskelee noin
13 000 aikuista ja nuorta. Opettajia ja muuta henkilöstöä Salpauksessa työskentelee 665, joita kannustamme opiskelijoiden lailla rohkeaan oppimiseen, tekemisen iloon ja reiluun asenteeseen. Salpaus
on enemmän kuin koulu – opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka.
Salpauksen opiskelijoita on jatkuvasti työelämässä opiskelemassa
oikeissa työpaikoissa. Teemme yhteistyötä satojen työpaikkojen ja
työnantajien kanssa.

Tervetuloa opiskelemaan Salpaukseen!
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Opiskelu Salpauksessa
Opiskelet erilaisissa oppimisympäristöissä
Ammattiin opiskelu ei ole vain luokassa istumista. Voit opintojesi aikana
opiskella esimerkiksi työpaikalla, Salpauksen työsalissa, tapahtumissa, verkkokurssilla tai virtuaalisessa ympäristössä, esimerkiksi simulaatiotilassa.

Opiskelu on joustavaa
Ammatillisessa koulutuksessa valitset mitä opiskelet henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Kaikkiin tutkintoihin
kuuluu opintoja, jotka saat itse valita. Voit myös valita tutkinnon osia toisesta
tutkinnosta. HOKSissa myös kaikki aiempi osaamisesi huomioidaan.
Myös opiskelutahtisi on yksilöllinen. Perustutkinnon suorittamiseen menee yleensä noin kolme vuotta. Tarvittaessa voit suorittaa tutkinnon myös
nopeammin tai hitaammin. Opiskeluaikaan vaikuttaa se, mitä jo osaat. Voit
halutessasi nopeuttaa valmistumistasi esimerkiksi opiskelemalla ympäri
vuoden. Voit myös opiskella rauhallisemmassa tahdissa. Esimerkiksi yhdistelmätutkintoon kannattaa usein varata neljä vuotta.

Osaaminen arvioidaan näyttöjen avulla
Ammatillisissa tutkinnoissa arvioidaan osaamista, joka osoitetaan näyttöjen
avulla aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, yleensä työpaikalla. Osaamistasi arvioivat työpaikan edustaja ja opettajasi yhteistyössä.

Työpaikalla voi opiskella usealla tavalla
Ammattiin voi opiskella työpaikalla oppisopimuksen tai koulutussopimuksen
kautta. Oppisopimuksessa olet töissä yrityksessä ja saat palkkaa. Koulutussopimuksessa opit yrityksessä töitä tekemällä, mutta et saa palkkaa. Sinun
on myös mahdollista hyödyntää näitä molempia tapoja opintojesi aikana. Jos
olet jo töissä, voit hankkia lisää osaamista erilaisten koulutusten avulla.

Ammatillinen tutkinto avaa monipuoliset mahdollisuudet jatko-opintoihin
Perustutkinnon jälkeen voit myös syventää osaamistasi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla ammatillisessa oppilaitoksessa. Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon jälkeen voit hakea
opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.
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Uraohjaus auttaa löytämään sopivan työuran
Saat Salpauksesta tukea ja ohjausta jo siinä vaiheessa, kun mietit itsellesi
sopivaa alaa.
• Millainen työ sinua kiinnostaa? Millaista osaamista siinä tarvitaan?
Missä voisit parhaiten hyödyntää omia taitojasi ja vahvuuksiasi?
• Millaisia työpaikkoja ja -tehtäviä omalla alallasi on? Miten töitä haetaan?
• Millaisia valintoja kannattaa opinnoissa tehdä, että pääset tavoitteisiisi?
• Mitä mahdollisuuksia jatko-opinnot avaavat?
Opintoihisi Salpauksessa kuuluu uraohjausta, joka auttaa sinua tekemään
näitä valintoja ja pääsemään työelämään tai jatko-opintoihin.
Sopivaa alaa miettiessäsi ota yhteyttä Ohjauspiste Suuntaan.
suunta@salpaus.fi, p. 044 708 0100
Palvelemme myös chatissä www.salpaus.fi
Salpauksen koulutusohjaaja Kati Välimäki
p. 044 708 1641 tai kati.valimaki@salpaus.fi
- Ohjaamo Lahdessa 15-29-vuotiaille lahtelaisille nuorille

Tutustu koulutuksiin Salpauksen nettisivuilla
www.salpaus.fi/koulutus/koulutustarjonta
Tutustu koulutuksiin Salpauksen Youtube-kanavalla
www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
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2. Näin haet Salpaukseen
Yhteishaku
Yhteishaku on tarkoitettu hakijoille, jotka eivät ole vielä suorittaneet
toisen asteen tutkintoa. Hae siis yhteishaussa, jos olet juuri päättämässä
peruskoulua tai valmentavaa koulutusta, tai jos olet suorittanut vain
osan lukiosta tai ammatillisesta tutkinnosta. Salpauksessa valittavanasi
on 31 perustutkintoa. Suurimpaan osaan niistä voi hakea yhteishaussa.
Jos et löydä sinua kiinnostavaa tutkintoa yhteishausta tai olet jo suorittanut
lukion, ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea
opiskelemaan perustutkintoa jatkuvan haun kautta.
Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa
opintopolku.fi/konfo/fi/
Kevään yhteishaku syksyllä 2023 alkavaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen on 21.2. – 21.3.2023.
Voit hakea yhteishaussa yhteensä seitsemään eri hakuvaihtoehtoon. Hae vain
sellaisiin koulutuksiin, joiden opiskelupaikan olet valmis ottamaan vastaan.
Sinut valitaan ylimpään hakutoiveeseen, johon valintapisteesi riittävät. Käytäthän yhteishakulomakkeessa henkilökohtaista sähköpostiosoitettasi.
Osaan tutkinnoista järjestetään hakijoille pääsykoe. Kokeisiin kutsutaan sähköpostilla kaikki kyseiseen tutkintoon hakeneet. Pääsykokeet ovat maksuttomia. Jos et osallistu valintatilaisuuteen, et voi tulla valituksi koulutukseen.
Yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan valita enintään
30 % opiskelijoista tällä tavoin. Harkinnanvaraisen haun perusteita ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen (keskeytetty
suomalainen peruskoulu), koulutodistuksen vertailuvaikeus (ulkomaalaiset
todistukset) tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.
Muistathan: jos haet harkinnanvaraisessa haussa, lähetä oppilaitokseen yhteishaun aikana välitodistuksesi sekä tuoreet dokumentit ja lausunnot, joilla
perustelet harkinnanvaraista hakua.
Uutta: jos sinut on perusopetuksessa yksilöllistetty sekä äidinkielessä että
matematiikassa, olet mukana ainoastaan yhteishaun harkinnanvaraisessa
valinnassa. Muut harkinnanvaraisesti hakeneet voivat tulla valituksi myös
yhteishaun pistevalinnassa.
Tutustu yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku.fi-palvelussa
opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/perusopetuksen-jalkeisen-koulutuksen-yhteishaun-valintaperusteet
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Tutustu yhteishaun opiskelijavalintaan Salpauksessa
www.salpaus.fi/koulutus/opiskelijavalinta/
Katso mitä vaihtoehtoja on yhteishaussa ja miten haet opiskelemaan:
www.salpaus.fi/koulutus/yhteishaku/

Jatkuva haku
Voit hakea ammatilliseen koulutukseen (ammatilliset perustutkinnot,
ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) joustavasti ympäri
vuoden jatkuvan haun kautta. Löydät tarkemmat tiedot hakuajoista ja
valintaperusteista kunkin koulutusalan omalta verkkosivulta.
Jatkuvassa haussa voi hakea jokainen, joka haluaa suorittaa ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Sinun kannattaa
hakeutua koulutukseen jatkuvassa haussa, jos
• olet suorittanut toisen asteen tutkinnon (lukio tai ammatillinen perustutkinto) tai korkeakoulututkinnon
• haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
• sinulla on työelämässä hankittua osaamista
• et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.
Jos olet juuri päättänyt peruskoulun, kymppiluokan tai tutkintokoulutukseen
valmentavan koulutuksen TUVA:n, hae ensisijaisesti yhteishaussa. Yhteishaun lisäksi voit hakea myös jatkuvassa haussa, jos niissä on tarjolla sinulle
sopiva koulutus.
Huomaathan, että osa Salpauksen perustutkintoon johtavista koulutuksista
on vain jatkuvassa haussa.
Tutustu ennen hakemista sinulle sopiviin koulutuksiin ja tutkintojen ePerusteisiin. Mitä osaamista sinulla jo on? Osaamista on saattanut kertyä esimerkiksi työelämässä, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä tai järjestötoiminnassa.
Katso mitä vaihtoehtoja on jatkuvassa haussa ja miten haet opiskelemaan:
www.salpaus.fi/koulutus/jatkuva-haku/
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3. Opiskele oppisopimuksella
Oppisopimuskoulutus yhdistää työnteon ja opiskelun.
Pääosa opiskelusta tapahtuu tekemällä alan töitä omalla työpaikalla.
Olisiko se sinulle sopiva opiskelumuoto?

Oppisopimus
• perustuu aina työsuhteeseen
• räätälöidään opiskelijan ja työnantajan tarpeet huomioiden
• kesto vaihtelee suoritettavasta tutkinnosta, aikaisemmasta osaamisesta
ja tavoitteista riippuen
• opiskelija hankkii oppisopimuspaikan itse

Mitä oppisopimuskoulutuksella voi opiskella?
Oppisopimuskoulutuksella voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Voit myös opiskella osia tutkinnosta, jolloin oppisopimus voidaan solmia myös lyhyemmäksi aikaa - vaikka
vain kuukaudeksi.
Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, niin ota meihin yhteyttä! Katsotaan, löydämmekö yhdessä ratkaisua.

Oppisopimus sopii myös yrittäjälle
Myös yrittäjänä voit opiskella oppisopimuksella. Samalla voit kehittää liiketoimintaasi.

Lue lisää yrittäjän oppisopimuksesta
www.salpaus.fi/yritysasiakas/uutta-osaamista-yrittajalle/oppisopimus-yrittajalle/
Kysy lisää oppisopimuksesta
Salpauksen hakutoimistosta hakutoimisto@salpaus.fi
tai p. 044 708 1886
Lue lisää oppisopimuksesta
www.salpaus.fi/koulutus/opiskele-oppisopimuksella
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Oppisopimuskoulutuksen prosessikuvaus
Yhteistyö: yritys- ja työelämä sekä oppilaitokset

Työpaikan,
yrittäjän ja
opiskelijan
osaamistarpeet

1
Oppisopimuksen
edellytysten
varmistaminen

2

3

Suunnittelu

Oppisopimuksen
solmiminen

4

5

Oppisopimuskoulutus

90 % työpaikalla tapahtuva oppiminen

Oppisopimuksen
päättäminen

Osaamisen
kasvu

Työpaikan muut
kehittämistarpeet

Tutkintotodistus

Opiskelijan
jatko-opinnot

10 % tutkintokoulutus ja näytöt

Työpaikka, työpaikkaohjaaja, opiskelija, opettaja, työelämäasiantuntija ja opinto-ohjaaja
Opiskelijan taustan ja osaamistason arviointi (henkilökohtaistaminen)
Opiskelijan HOKS (= henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma)

Palautekyselyt

Vaikuttavuus työpaikalla,
toimialalla ja alueellisesti.

Lait ja asetukset

Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon; tutkinnon osan tai osia
tai se voi olla osana muita opintoja (OOO). Tutkintovaihtoehtoja on noin 160.
OOO = oppisopimus osana opintoja
Oppisopimusjaksot yhdistettynä toiseen opiskelumuotoon (opettaja).
HANKINTA
Salpauksella on järjestämislupa ao. tutkintoon. Salpaus ostaa perustellusti asiakastarpeeseen tutkintokoulutuksen
ja/tai näytöt toiselta/toisilta oppilaitoksilta (työelämäasiantuntija).
LAAJENNETTU
Mikäli Salpauksella ei ole järjestämislupaa ao. tutkintoon. Salpaus ostaa laajennetun oppisopimuskoulutusluvan perusteella
tutkintokoulutuksen ja/tai näytöt toiselta/toisilta yhteistyöoppilaitoksilta (työelämäasiantuntija).

www.salpaus.fi

5/2021

Koulutuskeskus Salpaus (oppisopimuskoulutuksen vastuullinen järjestäjä)

4. Yksilölliset polut Salpauksessa
HOKS on henkilökohtainen suunnitelma
opinnoistasi
Suorittaessasi ammatillista tutkintoa opiskelet juuri niitä asioita, joita
tarvitset. Tätä varten laadit heti opintojen alussa henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) yhdessä vastuuohjaajasi
kanssa.
Monella ammatilliseen koulutukseen tulevalla on jo valmiiksi osaamista ja
kokemusta, joka vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon. Aiemmin suorittamasi opinnot, työkokemus ja muu osaaminen kirjataan henkilökohtaiseen
osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin.
Lue lisää henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta
HOKSista
www.salpaus.fi/opiskelija/henkilokohtainen-osaamisen-kehittamissuunnitelma-hoks/

Yhdistelmätutkinnosta saat vahvan perustan
ammattiin ja jatko-opintoihin
Jos haluat hyvän yleissivistyksen ja opiskelutaidot sekä ammatin
valitse yhdistelmätutkinto!
Yhdistelmäopinnoissa voit suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Salpauksessa voit yhdistää
ylioppilastutkinnon kaikkiin perustutkintoihin. Voit myös tiedustella mahdollisuutta opiskella yksittäisiä lukioaineita yhdistettynä ammatilliseen
perustutkintoosi.
Opiskeluaika on 3 - 4 vuotta koulutusalasta ja aktiivisuudestasi riippuen.
Ylioppilastutkintoon valmentavaa opetusta järjestetään Lahdessa Ståhlberginkadulla ja Heinolassa Heinolan lukiossa.

Haku yhdistelmätutkintoon
Pärjätäksesi opinnoissa tulisi peruskoulun arvosanojen olla ylioppilastutkintoon sisältyvissä aineissa vähintään 7. Tällä varmistetaan opinnoissa edistyminen.
Varsinainen hakemus yhdistelmätutkintoon tehdään sen jälkeen, kun olet
vastaanottanut opiskelupaikan perustutkintoon.
Lue lisää ammattiin ja ylioppilaaksi opiskelusta
www.salpaus.fi/koulutus/ammattiin-ja-ylioppilaaksi-yhdella-kertaa/
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Uutena mahdollisuutena kolmoistutkinto
puualan perustutkinnon yhteydessä
Kiinnostaako puuala? Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa koko lukion oppimäärä, kirjoittaa ylioppilaaksi sekä suorittaa puuteollisuuden
perustutkinto samalla kertaa.
Ammatilliset opinnot opiskellaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä
puunjalostusyhtiö Koskisen kassa. Lukio-opinnot ja ylioppilaskirjoitukset
suoritetaan Hausjärven lukiossa. Koulutuksen kesto on 4 vuotta.

Haku kolmoistutkintoon
Kolmoistutkintoon haetaan yhteishaussa Hausjärven lukioon, missä kolmoistutkintoon sisältyvä lukiokoulutus toteutetaan lähiopiskeluna henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.
Lue lisää kolmoistutkinnosta
www.salpaus.fi/koulutus/ammattiin-ja-ylioppilaaksi-yhdella-kertaa/

Urheiluamis - yhdistä kilpaurheilu ja ammattiin
opiskelu
Urheilijoiden ammatillinen koulutus mahdollistaa huippu-urheilun yhdistämisen perustutkinto-opintoihin. Hae yhteishaussa tai jatkuvassa
haussa urheiluamikseen eli urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.
Urheiluamiksen opiskelijoilla valmennus sisältyy ammatillisen perustutkinnon opintoihin. Urheiluvalmennus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lahden
lyseon urheilulukion ja Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa.

Kenelle urheiluamis on tarkoitettu?
• Motivoituneille ja sitoutuneille urheilijoille, jotka haluavat valmentautua ja opiskella ammattiin tavoitteellisesti.
• Ikäluokassaan vähintään SM-tasolla olevilla kilpaurheilijoille.
• Niille, joiden tavoitteena on kehittyä huippu-urheilijaksi.
Salpauksen urheiluamikseen pääsevät hakijat, jotka saavat Salpauksesta
opiskelupaikan ja täyttävät vaadittavat urheilulliset kriteerit.
Pääsääntöisesti urheilijoiden ammatillinen koulutus on keskittynyt Salpauksen Lahden toimipisteisiin, mutta on mahdollista myös Heinolan ja Asikkalan
kampuksella urheilulajista ja valmennuksesta riippuen. Urheilijoiden koulutuksen toteutusmuoto vaihtelee koulutusaloittain johtuen tutkintojen erilaisista opiskeluvaatimuksista ja toimipisteiden sijainnista sekä urheilulajista.
Lue lisää urheiluamikseen hakemisesta:
www.salpaus.fi/koulutus/urheilijoiden-ammatillinen-koulutus/hakeminen-salpauksen-urheiluamikseen/
Lue lisää urheiluamiksesta:
www.salpaus.fi/koulutus/urheilijoiden-ammatillinen-koulutus/
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MOTARI – kiihdytyskaista LAB-ammattikorkeakouluun
Opiskellessasi Salpauksen perustutkintoa voit samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja LAB-ammattikorkeakoulussa MOTARI-opintoina. MOTARI-opinnot voi sisällyttää perustutkintoon ja ne
lyhentävät opiskeluaikaasi LABissa, jos jatkat siellä myöhemmin tutkinto-opiskelijana.
Kun olet saanut perustutkintosi valmiiksi ja sinulla on vähintään 30 opintopistettä MOTARI-opintoja suoritettuna, voit hakea LABin tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.
Jos olet kiinnostunut MOTARI-opinnoista, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi. MOTARI-opintoihin otetaan puolivuosittain rajallinen määrä opiskelijoita.
Lue lisää opiskelusta Motari-opinnoissa:
www.salpaus.fi/koulutus/motari-opinnot/
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5. TUVA-tutkintokoulutukseen valmentava
koulutus
Tarvitsetko miettimisaikaa ammatinvalintaan? Jäitkö peruskoulun
jälkeen ilman mieleistä opiskelupaikkaa tai oletko nuori aikuinen ja
sinulta puuttuu toisen asteen koulutus?
TUVA-koulutuksessa opit monenlaisia taitoja oman elämäsi rakentamiseen,
saat tietoa eri aloista ja kokemuksesi työelämästä avartuvat.
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen TUVA-opintoja voit opiskella
Lahdessa ja Heinolassa, mutta maahanmuuttaneiden ja aikuisten TUVA-koulutus toteutetaan vain Lahdessa.
TUVA-koulutuksen laajuus on 38 viikkoa. Opinnoissa on kaikille yhteinen pakollinen tutkinnon osa opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2–10 viikkoa) sekä
valinnaisia tutkinnon osia.
Voit siirtyä kesken TUVA-opintojen tutkintokoulutukseen jatkuvan haun
kautta tai hakea seuraavana keväänä yhteishaussa. Mikäli suoritat nuorten
TUVA-koulutuksessa vähintään 19 viikkoa, saat yhteishaussa 6 lisäpistettä
(jos peruskoulun lisäpisteet eivät ole enää voimassa).
Salpauksessa nyt uutena tarjolla TUVA-koulutusta aikuisille ja TE-koulutuksena!
Lue lisää TUVA-opinnoista:
www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuva-koulutus/
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6. Täydennä osaamistasi
Tarvitsetko uusia taitoja tai osaamista työtehtävissäsi?
Haluatko kehittää osaamistasi uusiin mahdollisuuksiin?
Voit halutessasi opiskella yksittäisiä tutkinnon osia tai erilaisia
lyhytkoulutuksia. Ne ovat hyvä tapa päivittää osaamistaan tai
aiempaa tutkintoa.
Jos haluat opiskella tutkinnon sijasta tutkinnon osan, hae jatkuvassa haussa
tutkinto-opiskelijaksi ja kerro hakuvaiheessa toiveestasi! Linkin Opintopolku.
fi-palveluun löydät koulutuksen omalta verkkosivulta kohdasta Jatkuva haku.
Tutkintojen lisäksi Salpauksessa on myös monenlaisia lyhytkoulutuksia sekä
henkilöstö- ja täydennyskoulutuksia eri alojen työntekijöille, esimiehille ja
asiantuntijoille. Ilmoittaudu näihin koulutuksiin koulutuksen omalla sivulla.
Meillä voit suorittaa monia ammattipätevyys- ja lupakorttikoulutuksia.
Tutustu esimiesten ja asiantuntijoiden lyhytkoulutuksiin.
www.salpaus.fi/yritysasiakas/kehita-johtamista-ja-esihenkilotyota/lyhytkoulutukset-asiantuntijoille-ja-esihenkiloille/
Katso ammattipätevyys- ja lupakorttikoulutukset.
www.salpaus.fi/koulutus/osoita-patevyytesi-lupakortilla/
Tutustu henkilöstö- ja täydennyskoulutuksiin.
www.salpaus.fi/koulutus/taydenna-osaamistasi/
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7. Maahanmuuttaneiden koulutus
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Haluaisitko opiskella tutkinnon, mutta kielitaitosi ei vielä riitä?

Maahanmuuttaneiden koulutuspolut Salpauksessa

Kotoutumiskoulutus

YKI-TESTI
Moduuli 4
A2.2-B1.1

Moduuli 3
A2.1-A2.2

TUVA
5–9kk
A2.1.B1.1

B1.1

(tarkista alakohtaiset
poikkeukset)

A2.1–A2.2

Perustutkinnon
suorittaminen
• 1,5–3 v

Oppimisvalmiuksia
tukevat opinnot
(OPVA)
Tutkinnon osan
suorittaminen

• n. 6–9 kk
Moduuli 2
A1.3-A2.1
Moduuli 1
0-A1.3

Yrityksissä vaadittava
kielitaito

Lyhytkoulutukset
alan osaajille
• alle 5 kk

T
Y
Ö
E
L
Ä
M
Ä

Aikuisten maahanmuuttaneiden kotoutumiskoulutus
Sisältö: suomen kieli ja viestintätaidot, työelämä- ja yhteiskuntataidot sekä
henkilökohtainen ammatillinen suunnitelma. Moduulit 1–4, yhden moduulin
kesto on noin 4–5 kk. Kielellinen lähtötaso 0 moduulissa 1; tavoitekielitaso
moduulin 3 jälkeen A2.2.
Hakeudutaan työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajien kautta.

Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot iltakursseina
Sisältö: Suomen kieltä opiskellaan 3 – 4:ssä eri tasoryhmässä. Koulutuksissa
käytetään kirjaa Suomen mestari 1 – 4. Ryhmien aloitukset elokuussa ja tammikuussa.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja koulutus on maksullista.
Ilmoittautuminen suoraan oppilaitokseen.

Valmennusta suomen kielen Yleisen kielitutkinnon (Yki)
keskitason testiin
Sisältö: Kielitutkinnon valmennuksessa harjoitellaan puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään suomen kieltä. Kurssi järjestetään neljä kertaa vuodessa iltaisin.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja koulutus on maksullista.
Ilmoittautuminen suoraan oppilaitokseen.

Yki-testi
Suorita Salpauksessa yleisen kielitutkinnon perus- tai keskitason testi englannin, venäjän tai italian kielessä tai keskitason testi suomen kielessä.
Tutustu tarkemmin Salpauksen nettisivuilla.
Tarkista Yki-testipäivät nettisivuilta ja ilmoittaudu sähköisesti osoitteessa
yki.opintopolku.fi/yki/ilmoittautuminen

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
Sisältö TUVA-koulutuksessa: opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen, suomen kieli, alavalinnan tukeminen.
TUVA-opintojen laajuus on enintään 38 viikkoa/yksi vuosi. Kielellinen lähtötaso A2.1, tavoitekielitaitotaso B1.
Haku Opintopolun kautta:
opintopolku.fi/konfo/fi/

Ammatillisen perustutkinnon koulutuksia, jotka alkavat
opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla (OPVA)
Aloitusjaksolle voi hakea lähtökielitasolla A2.1 tai A2.2. Tavoitteena on saavuttaa alalla tarvittava kielitaito ja valmiudet suorittaa tutkinnon osa tai
ammatillinen perustutkinto.
OPVA-jakson sisältö: opiskellaan opiskelutaitoja, ammatillisia perustaitoja,
ammattisuomea, tieto- ja viestintätekniikkaa, matematiikkaa, englantia, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja työelämätaitoja. Koulutuksen aikana testataan suomen kielen kehittymistä ja katsotaan edellytykset perustutkinnon
suorittamiselle. OPVA-jakso kestää maksimissaan 6 kk.
Haku OPVA- ryhmiin alasta riippuen TE-toimiston kautta tai suoraan
Salpaukseen.
Katso kielitasovaatimukset OPVA- ja perustutkintokoulutuksessa
www.salpaus.fi/koulutus/opiskelijavalinta/kielikoe-ja-kielitaitovaatimukset/

Lyhytkoulutukset alan osaajille
Jos sinulla on aikaisempaa ammatillista osaamista, seuraa ajoittain
järjestettäviä koulutuksia TE-toimiston sivuilta.
Haku TE-toimiston kautta.
Katso tarkemmat tiedot kielitaitovaatimuksista, kestosta ja ajankohdista
https://tyomarkkinatori.fi/
Tutustu lisää maahanmuuttaneiden koulutuksiin
www.salpaus.fi/koulutus/koulutusta-maahanmuuttajille/
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8. Työvoimakoulutus
Jos olet yli 20-vuotias työtön tai työttömyysuhanalainen, voit opiskella
tutkinnon tai tutkinnon osia työvoimakoulutuksella. Työvoimakoulutuksella voit myös vahvistaa osaamistasi lisä- tai täydennyskoulutuksella tai lupakorttikoulutuksella.
Salpaus toteuttaa työvoimakoulutusta yhteistyössä TE-toimiston kanssa.
Hae koulutukseen aina TE-toimiston kautta.
Lue lisää työvoimakoulutuksesta ja Salpauksessa toteutetuista koulutuksista.
www.salpaus.fi/koulutus/tyovoimakoulutus
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9. Tukea opintoihin
Opintoihin liittyvissä asioissa sinua auttavat oma vastuuohjaajasi,
opinto-ohjaaja ja taitovalmentajat.
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukena koulutusaloilla ovat erityisopettajat. Etenkin yhteisissä tutkinnon osissa voit saada apua laaja-alaisilta erityisopettajilta.
Käytettävissäsi ovat myös opiskelijahuollon palvelut:
• kuraattorit
• terveydenhoitajat
• psykologit
• palveluohjaajat
Lue lisää opintoihin saatavasta tuesta.
www.salpaus.fi/opiskelija/tukea-oppimiseen
Lue lisää opiskelijahuollon palveluista.
www.salpaus.fi/opiskelija/opiskeluhuollon-palvelut

Tutoropiskelijat ja kampusohjaajat tukevat
hyvinvointia
Tutortoiminta on vertaistukea, jossa edistetään opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia sekä vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksen yhteisön jäsenenä. Tutorit tukevat yhteisöllisyyttä, aktivoivat osallistumaan ja ehkäisevät kiusaamista. Tutorit edistävät turvallisen ryhmän
syntymistä, mikä on hyvä perusta oppimiselle.
Lue lisää Salpauksen opiskelijatoiminnasta.
www.salpaus.fi/opiskelija/opiskelijatoiminta
Kampusohjaajat ovat Salpauksen nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoita,
jotka osana omia opintojaan tekevät koulunuorisotyötä Salpauksen kampuksilla. He edistävät esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja toimivat turvallisina
aikuisina oppilaitoksen arjessa.
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10. Opiskelun kustannukset ja
opiskeluetuudet
Opetus on perustutkintoon opiskelevalle opiskelijalle maksutonta. Ammattija erikoisammattitutkintojen koulutusmaksut vaihtelevat eri tutkinnoissa.
Myös täydennyskoulutus on maksullista. Koulutus on maksutonta silloin, jos
opiskelet työvoimakoulutuksessa tai oppisopimuksella.
Ammatillinen koulutus on muuttunut maksuttomaksi niille opiskelijoille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Koulutuskeskus Salpaus hankkii tarvittavat oppimateriaalit, työvälineet sekä suojaja työvaatteet oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille.
Kustannuksia muodostuu muille opiskelijoille oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä, koulumatkoista sekä mahdollisista työvaatteista, -välineistä ja -jalkineista. Kustannukset vaihtelevat opiskeltavasta
tutkinnosta riippuen. Myös työvaatetuksen huolto ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat opiskelijan vastuulla.
Koulupäivinä perustutkinto-opiskelija saa oppilaitoksen kustantaman aterian
ja aamupuuron. Oppisopimusopiskelijat ja muut opiskelijat maksavat lounaansa itse.
Lue lisää opiskelun kustannuksista.
www.salpaus.fi/opiskelija/opiskelun-kustannukset
Tutustu tarkemmin opintososiaalisiin etuihin Kelan sivuilla.
www.kela.fi
Tutustu työttömyysetuudella opiskeluun TE-palvelujen sivuilla.
https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/eri-tavat-opiskella/opiskelu-tyottomana
Lue lisää aikuisopiskelijan etuuksista.
www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/
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11. Kysy meiltä lisää
Kysyttävää tutkinnoista, opiskelusta ja hakemisesta?
Ota yhteyttä Ohjauspiste Suuntaan
suunta@salpaus.fi, p. 044 708 0100
Palvelemme myös chatissä
www.salpaus.fi/yhteystietokortti/ohjauspiste-suunta/

Kysyttävää hakemisesta, hakemuksen vaiheesta
tai oppisopimuksesta?
Näissä asioissa sinua auttaa Hakutoimisto
hakutoimisto@salpaus.fi, p. 044 708 1886
www.salpaus.fi/yhteystietokortti/hakutoimisto/

Tervetuloa Salpaukseen!

www.salpaus.fi
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PERUSTUTKINNOT
Ammatillisessa perustutkinnossa saat alan perusosaamisen ja työssä tarvittavat tiedot ja taidot.
Sopii erityisesti sinulle, jolla ei ole aikaisempaa
ammatillista koulutusta.
Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat tästä
145 osaamispistettä ja yhteiset tutkinnon osat
vähintään 35 osaamispistettä.
Katso Salpauksen kaikki perustutkinnot
www.salpaus.fi/koulutus/koulutustarjonta/

Ajoneuvoalan perustutkinto
Automekaanikko
www.salpaus.fi/koulutusesittely/automekaanikko/

Elintarvikealan perustutkinto
Leipuri-kondiittori
www.salpaus.fi/koulutusesittely/leipuri-kondiittori/

Hevostalouden perustutkinto
Hevospalveluohjaaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevospalveluohjaaja/

Hevostenhoitaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostenhoitaja/
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Hius- ja kauneudenhoitoalan
perustutkinto
Kampaaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kampaaja/

Kosmetologi
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kosmetologi/

Kalatalouden perustutkinto
Kalanjalostaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kalanjalostaja

Kalanviljelijä
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kalanviljelija/

Kalastaja (vain oppisopimus)
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kalastaja/

Kalastuksenohjaaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kalastuksenohjaaja/

Kasvatus- ja ohjausalan
perustutkinto
Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/nuoriso-ja-yhteisoohjaaja/

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan
osaamisala, lastenohjaaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/lastenohjaaja/
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Kone- ja tuotantotekniikan
perustutkinto
Asennuksen ja automaation
osaamisala, koneasentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/koneasentaja/

Tuotantotekniikan osaamisala,
koneistaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/koneistaja/

Tuotantotekniikan osaamisala,
levyseppähitsaaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/levyseppahitsaaja/

Tuotantotekniikan osaamisala,
muovi- ja kumituotevalmistaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/muovi-ja-kumituotevalmistaja/

Laboratorioalan perustutkinto
Laborantti
www.salpaus.fi/koulutusesittely/laborantti/

Liiketoiminnan perustutkinto
Merkonomi
www.salpaus.fi/koulutusesittely/merkonomi
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Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen osaamisala,
kuorma-autonkuljettaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kuorma-autonkuljettaja/

Kuljetuspalvelujen osaamisala,
linja-autonkuljettaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/linja-auton-kuljettaja/

Kuljetuspalvelujen osaamisala,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/yhdistelmaajoneuvonkuljettaja/

Sisälogistiikan osaamisala,
palvelulogistiikkatyöntekijä
(varastonhoitaja)
www.salpaus.fi/koulutusesittely/varastonhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan
perustutkinto
Luonto-ohjaaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/luonto-ohjaaja/

Ympäristönhoitaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/ymparistonhoitaja/

Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoitaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/elaintenhoitaja/

Maaseutuyrittäjä
www.salpaus.fi/koulutusesittely/maaseutuyrittaja/
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Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin
osaamisala, matka-asiantuntija
www.salpaus.fi/koulutusesittely/matka-asiantuntija/

Matkailupalvelujen osaamisala,
matkailupalvelujen tuottaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/matkailupalvelujen-tuottaja/

Majoituspalvelujen osaamisala,
vastaanottovirkailija
www.salpaus.fi/koulutusesittely/vastaanottovirkailija/

Media-alan ja kuvallisen
ilmaisun perustutkinto
Mediapalvelujen toteuttaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/mediapalvelujen-toteuttaja/

Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian osaamisala,
musiikkiteknologi
www.salpaus.fi/koulutusesittely/musiikkiteknologi/
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Pintakäsittelyalan
perustutkinto
Lattianpäällystyksen osaamisala,
lattianpäällystäjä (vain oppisopimus)
www.salpaus.fi/koulutusesittely/lattianpaallystaja/

Rakennusmaalauksen osaamisala,
maalari
www.salpaus.fi/koulutusesittely/maalari

Teollisen pintakäsittelyn osaamisala,
pintakäsittelijä
Tuotemaalauksen osaamisala,
pintakäsittelijä
www.salpaus.fi/koulutusesittely/pintakasittelija/

Prosessiteollisuuden
perustutkinto
Biotekniikan ja kemianteollisuuden
osaamisalat, prosessinhoitaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/prosessinhoitaja/

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinto
Kiinteistönhoidon osaamisala,
kiinteistönhoitaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kiinteistonhoitaja/

Kotityöpalvelujen osaamisala,
kodinhuoltaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kodinhuoltaja/

Toimitilahuollon osaamisala,
toimitilahuoltaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/toimitilahuoltaja/
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Puuteollisuuden perustutkinto
Puulevyteollisuuden osaamisala,
levyprosessinhoitaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/levyprosessinhoitaja/

Puusepänteollisuuden osaamisala,
puuseppä
www.salpaus.fi/koulutusesittely/puuseppa/

Sahateollisuuden osaamisala,
sahaprosessinhoitaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/sahaprosessinhoitaja/

Puurakenneteollisuuden osaamisala,
teollisuuspuurakentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/teollisuuspuurakentaja/

Rakennusalan perustutkinto
Kivialan osaamisala, kivirakentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kivirakentaja/

Maarakennuksen osaamisala,
maarakentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/maarakentaja/

Talonrakennuksen osaamisala,
talonrakentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/talonrakentaja/

Ravintola- ja catering-alan
perustutkinto
Ruokapalvelun osaamisala, kokki
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kokki/

Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija
www.salpaus.fi/koulutusesittely/tarjoilija/
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Sirkusalan perustutkinto
Sirkusartisti
www.salpaus.fi/koulutusesittely/sirkusartisti/

Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto
Lähihoitaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/lahihoitaja/

Perustason ensihoitaja, lähihoitaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/perustason-ensihoitaja/

Sähkö- ja automaatioalan
perustutkinto
Automaatioasentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/automaatioasentaja/

Sähköasentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/sahkoasentaja/
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Taideteollisuusalan perustutkinto
Jalometallialan osaamisala, artesaani
www.salpaus.fi/koulutusesittely/artesaani-jalometalliala/

Puusepänalan osaamisala, artesaani
www.salpaus.fi/koulutusesittely/artesaani-puusepanala/

Sisustusalan osaamisala, artesaani
www.salpaus.fi/koulutusesittely/artesaani-sisustusala/

Tuotteen valmistuksen osaamisala
(tarpeistonvalmistus), artesaani
www.salpaus.fi/koulutusesittely/artesaani-tarpeistonvalmistus/

Verhoilun osaamisala, artesaani
www.salpaus.fi/koulutusesittely/artesaani-verhoiluala/

Talotekniikan perustutkinto
Ilmanvaihtoasentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/ilmanvaihtoasentaja/

Putkiasentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/putkiasentaja/

Teknisen suunnittelun
perustutkinto
Suunnitteluassistentti
www.salpaus.fi/koulutusesittely/suunnitteluassistentti/
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Tekstiili- ja muotialan
perustutkinto
Mittatilausompelija
www.salpaus.fi/koulutusesittely/mittatilausompelija/

Muotiassistentti
www.salpaus.fi/koulutusesittely/muotiassistentti/

Tieto- ja viestintätekniikan
perustutkinto
Elektroniikka-asentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/elektroniikka-asentaja

Hyvinvointiteknologia-asentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hyvinvointiteknologia-asentaja

IT-tukihenkilö
www.salpaus.fi/koulutusesittely/it-tukihenkilo

Ohjelmistokehittäjä
www.salpaus.fi/koulutusesittely/ohjelmistokehittaja/

Tietoverkkoasentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/tietoverkkoasentaja

Turvallisuusalan perustutkinto
Turvallisuusvalvoja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/turvallisuusvalvoja/

Välinehuoltoalan perustutkinto
Välinehuoltaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/valinehuoltaja

AMMATTITUTKINNOT
Ammattitutkinto antaa syvällisempää ammattitaitoa
kuin ammatillinen perustutkinto tai se kohdistuu vain
tiettyihin työtehtäviin. Tutkinto sopii sinulle, jolla on
alan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja työkokemusta.
Ammattitutkinnon laajuus on 150 tai 120 osaamispistettä.

Eläintenhoidon ammattitutkinto
Eläinhoitolan osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/elainhoitola-elaintenhoidon-ammattitutkinto/

Eläinkaupan osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/lemmikkielainkauppa-elaintenhoidon-ammattitutkinto/

Eläinten trimmaamisen osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/elainten-trimmaaja-elaintenhoidon-ammattitutkinto/

Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/klinikkaelainhoitaja-elaintenhoidon-ammattitutkinto/

Koirahieronnan osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/koirahieroja-elaintenhoidon-ammattitutkinto/

Hevostalouden ammattitutkinto
Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen
osaamisala, hevospalvelujen tuottaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostalouden-ammattitutkinto/

Hevoshierontapalvelujen tuottamisen
osaamisala, hevoshieroja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostalouden-ammattitutkinto/

Hevosten kengittämisen osaamisala,
kengittäjä
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostalouden-ammattitutkinto/

Ravivalmennuspalvelujen tuottamisen
osaamisala, ravivalmentaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostalouden-ammattitutkinto/
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Kalatalouden ammattitutkinto
Kalastusopastuksen osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kalatalouden-ammattitutkinto/

Kasvatus- ja ohjausalan
ammattitutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/koulunkaynnin-ja-aamu-ja-iltapaivatoiminnan-ohjauksen-ammattitutkinto/

Ohjauksen osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kasvatus-ja-ohjausalan-ammattitutkinto/

Perhepäivähoidon osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/perhepaivahoitaja-kasvatus-ja-ohjausalan-ammattitutkinto/

Kivialan ammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kivialan-ammattitutkinto/

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/koneasennuksen-ja-kunnossapidon-ammattitutkinto/
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Kuljetusalan ammattitutkinto
Henkilökuljetusten osaamisala
Tavarakuljetusten osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kuljetusalan-ammattitutkinto/

Leipomoalan ammattitutkinto
Kondiittorikisälli
Leipurikisälli
Leipomoteollisuuden kisälli
www.salpaus.fi/koulutusesittely/leipomoalan-ammattitutkinto/

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Liiketoiminnan palveluiden osaamisala
Sihteeri-assistentti (vain oppisopimus)
www.salpaus.fi/koulutusesittely/sihteeri-assistentti-liiketoiminnan-ammattitutkinto/

Myynnin ja markkinointiviestinnän
osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/myynti-markkinointiviestinta-liiketoiminnan-ammattitutkinto/

Taloushallinnon osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/taloushallinto-liiketoiminnan-ammattitutkinto/

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/lahiesimiestyon-ammattitutkinto/
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Matkailupalvelujen ammattitutkinto (vain oppisopimus)
www.salpaus.fi/koulutusesittely/matkailupalvelujen-ammattitutkinto/

Mielenterveys- ja päihdetyön
ammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/mielenterveys-ja-paihdetyon-ammattitutkinto/

Musiikkituotannon
ammattitutkinto
Laulun tekemisen/musiikin tuottamisen osaamisalat
www.salpaus.fi/koulutusesittely/musiikki/

Palvelulogistiikan
ammattitutkinto
Varastologistiikan osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/palvelulogistiikan-ammattitutkinto/

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
ammattitutkinto
Kiinteistönhoidon, toimitilahuollon
tai kotityöpalvelujen osaamisalat
www.salpaus.fi/koulutusesittely/puhtaus-ja-kiinteistopalvelualan-ammattitutkinto/
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Puuteollisuuden ammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/puuteollisuuden-ammattitutkinto/

Ravintolan asiakaspalvelun
ammattitutkinto
Tarjoilija / baarimestari
www.salpaus.fi/koulutusesittely/ravintolan-asiakaspalvelun-ammattitutkinto/

Ruokapalvelujen ammattitutkinto
Ravintolakokki / suurtalouskokki
www.salpaus.fi/koulutusesittely/ruokapalvelujen-ammattitutkinto/

Talonrakennusalan
ammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/talonrakennusalan-ammattitutkinto/

Talotekniikan ammattitutkinto
Putkiasennuksen / ilmanvaihtoasennuksen / kylmäasennuksen
osaamisalat
www.salpaus.fi/koulutusesittely/talotekniikan-ammattitutkinto/
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Tekstiili- ja muotialan
ammattitutkinto
Mittatilausompelija / stailaaja
www.salpaus.fi/koulutusesittely/tekstiili-ja-muotialan-ammattitutkinto/

Terveysalan ammattitutkinto
Jalkojenhoitotyön osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/terveysalan-ammattitutkinto/

Tieto- ja viestintätekniikan
ammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/tieto-ja-viestintatekniikan-ammattitutkinto/

Tuotantotekniikan
ammattitutkinto
Koneistuksen / levy- ja hitsaustekniikan osaamisalat
www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuotantotekniikan-ammattitutkinto/

Turvallisuusalan ammattitutkinto
(vain oppisopimus)
www.salpaus.fi/koulutusesittely/turvallisuusalan-ammattitutkinto/
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Yrittäjän ammattitutkinto
(vain oppisopimus)
www.salpaus.fi/koulutusesittely/yrittajan-ammattitutkinto/
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ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
Erikoisammattitutkinnolla osoitat hallitsevasi alan
vaativimmat työtehtävät, hankit ammattitutkintoa
syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista
osaamista. Tutkinnon suorittamiseksi sinulla täytyy olla sopiva työpaikka. Erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Erityisruokavaliopalvelujen
erikoisammattitutkinto
Dieettikokki
www.salpaus.fi/koulutusesittely/erityisruokavaliopalvelujen-erikoisammattitutkinto/

Hevostalouden erikoisammatti
tutkinto
Hevosurheilun johtamisen osaamisala,
hevosurheilumanageri
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hevostalouden-erikoisammattitutkinto/

Hius- ja kauneudenhoitoalan
erikoisammattitutkinto
Erikoiskosmetologi, kosmetiikkaneuvoja (EAT), kampaajamestari
www.salpaus.fi/koulutusesittely/hius-ja-kauneudenhoitoalan-erikoisammattitutkinto/

Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/johtamisen-ja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkinto/

Sote-palveluliiketoiminnan JYEAT
(verkkototeutus)
www.salpaus.fi/koulutusesittely/johtamisen-ja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkinto/
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Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/koneasennuksen-ja-kunnossapidon-erikoisammattitutkinto/

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kuntoutus-tuki-ja-ohjauspalvelujen-erikoisammattitutkinto/

Leipomoalan
erikoisammattitutkinto
Kondiittorimestari, leipurimestari,
leipomoteollisuuden mestari
www.salpaus.fi/koulutusesittely/leipomoalan-erikoisammattitutkinto/

Liiketoiminnan
erikoisammattitutkinto
Henkilöstöhallinnon osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/henkilostohallinto-liiketoiminnan-erikoisammattitutkinto/

Kaupan osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/kaupan-ala-liiketoiminnan-erikoisammattitutkinto/

Myynnin ja markkinointiviestinnän
osaamisala
www.salpaus.fi/koulutusesittely/myynti-markkinointiviestinta-liiketoiminnan-erikoisammattitutkinto/
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Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/majoitus-ja-ravitsemisalan-esimiestyon-erikoisammattitutkinto/

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
erikoisammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/puhtaus-ja-kiinteistopalvelualan-erikoisammattitutkinto/

Puuteollisuuden
erikoisammattitutkinto
Puuseppämestari
www.salpaus.fi/koulutusesittely/puuteollisuuden-erikoisammattitutkinto/

Talonrakennusalan
erikoisammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/talonrakennusalan-erikoisammattitutkinto/

Talotekniikan
erikoisammattitutkinto
Talotekniikan / talotekniikkaurakoinnin osaamisalat
www.salpaus.fi/koulutusesittely/talotekniikan-erikoisammattitutkinto/
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Tuotannon esimiestyön
erikoisammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuotannon-esimiestyon-erikoisammattitutkinto/

Tuotantotekniikan
erikoisammattitutkinto
Hitsauskoordinoija
www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuotantotekniikan-erikoisammattitutkinto/

Tuotekehitystyön
erikoisammattitutkinto
www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (vain oppisopimus)
www.salpaus.fi/koulutusesittely/turvallisuusvalvojan-erikoisammattitutkinto/

Kuvat: Koulutuskeskus Salpauksen
kuvakokoelmat ja kuvapankkikuvat.

