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24 1Aluksi

N
eljännesvuosisata leipää ja sirkushuveja - muis-

tikirjamerkintöjä ja oppimiskokemuksia Kou-

lutuskeskus Salpauksesta –historiikki sisältää 

faktoja, kokemuksia, mielipiteitä, muistoja, 

olettamuksia, tuokiokuvia, välähdyksiä sekä tavoitteita ja 

unelmia ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelusta ja työn 

tekemisestä. Oman erityisyytensä kirjaan tuo se, että me 

molemmat kirjoittajat olemme eläneet ja itse kokeneet ku-

vatut asiat ja tapahtumat suurelta osin ja olemme saaneet 

kuntayhtymän työntekijöinä vaikuttaa niihin. Jostain vink-

kelistä katsottuna tämä teos on kuin päiväkirja. Tuo oma-

kohtainen kokemus, muistikirjamerkintämme ja hiljainen 

tietomme on auttanut kokonaisuuden ymmärtämisessä ja 

tietojen keräämisessä: tiedämme, keneltä mitäkin pyytää ja 

mistä etsii. 

Tähän 25 vuoden ajanjaksoon sisältyvät Lahden ammatti-

korkeakoulun, Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Koulu-

tuskeskus Salpauksen perustamiset ja kehitysvaiheet sekä 

maakunnalliseksi ammatillisen koulutuksen järjestäjäksi 

kehittyminen. Ei ole tarvinnut päijäthämäläisten nuorten 

lähteä Lahden seudulta muualle toisen asteen koulutuk-

seen, ellei ole halunnut lentokone- tai merenkulkualalle tai 

metsäkoneen kuljettajaksi. Kaikki muut ammattialat ovat 

Koulutuskeskus Salpauksessa tarjolla. Esittelemme esimer-

kinomaisesti Salpauksen koulutuksen järjestämisluvas-

sa olevat ammattialat ja tutkinnot. Paitsi kuntayhtymän 

syntyvaiheet kerromme myös jatkuvasti uudistuvan lain-

säädännön muutokset ja niiden mukanaan tuomat amma-

tillisen koulutuksen pedagogiset ja rakenteelliset uudistu-

misvaatimukset ja -toimenpiteet. 

Olemme kuvanneet Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja 

Koulutuskeskus Salpauksen edelläkävijyyttä, innovatiivi-

suutta, yhteiskuntavastuuta ja rohkeutta tehdä uudistuksia, 

jotka ovat nostaneet Salpauksen valtakunnan kärkioppilai-

tosten joukkoon ja myös kansainvälisesti arvostetuksi yh-

teistyökumppaniksi. 

Historiikin sisältö on syntynyt hyvin osallistavalla tavalla. 

Omien kokemustemme, muistojemme ja tietojemme lisäksi 

olemme haastatelleet lähes 100 konsernin ja Salpauksen ny-

kyistä tai eläkkeellä olevaa työntekijää ja yli 30 opiskelijaa. 

Olemme pyytäneet asiantuntija- ja kokemusartikkeleita yli 

20 henkilöltä ja sidosryhmiltä. Lisäksi olemme keskustelleet 

laajasti eri koulutusaloilla opiskelijoiden kanssa. Monta ko-

kenutta ja pitkäaikaista kollegaa jäi vielä kohtaamatta. Ko-

rona jonkin verran haittasi näitä kohtaamisia, koska viime 

vuoden ajan opiskelijat ja opettajat toimivat pääosin etänä. 

Tietysti olemme kahlanneet pöytäkirjat, toimintakertomuk-

set ja erilaiset raportit sekä nettisivut 25 vuoden ajalta. 

Olemme myös hyödyntäneet aikaisempia historiikkeja eri 

koulutusaloilta sekä Päijät-Hämeen koulutuskonsernista 

kirjoitettua Hallittu rakennemuutos -kirjaa vuodelta 2003. 

Kerromme myös kuntayhtymähallinnon periaatteet ja po-

liittisen päätöksenteon toimintatavat sekä kuvaamme, mi-

ten kuntayhtymän erilaiset palvelut toimivat ja tukevat ja 

mahdollistavat opiskelijoiden oppimista. Kirjan loppupuo-

lella olemme selostaneet systemaattisen strategisen suun-

nittelun periaatteet ja huipputuloksiin ohjaavat strategia-

ohjelmat eri ajanjaksoilta. 
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Siitä, että historiikki reilun puolentoista vuoden jälkeen on 

nyt valmis, saamme kiittää kaikkia Salpauksen opiskelijoita 

ja työntekijöitä sekä myös senioreja. Aina kohdatessamme 

olitte innoissanne mukana esittelemässä ja muistelemassa. 

Erityiset kiitokset toimitusjohtaja Martti Tokolalle ja rehtori 

Päivi Saarelaiselle, että uskalsitte pyytää meitä tähän työ-

hön. Samoin hallintosihteeri Reija Launiemelle lämpimät 

kiitokset suuresta avusta, toimitit lakkaamatta materiaale-

ja, kasvatit historiapuuta ja osasit jo lukea ajatuksiamme. 

Ilman sinua emme olisi pärjänneet. Samoin kiitokset avun- 

annosta palveluvastaava Arja Mikkoselle, suunnittelija 

Tuula Rajalalle ja arkistovastaava Eija Silvoselle sekä oh-

jausryhmän jäsenille Riitta Murtorinteelle, Risto Salmelal-

le, Merja Tirkkoselle, Jonna Uskille ja Taija Pitkäselle, joita 

ilman tämä kirja ei olisi käsissämme. Lämpimät kiitokset 

kaikille haastateltaville ja artikkelien kirjoittajille mielen-

kiintoisista muistoista ja työkokemuksista. Ja erityiskiitok-

set Kulinaarin, Signen, Ellenin, Kaislan, Klusterin, Haaveen 

ja Kisällin henkilöstöille ja opiskelijoille ihanista herkuista 

ja hyvästä palvelusta, joista olemme saaneet nauttia edulli-

seen henkilökuntahintaan. Ne olivat tämän historiaurakan 

huippuhetkiä Salpauksen 25-vuotisjuhlan lisäksi! 

Olemme vuoden 2020 elokuusta saakka olleet joka viikko 

1-2 päivää Salpauksessa joko Paasikivenkadulla suunnitte-

lemassa ja haastattelemassa tai kiertelemässä ja haastatte-

lemassa kampuksilla. Meillä on oma historiikkihuone Paasi-

kivenkadulla, joka pursuaa arkistoista raahattuja mappeja 

ja materiaaleja. Ja kaiken tämän lisäksi meillä on keskenäm-

me niin hauskaa, kun “yhtäkkiä olemme vuodessa 1997 ja 

mietimme, mikä L-infonetin juttu nyt olikaan...muistatko, 

kirjoitimme hanketta kaikki pääsiäispyhät!” Ja nauru rai-

kaa. Olemme nuortuneet monta vuotta. Olemme ottaneet 

uudet työmenetelmät taas käyttöön ja kirjoittaneet nämä 

muistelut sekä kertomukset pilvipalvelussa olevaan asia-

kirjaan reaaliaikaisesti. Usein keskustelemme, onko totta 

vai unta, että saimme elää ihanan, mielenkiintoisen työelä-

mämme toiseen kertaan ja vielä valita sieltä parhaat palat!

Ilman menneisyyttä ei ole tulevaisuutta! 

Lahdessa 19. marraskuuta 2021

Sirkku Blinnikka ja Marita Modenius 

Salpauksen tarina

Muuttaaksemme maailmaa tarvitsemme tekijöitä, rohkeita uuden rakentajia ja 
taitavia vanhan korjaajia. Tarvitsemme käsiä ja jalkoja, taitoa ja tahtoa.

Tarvitsemme valmentajia ohjaamaan, jakamaan kokemuksia ja näyttämään 
suuntaa. Tarvitsemme kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset yhdessä oppivat 
toisiltaan. Tarvitsemme intoa ja iloa, taitoa ja tekemistä, työtä ja tuloksia. 
On paikka, jossa osaamista uudistetaan ja osaajista kasvaa ammattilaisia. 
Paikka, jonka ilmapiiri henkii oppimisen rohkeutta, tekemisen iloa ja reilua 
asennetta. Mahdollisuuksiin tartutaan päättäväisesti ja maailmaa muutetaan 
askel kerrallaan. Meillä jokainen voi vaikuttaa omaan elämäänsä, löytää oikean 
suunnan. Olemalla hyvä itsellesi ja tekemällä sen, mitä oikeaksi koet, teet hyvää 
myös muille.

Miksi enää odottaisit, kun elämä on tässä.

Salpaus, ole hyvä.



2Lähtölaukaus konserniin  
– ammatillinen koulutus  
Päijät-Hämeessä 1990-luvulla
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P
äijäthämäläisen ammatillisen koulutuksen juuret 

ulottuvat 1700-luvulle Heinolan seudulle, jossa toi-

mi tuolloin kehruukoulu. Samanlaista toimintaa oli 

1800-luvun alussa myös Padasjoella. Varsinaisesta 

ammattikoulutuksesta voidaan kuitenkin puhua, kun niin 

sanotuissa sunnuntaikouluissa järjestettiin käsityön perus-

opetusta 1800-luvun loppupuolella Heinolassa. Vuonna 1894 

Lahteen perustettiin alempi käsityöläisiltakoulu, joka siir-

tyi kaupungin haltuun vuonna 1909. Maatalousopetus alkoi 

vuonna 1887, kun maan ensimmäinen emäntäkoulu aloitti 

toimintansa vuonna 1893 Orimattilassa. Koko 1900-luku, eri-

tyisesti itsenäistymisen jälkeen, oli voimakasta ammatillisen 

koulutuksen ja uusien oppilaitosten perustamisen aikaa. 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin perustamisen aikoihin, 

1990-luvun puolivälissä, Päijät-Hämeessä oli monipuoli-

nen toisen asteen koulutustarjonta, oli oppilaitoksia useissa 

kunnissa ja oli useita koulutuksen järjestäjiä: kaupunkeja, 

kuntia, kuntayhtymä, valtio ja myös muutama yksityinen 

koulutuksenjärjestäjä. 

Lukiot

Lukioita oli 1990-luvulla Hollolassa, Kärkölässä, Padasjoella, 

Asikkalassa, Heinolassa, Sysmässä, Hartolassa, Nastolassa, 

Orimattilassa ja Lahdessa yhdeksän. Lukiot olivat Lahden 

yhteiskoulua, Hartolan lukiota sekä Steinerkoulun lukiota 

lukuun ottamatta kuntien ja kaupunkien ylläpitämiä. 

Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisella koulutuksella oli 1990-luvulla Päijät-Hä-

meessä useita järjestäjiä. Lahden kaupunki ylläpiti Fell-

manni-instituuttia, Lahden ammattioppilaitosta, Lahden 

kauppaoppilaitosta, Lahden ammatillista aikuiskoulutus-

keskusta ja Lahden taideinstituuttia.

Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymässä olivat Päijät-Hä-

meen ammattioppilaitos, Päijät-Hämeen sosiaalialan oppi-

laitos, Hollolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Orimat-

tila-instituutti. 

Heinolan seudun koulutuskuntayhtymään kuuluivat Heino-

lan ammattioppilaitos, Heinolan kauppaoppilaitos ja Heino-

lan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, jotka ennen konserniin 

liittymistään yhdistyivät yhdeksi oppilaitokseksi, Heino-

la-instituutiksi. 

Valtion ylläpitämiä oppilaitoksia olivat Kujalan maatalous-

oppilaitos, Lahden terveydenhuolto-oppilaitos, Lahden Muo-

toiluinstituutti, Lahden teknillinen oppilaitos ja Orimattilan 
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kotitalousopisto. Valtio oli jo 1990-luvun alussa ilmoittanut 

luopuvansa oppilaitostensa ylläpidosta. Siksi oli selvitettä-

vä erikseen valtion oppilaitosten kunnallistamismenettely, 

johon liittyivät koulutustehtävien, maaomaisuuksien, kiin-

teistöjen ja henkilöstöjen siirrot. Orimattilassa sijainnut Ori-

mattilan koti- ja laitostalousoppilaitos oli siirretty valtiolta 

Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymään jo vuonna 1994. 

Kunkin siirtyvän oppilaitoksen kunnallistaminen oli oma 

ratkaisunsa, koska tilanteet olivat erilaisia. Yksi pääperiaa-

te valtiolla oli, että henkilöstö siirtyi niin sanottuina “van-

hoina työntekijöinä” uudelle ylläpitäjälle. Tätä sovellettiin 

Päijät-Hämeessä myös Lahden kaupungilta ja Päijät-Häneen 

koulutuskuntayhtymältä Päijät-Hämeen koulutuskonserniin 

siirrettävään henkilöstöön. Selvitysvaiheessa konserniin 

siirtyvien oppilaitosten henkilöstön yhteismäärä oli 1260.

Lisäksi yksityisiä säätiöiden tai yhdistysten ylläpitämiä op-

pilaitoksia olivat Päijät-Hämeen maaseutuoppilaitos Asik-

kalassa, Vierumäen ja Pajulahden urheiluopistot, Lahden 

diakoniaopisto ja Lahden konservatorio. Näistä konserniin 

siirtyivät vain Päijät-Hämeen maaseutuoppilaitos ja Lah-

den diakoniaopiston opistoasteen koulutus ammattikorkea-

kouluun erillissopimuksella.

Koulutuskokeilut alkavat

Samalla kun koulutuksen sääntelyä höllennettiin 1980-luvun 

lopulla, aloitettiin poliittiset keskustelut peruskoulun jälkei-

sen koulutuksen sisällöstä ja rakenteesta. Vuoden 1990 kou-

lutuspoliittisen selonteon uudistusehdotusten testaamiseksi 

käynnistettiin 1990-luvun alussa laajat valtakunnalliset kou-

lutuskokeilut: ammattikorkeakoulukokeilu ja nuorisoasteen 

koulutuskokeilu. 

Koulutuksen lainsäädäntöä muutettiin lainsäädännön koko- 

naisuudistuksessa siten, että koulutuksen järjestäjällä oli or-

ganisointivapaus ja yhteistyövelvoite. Lainsäädännöllisesti 

nuorisoaste- ja ammattikorkeakoulukokeiluille annettiin ver-

rattain väljät puitteet ja konkreettisen toiminnan muotoutu-

minen vei aikaa. Tämä ilmenee opetusministeriön ylijohtajien 

Markku Linnan ja Leevi Melametsän 2.3.1992 allekirjoittamas-

sa kirjeessä. Siinä todettiin koulutuskokeiluihin liittyen, että 

monet keskeiset toimintaan liittyvät seikat olivat vasta ke-

hitteillä ja monet peruskysymykset vielä avoinna. Päijät-Hä-

meessä lähdettiin molempiin kokeiluihin laajoilla oppilaitos-

rintamilla mukaan. Näissä ratkaisuissa ja uudistuksissa ja 

koulutuksen organisoinneissa konsernin innovatiivisuus ja 

edelläkävijyys suhteessa lainsäädäntöön ja valtakunnallisiin 

koulutuspoliittisiin tavoitteisiin pääsi kukoistamaan. 

Nuorisoasteen koulutuskokeilu – lukioiden ja 
ammatillisten oppilaitosten yhteistyö alkaa

Vuonna 1991 säädettiin laki nuorisoasteen koulutuksen ja 

ammattikorkeakoulutuksen kokeiluista. Nuorisoasteen kou-

lutuskokeilu (NUKO) ajoittui vuosille 1992–1998. Sen tavoit-

teena oli lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välistä 

yhteistyötä lisäämällä ja uudenlaisen tutkintojärjestelmän 

avulla kehittää koulutusjärjestelmää. Kokeilulainsäädäntö 

mahdollisti opiskelijoille tutkinnon ja oppimäärän kurssiva-

linnat toisesta koulumuodosta, ja samalla annettiin oikeus 

lukea hyväksi aikaisemmat ja muualla suoritetut opinnot. 

Lahden nuorisoasteen koulutuskokeiluun lähtivät mukaan 

kaikki lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.

Erityisesti ammattiopiskelijoille tämä oli tärkeää, koska he 

pystyivät lukio-opintojen avulla nostamaan jatko-opinto-

kelpoisuuttaan. Loppuraportti kokeilusta laadittiin vuoden 

1999 lopulla. Mutta vielä sen jälkeen Päijät-Hämeessä pää-

tettiin jatkaa kokeilua vuoteen 2002 saakka. Vuonna 2001 

tuli voimaan kokeiluoppilaitosten laajennettu alueellinen 

yhteistyösopimus.

Kokeilun hallinnointi

Kokeilua varten nimettiin nuorisosasteen yhteistyöryhmä-

ryhmä ja työjaosto. Yhteistyöryhmä koostui maakunnan am-
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Nuorisoasteen 
koulutuskokeilun 
työjaoston jäseniä: 
rehtori Matti Kuukka, 
rehtori Kimmo Sainio, 
projektipäällikkö 
Pirjo Penttilä 
ja rehtori Keijo 
Makkonen.

matillisten oppilaitosten ja lukioiden rehtoreista ja kuntien 

sivistystoimenjohtajista. Ryhmä oli kooltaan reilut kaksi-

kymmentä henkeä. Lahden kaupungin kanssa oli sovittu, 

että kaupunki nimeää kolme edustajaa ja samoin konserni 

kolme edustajaa kokeilun yhteistyöryhmään. Tämä perustui 

siihen, että Lahti oli suurin lukiokoulutuksen järjestäjä ja 

konserni suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Alkuvai-

heessa yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskau-

punginjohtaja Kari Salmi Lahdesta. Vuodesta 1996 alkaen yh-

teistyöryhmän vetovastuu oli kaksivuotinen ja se oli 

vuorotellen Lahden kaupungilla ja Päijät-Hämeen koulutus-

konsernilla. Myöhemmin kaupungin puolelta puheenjohtaja-

na toimi hallintojohtaja Juhani Tommola ja konsernista kehittä-

misjohtaja Marita Modenius. Yhteistyöjaoston puheenjohtajana 

oli ensimmäiset vuodet Lahden yhteiskoulun rehtori Matti 

Kuukka, ja myöhemmin puheenjohtajuus vaihtui kahden vuo-

den välein. Lukion ja ammatillisen puolen rehtorit vuorotteli-

vat. Konsernin yhteistyökumppaneita nuorisoasteen kokeilus-

sa olivat erityisesti Kiveriön, Mukkulan, Salpausselän ja 

Salinkallion lukiot sekä myöhemmin Asikkalan ja Heinolan 

lukiot. Nuorisoasteen koulutuskokeilusta Päijät-Hämeen kou-

lutuskonsernissa vastasi projektipäällikkö Urho Enlund, ja hä-

nen eläkkeelle jäätyään projektipäällikkö Pirjo Penttilä.

Vuonna 1999 hyväksyttiin Alueellinen koulutusstrategia, 

jonka valmistelussa olivat mukana alueen korkeakouluyk-

siköt (Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Lap-

peenrannan teknillinen korkeakoulu), maakunnan lukiot, 

ammatilliset oppilaitokset ja vapaan sivistystyön yksiköt. 

Strategiavalmistelun käynnistivät nuorisoasteen kokeilun 

ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustajat aloitussemi-

naarissa joulukuussa 1997, ja strategia valmistui 4.4.1999. Ta-

voitteena oli, että se olisi liitetty osaksi maakuntastrategiaa. 

Toiminta-ajatus korosti avointa verkottunutta oppimisym-

päristöä, joka mahdollisti korkeatasoisia ja monialaisia opin-

toja yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Erityiset 

painopisteet käsittivät useita kehityssuuntia. Näitä olivat 

matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen nostaminen, 

ympäristöosaamisen ja -teknologian vahvistaminen, kan-

sainvälisten edellytysten luominen ja matkailun kehittämi-

nen, muoviteknologian, mekatroniikan, mekaanisen puun, 

tietotekniikan ja logistiikan koulutuksen vahvistaminen 

sekä yrittäjyyttä tukevan koulutuksen ja laatukoulutuksen 

laajentaminen ja hyödyntäminen sekä muotoilun ja taiteen 

osaamisen hyödyntäminen. Koska Päijät-Hämeen alueelli-

sen koulutuspolitiikan missiona oli avoimen verkoston kal-

tainen toiminta, mutta siltä puuttui “veturi”, muodostui stra-

tegia-asiakirjasta osapuolten välinen sopimusluontoinen 

toiminnan ohjausväline.

Vuoden 1999 lopulla valmistui myös nuorisoasteen koulu-

tuskokeilun loppuraportti. Ylläpitäjien mielestä merkittävä 

tulos kokeilusta oli koulutustoiminnan tehokkuuden pa-

rantaminen ja yhteistyö hallinnossa. Samoin oppilaitosten 

yhteistyön käynnistyminen, eri kulttuurien parempi ym-

märtäminen ja oppilaitosten avautuminen ulospäin näh-

tiin keskeisinä tuloksina. Opiskelijoiden kannalta merkit-

tävää oli valinnaisuuden lisääntyminen, opetustarjonnan 

monipuolistuminen ja opetusjärjestelyjen ja -menetelmien 

uudistuminen. Konsernin oppilaitoksissa pidettiin hyvänä 

erityisesti ammatillisten opiskelijoiden kahden tutkinnon 

samanaikaisen suorittamisen mahdollistumista ja lukiolai-

sille laadittua ammatillisten opintokokonaisuuksien toteu-

tusohjelmaa sekä kesäopintojen laajentumista. 
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Kimmo Sainio

Kohti avoimia oppimisympäristöjä  
– lukiot mukana muutoksessa

Merkittävä tekijä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön 

käynnistymisessä oli Nuorisoasteen koulutuskokeilu. Sen tavoitteena oli 

nostaa peruskoulun jälkeisen koulutuksen tasoa sekä madaltaa yleissi-

vistävän ja ammatillisen koulutuksen rajaa. Sen keskeiset saavutukset 

tulivat kirjatuiksi vuoden 1998 lukio- ja ammatillisen koulutuksen lain-

säädäntöön. Niistä ehkä keskeisin oli oppilaitosten velvollisuus tehdä 

yhteistyötä joustavien opintopolkujen mahdollistamiseksi. Nuorisoas-

teen koulutuskokeilun päätyttyä toisen asteen oppilaitosten yhteistyö 

Päijät-Hämeen alueella perustui vuoden 2001 alusta koulutuksen järjes-

täjien yhteistyösopimukseen. 

18 lukiota mukana

Lahden nuorisoasteen koulutuskokeiluyksikköön kuului 18 lukiota. 

Kokeilun valtakunnallinen tuntijako mahdollisti laajan valinnaisuuden. 

Kaikille yhteisiä aineita oli vähimmillään neljä, Lahden kokeiluyksikössä 

Lahden yhteiskoulun, Nastolan ja Hollolan lukiot ottivat käyttöön näin 

laajan valinnaisuuden. Muissa valinnaisuutta oli vähemmän. Perusteek-

si esitettiin vaatimusta lukion yleissivistävyydestä. Myös virkajärjestelyt 

asettivat omat reunaehtonsa. Noin puolet kokeiluyksikön opiskelijoista 

oli Lahden kaupungin lukioissa. Lyhyiden etäisyyksien vuoksi ope-

tuksen yhteisjärjestelylle oli Lahdessa vähemmän käytännön esteitä 

kuin ympäristökuntien pienissä lukioissa. Niillä oli suuri tarve löytää 

keinoja kurssitarjonnan pitämiseksi riittävän laajana. Lahden lukioissa 

oli kuitenkin pitkään tapana tukeutua Lahden Yhteiskoulun aikuislin-

jaan opiskelijoiden etenemiskapeikkojen ratkaisemiseksi. Tämä hidasti 

lukioiden välisen yhteistyön syntymistä. Toinen yhteistyön hidastaja 

oli Lahdessa pitkään kestänyt keskustelu lukioverkon tiivistämiseksi. Se 

synnytti yhteistyön sijasta jopa vastakkainasettelua. 

Eräänä kokeilun tavoitteena oli parantaa ammattiin opiskelevien jat-

ko-opintovalmiuksia. Salinkallion lukio aloitti sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoille ylioppilaskirjoituksiin osallistumiseen tähtäävän ope-
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”äkillisissä uppoamistapauksissa  
on pääasia pitää pää veden päällä”

tuksen neljässä kirjoitusaineessa. Opiskelijat osallistuivat opetukseen 

lukiossa sen omien opiskelijoiden ryhmissä kahtena päivänä viikossa 

täyden koulupäivän. Kirjoituksiin osallistumisoikeus syntyi, kun säädet-

ty määrä kirjoitettavan aineen opintoja oli suoritettu. Kahden eri-ikäisen 

opiskelijaryhmän ja työkulttuurin kohtaaminen vaati puolin ja toisin 

totuttelemista. Ammattitutkinnon suorittajien sitoutuminen opintoihin 

ja opetuksen arvostaminen oli vallan uutta joillekin juuri peruskoulusta 

lukioon siirtyneille. Kerrankin omiaan pöhisevät pojat saivat heiltä suo-

raa palautetta kesken oppitunnin: ”Olkaa hiljaa. Me olemme tulleet tänne 

opiskelemaan emmekä kuuntelemaan teidän juttujanne.” Toisaalta 

lukio-opintojen edellyttämä työmäärä tuli joillekin ammatillisen tutkin-

non opiskelijoista yllätyksenä, ja he kokivat opinnot raskaiksi. Kolmesta-

toista aloittajasta kolme keskeytti opinnot ensimmäisen vuoden aikana.

Joskus yhteydenpito ja ohjaus kysyi luovuuttakin. Oli viestittävä väli-

neillä, joita oli. Eräs ammatillisen tutkinnon suorittaja oli läpäissyt yli-

oppilaskokeiden kolme ainetta, mutta jäänyt viimeiselläkin uusintaker-

ralla pisteen päähän hyväksytystä neljännessä. Näin lakki oli jäämässä 

unelmaksi. Kokelaalla on kuitenkin mahdollisuus määräajassa pyytää 

ylioppilastutkintolautakunnalta uusintatarkastusta kokeesta, ja nytkin 

häntä kehotettiin tekemään näin. Anomus lautakunnalle tuli toimittaa 

rehtorille edelleen toimitettavaksi. Kun viimeisenä määräpäivänäkään 

sitä ei kuulunut, yritettiin tavoittaa kokelasta. Lopulta vanhemmilta 

kuultiin, että hän oli jo töissä ulkomailla. Sitten tehtiin yhteistyötä. 

Kotiväki selvitti työpaikan telefaxin numeron ja hoiti tarkastusmaksusta 

tositteen nähtäväksi rehtorille. Faxi lauloi kahteen suuntaan: rehtorin 

valmiiksi laatiman anomuksen toiseen ja saman allekirjoitettuna takai-

sin. Anomuskirje lähti koululta lautakunnalle määräajassa. Aikanaan 

saapui lautakunnan kirje. Tarkastuksessa oli löytynyt yksi lisäpiste. Siten 

koe sekä samalla ylioppilastutkinto tulivat hyväksytyiksi. Muutaman 

päivän päästä lukion kansliassa ojennettiin ruusut – rehtorille.

Uusi ylioppilastutkintoasetus

Uusi ylioppilastutkintoasetus astui voimaan vuonna 1996. Sen mukaan 

kaksi ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon opiskelija voi osallistua 

ylioppilaskirjoituksiin opintojen vielä kestäessä suoritettuaan puoli-

toista vuotta laajat opinnot. Osallistujien määrä kasvoi niin suureksi, 

että perustettiin omia ryhmiä ammattioppilaitoksen tiloihin. Opettajina 

toimivat pääosin lukioiden opettajat. Toiminta perustui Lahden kaupun-

gin koululaitoksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien väliseen 

sopimukseen. Sen hallinnoinnista ja kirjoitusten toimeenpanosta vastasi 

edelleen Salinkallion lukio. Esimerkiksi kevään 2000 ylioppilaskirjoituk-

siin osallistui 77 ammattiin opiskelevaa. Koesuorituksia kertyi yhteensä 

254. Koulutuskeskus Salpauksen aloittaessa toimintansa syksyllä 2001 

sillä oli oma lukiokoulutusta järjestävä oppilaitos Nastolassa. Ylioppilas-

kirjoituksiin tähtäävä opetus ja kirjoitusten toimeenpano siirtyivät sen 

vastuulle. Vastaavasti Asikkalassa, Heinolassa ja Orimattilassa paikalli-

nen lukio hoiti kirjoitusaineiden opetuksen ammattiin opiskeleville.

Yhdeksi kokeiluyksikön lukuvuoden 1996–1997 painopistealueista 

valittiin etä- ja monimuoto-opetuksen kehittäminen. Kokeiluyksikkö 

hankki 30 opettajalleen siihen koulutusta. Menetelmässä korostui opet-



32

tajakeskeisen luennoinnin sijaan itseohjautuvuus ja konstruktiivinen 

oppimiskäsitys. Tavoitteena oli mahdollistaa eri oppilaitoksissa opiskele-

vista nuorista koostuvia ryhmiä yhteiseen opetukseen. Opetus tapahtui 

etäopetuksena tietotekniikkaa hyödyntäen. Tämä tuli mahdolliseksi, kun 

kokeiluoppilaitosten keskinäiset tietoliikenneyhteydet saatiin toimi-

maan. Visiona oli Lahden ja ympäristökuntien opiskelijoiden virtuaali-

koulu, jossa voi opiskella lukion oppimäärän mukaisia aineita sijainnista 

riippumatta. Ensi vaiheessa haluttiin mahdollistaa ammatillisen tutkin-

non suorittajille osallistuminen ylioppilastutkinnon reaalikokeeseen. 

Kurssien sisältöjä rakennettaessa oli lähtökohtana lukion ja ammatilli-

sen oppilaitoksen opetussuunnitelmien vertailu päällekkäisyyksien kar-

simiseksi. Kehittämistyöhön osallistui opettajia lukioista ja ammatillisis-

ta oppilaitoksista. Perinteisestä luokkaopetuksesta poikkeavaa opetusta 

ja oppilaitosten yhteistyötä edusti myös kesäisin toteutettava biologian 

kenttäkurssi, Vesijärvi-kurssi.

Valtakunnallisiin kielenopetuksen monipuolistamishankkeisiin liittyen 

suunniteltiin syksystä 1998 toteutettava harvinaiskielten nuko-tarjotin. 

Siinä opiskelijat lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista opiskelivat 

yhdessä kolme kurssia valitsemaansa kieltä lukion B3-kielen opetus-

suunnitelman mukaisesti. Opetus tapahtui Ståhlberginkadulla kerran 

viikossa iltapäivällä. Tämän jälkeen oli mahdollista jatkaa joko opiskelua 

lukiossa tavoitteena ylioppilaskirjoitukset tai ammatillisten kielten opis-

kelua. Järjestelyllä pyrittiin kielivalintojen monipuolistamisen lisäksi 

resurssien käytön tehostamiseen.

Oppilaitosten välisen yhteistyön keskeiseksi muodoksi vakiintui 1990- 

luvulta kesäkurssit. Kurssitarjonnalla pyrittiin mahdollistamaan etene-

misesteiden poistaminen ja valmistautuminen syksyn ylioppilaskir-

joituksiin. Aluksi Yhteiskoulun aikuislinja järjesti kurssit. Myöhemmin 

järjestämisvastuu siirtyi Lahden kaupungille. Kurssien opettajina toi-

mivat eri lukioissa työskentelevät opettajat. Kursseille ilmoittautumista 

varten kehitettiin sähköinen järjestelmä kokeiluyksikön resurssoimana. 

Tietotekniikan kehitys oli 90-luvulla nopeaa, mutta tuolloin ei vielä ollut 

käytössä internetin kaltaisia ratkaisuja, vaan yhteydet oppilaitoksesta 

Lahden kaupungin atk-keskuksessa sijaitsevaan palvelimeen tapahtui-

vat soittomodeemin kautta. Tämä osoittautui käytännössä vaikeaksi 

monille opintojen ohjaajille ja työlääksi tukihenkilöille suuren laiteriip-

puvuuden vuoksi. Myöhemmin hallinnointi tapahtui oppilaitoksissa 

yleisesti käytössä olevan Primus-ohjelmiston välityksellä, ja se rahoitet-

tiin alueellisen yhteistyön kautta. Parhaimmillaan opiskelijoita oli lähes 

kaikista yhteistoiminta-alueen lukioista ja ammatillisista oppilaitok-

sista. Kurssisuorituksia kertyi esimerkiksi vuonna 2003 kaikkiaan 904. 

Opettajien ammattiyhdistys hyväksyi hiljaisesti toiminnan. Toisaalta 

kesäopetusta ei voitu lukea mukaan opettajan vuosityömäärään, vaikka 

monet sitä toivoivat. Vuodesta 2008 kesäopetus tuli jälleen Lahden yh-

teiskoulun aikuislinjan hoidettavaksi. 

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Pitkät välimatkat muodostivat ympäristökuntien lukioiden opiskelijoille 

esteen osallistua lähiopetukseen muissa lukioissa. Alueellisen koulu-

tusyhteistyön verkkotyöryhmä, VETY-ryhmä, nostikin verkkovälittei-

sen opetuksen kehittämisen yhdeksi painopistealueekseen. Yhteisestä 

resurssista palkattiin verkko-opetuksen koordinaattori suunnittelemaan 

opettajien koulutusta ja toimimaan heille tukihenkilönä. Yhteiseksi oppi-

misalustaksi otettiin Moodle. Verkkovälitteisen opetuksen ja opetusma-

teriaalin kehittäminen edellytti paitsi teknisiä valmiuksia myös yhteistä 
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keskustelua taustalla olevasta oppimiskäsityksestä. Oli sovittava yhtei-

sistä pelisäännöistä ja opettajien palkkauksestakin. Videoneuvottelun 

mahdollistavien laitteiden saaminen käyttöön mahdollisti opetukseen 

osallistumisen uudella tavalla etänä. Ympäristökuntien lukiot sopivat 

etenkin lyhyiden kielten ja joidenkin muiden aineiden valinnaiskurssi-

en toteuttamisesta video-opetuksena. 

Opintojen joustaminen

Alueellisen yhteistyön osana on ollut koulutustasojen nivelvaiheiden 

joustavoittaminen. Se on koskenut niin perusopetusta kuin toisen asteen 

jälkeistä koulutusta. 

Yhteinen piirre yhteistoiminta-alueen lukioissa oli 2000-luvun ensim-

mäisellä vuosikymmenellä lukioon hakijoiden määrän väheneminen. 

Esimerkiksi vuonna 2004 oli lukioon hakijoita yhteensä 333 vähemmän 

kuin aloituspaikkoja. Suurin aloituspaikkojen ylitarjonta oli ympäristö-

kuntien lukioissa, 250 paikkaa. Keskusteluun nousi myös ajatus alueen 

lukiokoulutuksen kokoamisesta yhden ylläpitäjän hoidettavaksi. Tämä 

ajatus ei kuitenkaan toteutunut. Lahdessa tilanne johti lukioverkon 

tiivistämiseen lakkauttamalla ja yhdistämällä lukioita ja muokkaamalla 

peruskouluverkkoa. Lukiokoulutuksen keskittäminen yhä suurempiin 

yksiköihin on jatkunut 2020-luvulle asti. Yhteistoiminta-alueen lukioiden 

määrä on pienentynyt kahdeksalla lakkautusten ja yhdistymisten kautta. 

Alueellinen koulutusyhteistyö toi 1990-luvulla järjestäytyneesti yhteen 

yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tekijät. Tutustumisen myötä 

lisääntyi ymmärrys ja arvostus toisen koulumuodon työtä kohtaan. 

Alettiin nähdä yhteistyön mahdollisuuksia. Kehitettiin myös siltoja 

toisen asteen ja korkeakoulujen välille. Työtä on tehty organisaatioiden 

ja muiden toiminnan reunaehtojen muutospaineessa. Kerran opiskelijat 

antoivat rehtorillensa tulevaa varten vinkin Nalle Puh -kirjasta: ”Pöllö 

selitti, että äkillisissä uppoamistapauksissa on pääasia pitää pää veden 

päällä”. Tätäkin ohjetta on tarvittu ja tarvitaan tulevinakin vuosina, sillä 

uudistustyö jatkuu. Uusimman lukiouudistuksen tavoitteena on nostaa 

kansakunnan koulutustasoa. Vuoteen 2030 mennessä halutaan korkea-

koulutettujen osuuden nousevan 50 prosenttiin 25–34-vuotiaiden ikäluo-

kasta. Lukiolaki ja asetus annettiin vuonna 2018. Niiden pohjalta valmis-

tellut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2021. Tavoitteeseen 

pyritään mahdollistamalla yksilölliset opintopolut ja kehittämällä kor-

keakouluyhteistyötä. Näitä samoja asioita on tavoiteltu päijäthämäläi-

sessä koulutusyhteistyössä jo 1990-luvulta asti. Suuremmat lukioyksiköt 

ovat valmiimpia vastaamaan uudistusvaatimuksiin. Lahden ulkopuolis-

ten kuntien lukioiden haasteet liittyvät väestökehitykseen. Pienenevät 

ikäluokat pakottavat ne etsimään elinvoimaa tiivistyvästä yhteistyöstä 

peruskoulun yläasteen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kans-

sa. Kukaties lukiolain mahdollistaman tilauskoulutuksen järjestäminen 

muodostuu joidenkin lukioiden elämänlangaksi.

Kimmo Sainio 

rehtori, eläkkeellä 

Salinkallion lukio,  

Nastopoli-lukio (Koulutuskeskus Salpaus),  

Kannaksen lukio 
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Lahden ammattikorkeakoulukokeilu 1992–96

Johtavat rehtorit kokeiluaikana 

FT Juhani Honka 1992–1996,  

TkT Keijo Nivala toimi Juhani Hongan sijaisena

Ammattikorkeakoulukokeilut toteutettiin vuosina 1992–

1996. Kokeilu oli linjattu vuoden 1990 Koulutuspoliittisessa 

selonteossa ja Koulutuksen kehittämissuunnitelmassa vuo-

sille 1990–1995. Kehittämissuunnitelmassa vuosille 1995–

2000 vähän ennen kokeilun päättymistä todettiin seuraavas-

ti: “Suomen korkeakoululaitos muodostuu yliopistoista (tiede- ja 

taidekorkeakoulut) ja ammattikorkeakouluista. Molempia kehi-

tetään omien vahvuusalueiden pohjalta yhteistyötä ja verkostoi-

tumista korostaen. Ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan 

suunnitelmakauden aikana. Ammattikorkeakouluksi kehite-

tään kaikki ammatillisen korkea-asteen koulutus ja suurin osa 

opistoasteen koulutuksesta. Opistoaste poistuu. Merkonomi- ja 

teknikkotutkintojen asema tutkintojärjestelmässä ratkaistaan 

erillisselvitysten valmistuttua vuonna 1996.”

Lahdessa ammattikorkeakoulukokeilun suunnittelu käyn-

nistyi vuonna 1989. Vuonna 2003 ilmestyneessä Päijät-Hä-

meen koulutuskonsernin syntyä kuvaavassa historian tutki-

muksessa Hallittu rakennemuutos on Lahden ammatti- 

korkeakoulukokeilu kuvattu yksityiskohtaisesti. Asiassa oli-

vat aloitteellisia yhtäällä Lahden kaupunki ja toisaalla Päi-

jät-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Lahti kaavaili aluksi am-

mattikorkeakoulukokonaisuutta, jonka muodostaisivat 

Lahden teknillinen oppilaitos, Lahden kauppaoppilaitos ja 

Lahden muotoiluinstituutti. Päijät-Hämeen koulutuskuntayh-

tymä puolestaan teki hakemuksen ja lähti kehittämään aja-

tusta, jossa omaksi ammattikorkeakoulutukseen yhdistettäi-

siin Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitos, Lahden 

terveydenhuolto-oppilaitos (valtion oppilaitos) sekä Lahden 

diakoniaopisto (säätiön omistama). 

Kummatkin hankkeet etenivät opetusministeriön käsitte-

lyyn. Siellä ehdotettiin melko nopeasti, että kumpikin taho 

pohtisi hankkeiden yhdistämistä. Ehdotuksen toteuttami-

nen koettiin menestymisen edellytykseksi. Niinpä hanketta 

lähdettiin pienen kangertelun jälkeen viemään eteenpäin 

laajassa kokoonpanossa.

Lahden kaupunki palkkasi 1.7.1990 alkaen suunnittelijan 

käynnistämään ammattikorkeakoulukokeilua. Tehtävää 

hoiti ensimmäisen vuoden Hannu Kokko ja seuraavat kak-

si vuotta Reijo Jouttimäki, kunnes FT Juhani Honka vuonna 

1992 aloitti Lahden ammattikorkeakoulukokeilun johtavana 

rehtorina.

Sopimus allekirjoitettiin ensimmäisten joukossa

Ensimmäinen ammattikorkeakoulukokeilua koskeva yh-

teistoimintasopimus allekirjoitettiin 8.3.1991. Sopimuksen 

Lahden ammattikorkeakoulukokeilun kehittäjiä olivat 
Muotoiluinstituutin rehtori Antti Hassi, Taideinstituutin 
rehtori Antti Salokannel, Päijät-Hämeen sosiaalialan 
oppilaitoksen rehtori Marita Modenius ja va. 
ammattikorkeakoulun johtava rehtori Juhani Honka.
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osapuolet olivat Lahden diakoniaopisto (ylläpitäjä Lahden 

diakoniasäätiö), Lahden kauppaoppilaitos, Lahden taideins-

tituutti (Lahden kaupunki) Lahden muotoiluinstituutti, 

Lahden teknillinen oppilaitos, Lahden terveydenhuolto-op-

pilaitos (valtio) ja Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitos 

(Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä) ja Heinolan seudun 

kauppaoppilaitos (Heinolan seudun koulutuskuntayhtymä), 

joka liittyi sopimukseen marraskuussa 1991.

Lahden teknillinen oppilaitos oli kokeilussa varsin skeptinen 

laajan, monialaisen ammattikorkeakoulun muodostami-

sessa. Tekussa ei osattu alussa nähdä lainkaan etäisempien 

alojen kanssa synergiaetuja. “Olimme hyvin vahvasti kolmi-

kantamallin perään. Sosiaalinaisten mukaantulo oli jonkin-

asteinen shokki”, totesi rehtori Sakari Kivioja. “Ennen koulu-

tuskokeiluja ammatillisten oppilaitosten rehtorit eivät paljon 

tehneet yhteistyötä. En ollut aikaisemmin tavannut tekun enkä 

Muotoiluinstituutin rehtoreita. Muistan, miten kaupungin hake-

muksen tehneet miesrehtorit katsoivat minua epäilevästi, kun 

Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitoksen rehtorina saavuin 

vuonna 1991 ensimmäiseen apulaiskaupunginjohtaja Kari Sal-

men kutsumaan kokoukseen, jossa piti päättää hakemusten 

yhdistämisestä. Kun kokous alkoi, Salmi antoi minulle ensim-

mäisen puheenvuoron, jossa ilmoitin, että sosiaali-, terveys- ja 

diakonian ala haluavat olla mukana kokeilussa. Asiasta ei sen 

enempää sitten neuvoteltu. Se oli siinä, ja menestyksellinen yh-

teistyö alkoi”, muisteli Marita Modenius 2021. Vastapainona 

teknillisen oppilaitoksen rehtorin näkemykseen kokeiluam-

mattikorkeakoulun johtava rehtori Juhani Honka rohkeasti 

näki uuden yhteistyön merkityksen ammatillisuudessa ja 

lanseerasi usein tekniikan ja sosiaalialan yhteistyötä kos-

kevissa keskusteluissa: “Meillä voi valmistua vaikka diakonis-

sa-insinöörejä”.

Lahden ammattikorkeakoulu oli yksi 22 ammattikorkea-

koulusta, joille opetusministeriö myönsi kokeiluluvat ensim-

mäisessä jaossa 16.4.1991. Ammattikorkeakoulut muodostet-

tiin ammatillisista opistoasteen oppilaitoksista. Kokeilussa 

oli mukana kaikkiaan kuusi yhden oppilaitoksen ja 16 

useamman oppilaitoksen muodostamaa ammattikorkea-

koulua, joista 10 toimi useammalla kuin yhdellä paikkakun-

nalla. Lahden kokeilussa oli monta oppilaitosta, ja kokeilu 

toimi Lahdessa ja Heinolassa.

Kokeilun loppuvaiheessa Lahden väliaikaisen ammattikor-

keakoulun johtavaksi rehtoriksi tuli TkT Keijo Nivala. Lahden 

ammattikorkeakoulu vakinaistettiin ensimmäisten joukossa 

arvioituna Suomen parhaaksi kokeiluksi.

Ensimmäiset amk-opiskelijat valmistuivat Lahdessa

Ensimmäiset kokeiluajalta valmistuneet ammattikorkea-

kouluopiskelijat viettivät Lamkin historian ensimmäistä 

promootiojuhlaa 2.2.1996 Lahden kaupunginteatterissa, josta 

siirryttiin jatkamaan juhlaa Seurahuoneelle. Ensimmäisillä 

150 valmistuneella oli takanaan 140 opintoviikon eli noin 3,5 

vuoden laajuiset opinnot sosiaali- ja terveysalan, diakonian 

tai talouden ja hallinnon koulutusohjelmissa. Myöhemmin 

keväällä valmistuivat opiskelijat muotoilun, tekniikan, ku-

vallisen viestinnän sekä kuvataiteen koulutusohjelmista, 

joiden laajuus oli 160 opintoviikkoa. 

Lahden diakoniaopiston 
rehtori Maija 
Vehviläinen, Päijät-
Hämeen sosiaalialan 
oppilaitoksen 
rehtori Marita 
Modenius, Lahden 
terveydenhuolto-
oppilaitoksen rehtori 
Ritva Kuokkanen.
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3Päijät-Hämeen 
koulutuskonserni 
syntyy ja vaikuttaa
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“K
onsernin perustaminen oli uusi koulutuspoliitti-

nen muutos kohti eurooppalaista mallia. Valtio 

luopui kouluistaan, ja niille piti löytää uusi omis-

tuspohja. Se olisi voinut olla vaikka Lahden kau-

punki tai osakeyhtiö, mutta Lahden seudulla päädyttiin kuntien 

väliseen yhteistyöhön ja perustettiin koulutuskonserni”, totesi 

Hannu Himanen silloisen konsernin hallituksen puheenjoh-

tajana Titaanissa vuonna 2003. 

Uniikin konserniorganisaation 
valmisteluprosessi 

Hallintomallikilpailu

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän syntyi 

vuonna 1995. Siihen vaikuttaneet valtakunnalliset ja maa-

kunnalliset taustatekijät on kuvattu ja pohdittu yksityis-

kohtaisesti teoksessa Hallittu rakennemuutos vuodelta 

2003. Lahden vakinaistuvan ammattikorkeakoulun ylläpito-

mallin selvitystehtävä oli annettu konsultti, FT Antti Hau-

tamäelle (EV-kehitysyhtiöt), jonka loppuraportti valmistui 

29.8.1994. Raportissaan Hautamäki totesi, että “toimeksi-

annon tavoitteet voidaan saavuttaa rakentamalla kattava 

ja joustava alueellinen koulutuskonserni, jonka puitteissa 

voidaan ohjata alueen ammatillista koulutusta ja toisaalta 

saavuttaa säästöjä yhteisillä palveluilla ja yhteistyöllä. Kon-

serni mahdollistaa erilaiset ylläpitäjä- ja omistusratkaisut, 

erityisesti ammattikorkeakoululle.” Hautamäki korosti ra-

portissaan myös konserniin tulevien tulosyksiköiden itse-

näisyyttä. Selvitystyön ohjausryhmänä toimi kaupunkiseu-

dun yhteistyövaliokunnan johtoryhmä, jota oli täydennetty 

Lahden väliaikaisen ammattikorkeakoulun rehtorilla Juha-

ni Hongalla ja Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymän joh-

tavalla rehtorilla Arpo Heinosella. Lahden väliaikaisen am-

mattikorkeakoulun johtava rehtori Juhani Honka valmisteli 

kilpailevan hallintomalliehdotuksen lähinnä ammattikor-

keakouluhallintoon. Se sisälsi huomattavasti kevyemmän 

hallintorakenteen, jota kutsuttiin niin sanotuksi Lahden 

malliksi.

“Ammatillisen koulutuksen kokoaminen yhdelle ylläpitäjälle 

oli tarkoituksenmukaista, kun ammattikorkeakoulun vakinais-

tamisen edellytys oli, että se voidaan vakinaistaa vain yhden 

omistajan alaisuudessa ja että valtio ei ammattikorkeakouluja 

ylläpidä. Järkevää oli lähteä selvittämään koko Päijät-Hämeen 

alueen koulutuksellinen kuvio. Alueen kuntien ja valtion edus-

tajien välisissä neuvotteluissa päädyttiin yhdessä etsimään 

uutta yhtenäistä toimintamallia sekä ammatilliselle koulutuk-

selle että ammattikorkeakoululle”, muisteli Arpo Heinonen 

syksyllä 2020.
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Lakiesityksessä lähdettiin siitä, että ammattikorkeakoulu tu-

lee olemaan oppilaitosinstituutio, jolla tulee olla ylläpitäjänä 

yksi juridinen oikeushenkilö, kunta, kuntayhtymä tai rekis-

teröity yhteisö tai säätiö.

Kuntayhtymämalli vei voiton

Kaupunkiseudun yhteistyövaliokunta hyväksyi kuitenkin 

Hautamäen ehdotuksen konsernirakenteesta 6.9.1994 ja ni-

mesi johtava rehtori Arpo Heinosen valmistelemaan konk-

reettisen Päijät-Hämeen ammatillisen koulutuksen kon-

sernisuunnitelman vuoden loppuun mennessä. Konsernin 

hallintoelimiksi valittiin jäsenkuntien edustajista koostuva 

yhtymäkokous ja 11-jäseninen hallitus. Keskushallinto suun-

niteltiin koostuvan toimitusjohtajasta, konserniesikunnasta 

(myöhemmin: Kehittämisyksikkö) ja Keskitettyjen palve-

lujen (henkilöstö-, kiinteistö- ja talouspalvelut) yksiköstä. 

Konsernin perussopimus saatiin hyväksyttyä vuoden 1994 

loppuun mennessä, ja sen allekirjoittivat Artjärvi, Asikkala, 

Hollola, Hämeenkoski, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Nastola, 

Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Kuhmoinen ja Sysmä eivät 

osallistuneet oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen eivät-

kä Artjärvi, Kuhmoinen ja Sysmä aikuispalvelutoimintaan. 

Vaihtoehtojen parhaaksi ratkaisuksi osoittautui 
kuntayhtymäomistus

Reilun vuoden kiivaiden ja monitasoisten neuvottelujen jäl-

keen Päijät-Hämeen koulutuskonserni aloitti toimintansa 

vuoden 1995 alussa, jolloin nimettiin muun muassa kuntayh-

tymähallitus ajalle 1.1.1995–31.12.1996. Hallituksen puheen-

johtajaksi valittiin Hannu Himanen Lahdesta. Päijät-Hä-

meen koulutuskuntayhtymän johtava rehtori Arpo Heinonen 

nimettiin konsernin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 

25.1.1995 ja moninaisten “henkien taistelujen” jälkeen vaki-

naiseen virkaan 21. kesäkuuta 1995. Vuosi 1995 ja kevät 1996 

olivat konsernin hallinnon, uusien oppilaitosten ja operatii-

visten toimintojen suunnittelu- ja kehittämisaikaa. Kevään 
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1996 aikana valmisteltiin konsernin strategiaohjelma visioi-

neen, missioineen ja arvoineen.

“Päijät-Hämeen koulutuskonserni on yksi suurimpia koulutuk-

sen järjestäjiä maassamme. Se kykenee tarjoamaan varsin mo-

nipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Tämän kokoinen koulutuk-

sen järjestäjä on myös valtava voimavara alueen kehittämiseen. 

Voidaan puhua “oppivasta alueesta”, jossa koulutuksen tehtä-

vänä on huolehtia alueensa väestön ja elinkeinoelämän moni-

puolisista sivistys- ja koulutustarpeista, ennakoida tulevaisuutta 

ja tukea haluttua alueen kehityssuuntaa. Ammatillisella koulu-

tuksella on erittäin merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä tasa-

painoisen alueellisen kehityksen ja sosiaalisesti eheän Suomen 

rakentamisessa”, näin kirjoitti Opetushallituksen ylijohtaja 

Heli Kuusi Titaanin pääkirjoituksessa vuonna 1999. Tämä 

sama alueen kehitystehtävä Koulutuskeskus Salpauksella on 

edelleen vuonna 2021.

Syntyi maakunnallinen toimija

Kun koulutuskonserni perustettiin, pelättiin maakunnassa 

konsernin toimintojen keskittyvän silloin liiaksi Lahteen. 

Sittemmin epäilykset todettiin aiheettomiksi. “Tämä on kei-

no tehdä yhdessä kunnille kuuluvia tehtäviä. Verkottumalla 

saadaan riittävän iso yksikkö, joka on kustannustehokas”, sanoi 

Hollolan kunnanjohtaja Seppo Jokipelto. Samoja ajatuksia 

esitti vuonna 2003 myös silloinen Asikkalan kunnanjohtaja 

Matti Rantanen toteamalla: ”Konsernin talous on vakaalla poh-

jalla, ja koulutus on laadukasta.” ”Koulutuskonserni on toteutet-

tu siten kuin pitääkin, ja se on saanut arvostusta koko maassa. 

Olen todennut sen useita kertoja toisen asteen koulutuksen val-

takunnallisilla neuvottelupäivillä. Heinonen esikuntineen on 

tehnyt loistavaa työtä”, sanoi konsernihallituksen jäsen Juha 

Puumalainen.

Muutama vuosi myöhemmin vuonna 1999 myös Hartola, 

Heinola ja Pertunmaa liittyivät konsernin jäsenkunniksi. 

Innovatiivisella hallintomallilla 
suunnannäyttäjäksi

“Vaikka sysäyksenä konsernin syntyyn oli ammattikorkeakoulun 

vakinaistaminen ja ylläpitomallin löytäminen, siinä ikään kuin 

sivutuotteena syntyi myös ratkaisu maakunnan toisen asteen 

ammatillisen koulutuksen uudelle hallintomallille. Tähän vai-

kutti erityisesti samaan aikaan meneillään oleva valtakunnal-

linen valtion oppilaitosten kunnallistamisprosessi, mikä joka 

tapauksessa olisi pitänyt ratkaista. Se että aikaisemmin valtion 

ylläpitämät oppilaitokset, Lahden kaupungin oppilaitokset ja 

Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymän oppilaitokset siirtyi-

vät konsernin perustamisessa uudelle ylläpitäjälle, oli paitsi 

maakunnallisesti ennakkoluuloton, myös valtakunnallisesti 

ainutlaatuinen ratkaisu. Myös vuoden 1998 uusi ammatillisen 

koulutuksen lainsäädäntö, jossa uudistettiin oppilaitosten yl-

läpitämislupia ja koulutustehtäviä sekä ammatillisen koulu-

tuksen mitoittamista koskevat säännöksiä, vauhditti ratkaisua. 

Päätökseen vaikuttivat paitsi konsernimallin hyvä valmistelu ja 

silloisten poliittisten päättäjien rohkeus ja yksimielisyys, myös 

taustalla kaupunkiseudun yhteistyövaliokunnan johtoryhmäs-

sä toimineiden kuntajohtajien yhteinen halu nostaa koulutuk-

sen profiilia alueella. Päijät-Häme nousi innovatiivisuudellaan 

hetkessä valtakunnan koulutuspolitiikan suunnannäyttäjäksi 

ja toimijoiden keskiöön: täällä käytiin seuraavan kymmenen 

vuoden aikana tutustumassa ja mallia ottamassa eri puolilta 

Suomea. Kaikissa Suomen maakunnissa ei vieläkään ole päästy 

samaan”, kuvaili Marita Modenius konsernin perustamisen 

vaikutuksia. 

“Vuonna 1994 konsernin perustamiselle asetetut tavoitteet ovat 

pääosin toteutuneet. Jotkut tavoitteet ovat matkan varrella 

muuttuneet, ja jatkuvasti ollaan uusien haasteiden edessä. Kon-

sernin laatua ja laajuutta on määrätietoisesti kehitetty”, totesi 

ensimmäinen toimitusjohtaja Arpo Heinonen Titaani-lehden 

haastattelussa, kun konsernin toiminnasta oli kulunut viisi 

vuotta vuonna 2001.
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Liikelaitoksia ja oppilaitoksia  
“konsernin syliin”

Konserniin siirtyivät Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) ja 

entiseltä Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymältä Päijät-Hä-

meen aikuispalvelutoiminta, joka vuonna 1997 sai uuden 

nimen Tuoterengas. Se harjoitti invalidihuoltolain mukaista 

suojatyötä ja sen rinnalla työklinikkatoimintaa. Näistä kah-

desta muodostettiin kunnalliset liikelaitokset konserniin, ja 

molemmille valittiin omat johtokunnat. Tuoterengas ja toi-

sen asteen oppilaitokset siirtyivät eri ylläpitäjiltä konserniin 

vuoden 1996 alusta.

Lahden ammattikorkeakoulu konsernissa  
vuosina 1996–2014

Lahden ammattikorkeakoulu oli saanut vakinaistamispää-

töksen maan parhaimmaksi arvioituna kokeiluammattikor-

keakouluna kesäkuussa 1995 ja aloitti toimintansa vakinai-

sena ammattikorkeakouluna 1.8.1996. Rehtoriksi valittiin 

syntyperäinen lahtelainen tekniikan tohtori Arvo Ilmavirta, 

joka aloitti tehtävässään 1.7.1996. Kokeilussa olevista oppi-

laitoksista siirtyi kokeiluajan opetus, vanha opistoaste, va-

kinaistettuun ammattikorkeakouluun koulutusaloina koulu-

tusohjelmineen:

I Tekniikka ja liikenne: tekniikan koulutusohjelma (arkkiteh-

tuuri, mekatroniikka, muovitekniikka, puutekniikka, raken-

nustekniikka, tietotekniikka), miljöörakentamisen koulutus-

ohjelma,

II Hallinto ja kauppa: talouden ja hallinnon koulutusohjelma, 

kansainvälisen yrittäjän koulutusohjelma,

III Sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan koulutus-

ohjelma (sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja, 

fysioterapeutti), diakonian koulutusohjelma (terveydenhoi-

taja, diakonissa-sairaanhoitaja) ja 

Lahden ammattikorkeakoulun rehtorit

Arvo Ilmavirta
1996–2003

Risto Ilomäki
2003–2012

Outi Kallioinen
2012–2016
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IV Kulttuuriala: muotoilun ja viestinnän koulutusohjelma 

(kultasepänala, kuvallinen viestintä, sisustusarkkitehtuuri, tai-

deteollisuus, teollinen muotoilu), kuvataiteen koulutusohjelma.

Lahden ammattikorkeakoulun johtokunta aloitti toimintan-

sa elokuussa 1995 valmistelemalla Päijät-Hämeen koulu-

tuskonserniin kuuluvan ammattikorkeakoulun liikelaitok-

sen käynnistämistä. LAMK:n kaupan, talouden ja hallinnon 

koulutusohjelma oli myös Heinolassa. Virallisesti liikelai-

toksena toimiva vakinainen ammattikorkeakoulu aloitti en-

simmäisten vakinaisten ammattikorkeakoulujen joukossa 

1.8.1996. Tähän liittyen siirtyivät valtiolta Lahden teknillisen 

oppilaitoksen, Lahden muotoiluinstituutin ja Lahden ter-

veydenhuolto-oppilaitoksen, Lahden kaupungilta Lahden 

kauppaoppilaitoksen, Lahden taideinstituutin ja Päijät-Hä-

meen koulutuskuntayhtymältä Päijät-Hämeen sosiaalialan 

oppilaitoksen opistoasteen koulutus Lahden ammattikorkea-

kouluun ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omistukseen 

vuoden 1996 alusta. Vuoden 1997 tilinpäätöskatsauksessa 

rehtori Arvo Ilmavirta totesi yhteistyön Päijät-Hämeen kou-

lutuskonsernin kanssa ja sen osana toimineen kitkatta. Myös 

Lahdessa toimivien tiedekorkeakoulujen kanssa oli luotu 

laaja yhteistyörintama. Se näkyi erityisesti uusien EU-hank-

keiden yhteisessä suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteis-

työssä olivat mukana Lahden seudun yrityskeskus oy, Päi-

jät-Hämeen liitto, Neopoli Oy ja satoja yrityksiä. 

Lahden ammattikorkeakoulu, maakunnan ainoa korkea-

koulu, toimi Päijät-Hämeen kehityksen ja kansainvälistämi-

sen keskeisenä toimijana ja otti päävastuun laadukkaasta 

koulutuksesta, vaikuttavasta tutkimus-, kehitys- ja innovaa-

tiotoiminnasta yhdessä alueen yritysten ja organisaatioiden 

sekä verkostojen kanssa. 

Ensimmäinen toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena vuonna 1996 oli, että Lahden ammat-

tikorkeakoulu on monialainen, verkostoitunut korkeakoulu. 

Se tarjoaa edustamillaan aloilla korkeimpaan ammatilliseen 

osaamiseen johtavaa koulutusta. Lahden ammattikorkea-

koulu edistää muuttuvissa olosuhteissa yksilöiden, työelä-

män ja muun yhteiskunnan kehittymistä.

Keskusyksikkö etsi paikkaansa

LAMK:n hallinto toimi perustetussa Keskusyksikössä ja myö-

hemmin Rehtorintoimistossa, joka aluksi sijaitsi Tietoportis-

sa, Saimaankatu 11, vuodesta 1992 kevääseen 1997 saakka, 

jolloin se muutti Paasikivenkatu 7:ään saneerattuihin enti-

sen Lahden ammattikoulun ravintola- ja myymälätiloihin. 

Elokuussa avattiin entisistä elintarvikevarastoista sanee-

rattu Kampuskirjasto rakennuksen pohjakerrokseen, jonne 

oli käynti pihan puolelta. Hallinto muutti konsernin toimi-

tusjohtajan vaatimuksesta rehtori Risto Ilomäen aikana 

Paasikivenkadulta Teinintielle vuonna 2005. Vapautuneisiin 

tiloihin keskittyi ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja 

opiskelijoiden LAMKO.

Lahden ammattikorkeakoulussa alettiin vuonna 2012 sovel-

taa rehtorin ja yhden vararehtorin mallia pilotoinnilla, ja 

malli vakinaistettiin 1.1.2013 alkaen.

Talous tarkastelussa

Ammattikorkeakoulun talous ei ollut alkuvuosina vahva. Ta-

louden tuki oli konsernissa, joka alkuvuosina oli ottanut vas-

tuulleen LAMK:n tilojen kehittämisen ja isot peruskorjaukset 

sekä kustannukset Yhteisistä palveluista, jotka kehitettiin 

toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoituksella. Kun 

Koulutuskeskus Salpaus perustettiin vuonna 2001, silloin 

myös LAMK:lle alettiin jyvittää tasapuolisesti Salpauksen 

kanssa aiheutuneet kulut palveluista ja tiloista. LAMK:n ta-

loudellinen tilanne heikkeni vuoden 2003 aikana merkittä-

västi. Tilikauden alijäämä oli tuolloin lähes miljoona euroa 

(912 150,27 €). 

Pääosin talouden heikkeneminen johtui opiskelijamäärän 

vähenemisestä heidän käyttäessään enintään kahden vuo-

den poissaolo-oikeuttaan. Tätä oikeuttaan käyttäviä opiske-
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lijoita oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 429, mikä tarkoitti 

noin 1,6 miljoonan euron vähennystä valtion osuuksista. 

Vuoden 2005 tilinpäätöksessä kerrottiin talouden nousseen 

vuoden kolmannessa ennusteessa positiiviseksi, mutta sa-

malla todettiin, että uuden rahoituslain voimaantulo tulisi 

aiheuttamaan tavoitteiden saavuttamiselle haasteita. Kon-

sernin tase turvasi tämän LAMK:n taloudellisen notkahduk-

sen. Rehtori Risto IIomäen aikana talous saatiin määrätietoi-

sella organisaation kehittämisellä oikeille urille ja kuntoon. 

LAMK:lla oli konsernista eroamisen ja yhtiöittämisen aikaan, 

vuonna 2015, taloudellisena perustana vahva tase. 

Yhteiset opinnot – innovaatio

Johtava rehtori Juhani Honka innovoi kokeiluaikana mo-

nialaisia koulutusohjelmia sekä kaikille pakolliset yhteiset 

opinnot. Opinnoissa valinnaisuuden lisääminen oli uutta 

opiskelijoille. Näitä LAMK:n opetuksen alun innovaatioita 

muissa ammattikorkeakouluissa seurattiin tarkasti, erityi-

sesti yhteisten opintojen kurssien toteutumaa. 

Yhteisiä opintoja olivat johdatus ammattikorkeakouluopin-

toihin, suomen kieli ja viestintä, vieras kieli, ruotsin kieli, 

johdatus filosofiseen ajatteluun, ihminen, yhteiskunta ja 

ympäristö, johdatus yrittäjätoimintaan sekä tuotekehitys ja 

innovaatiotoiminnan perusteet. Opinnot olivat kaksi opinto-

viikkoa paitsi ruotsin kielessä yksi opintoviikko. Salpaus otti 

mallia toisen asteen opintoihin näistä ammattikorkeakoulun 

yhteisistä opinnoista.

Toimilupaan laajennusta

Vuonna 1997 alkoi toimiluvan laajennuksen hakeminen. 

Koulutustarjontaa lisättiin ja toiminta laajeni, kun liiketalou-

dessa alkoi englanninkielinen Degree Programme in Inter-

national Business -koulutusohjelma. “Pajulahden liikuntaope-

tus sekä Päijät-Hämeen konservatoriossa ollut musiikin opetus 

liittyivät osaksi Lahden ammattikorkeakoulua syksyllä 1999. 

Merkittäviin opetuksen järjestelyihin kuuluu myös Lahden am-

mattikorkeakoulussa 1.8.1999 käynnistynyt uusi hotelli- ja ravin-

tola-alaan liittyvä palvelujohtamisen koulutusohjelma Fellman-

ni-instituutissa”, muisteli Arpo Heinonen Titaani-lehden 

haastattelussa vuonna 2001. Liikuntakeskus Pajulahdessa 

alkoi liikunnan koulutusohjelma humanistisella opetusalalla 

sekä Lahden konservatoriosta siirtyi ylioppilaspohjainen 

opetus musiikin koulutusohjelmaksi kulttuurialalle. Moni-

puolinen musiikin koulutus oli aluksi konservatorion tiloissa 

Hollolankatu 2:ssa, kunnes vuonna 2003 Svinhufvudinkatu 

6:een valmistui musiikin oma uudisrakennus. Vuosituhan-

nen vaihteessa LAMK:n toiminta ja opetus oli laajimmillaan 

sen toimiessa kolmella paikkakunnalla ja kymmenessä ka-

tuosoitteessa. 

Muotoiluinstituutin koulutusohjelmiin tuli kunniaa, kun se 

sai vuonna 2000 Korkeakoulujen arviointineuvoston tun-

nustuksen laatuyksiköksi ja Vuoden korkeakouluteko -pal-

kinnon Lahden kaupungilta. Toiminta lisääntyi, kun Muo-

toiluinstituuttiin sijoittui Taide- ja muotoilukoulu Taika, joka 

tarjosi kuvataiteen perusopetusta päijäthämäläisille lapsille 
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ja nuorille. Muotoiluinstituutin ohella Lahden ammattikor-

keakoulu sai vuosien aikana tunnustuksia ja tuloksellisuus-

palkkioita koulutuksen laadusta, opiskelijoiden työllistymi-

sestä ja kansainvälisestä toiminnasta. 

TKI-toiminta ammattikorkeakouluun

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta alkoi ammat-

tikorkeakouluissa 2000-luvun alussa. Tämän seurauksena 

LAMK:n Innovaatiokeskus perustettiin vuonna 2004, ja aikai-

sempi konsernin rungossa ollut Hankeyksikkö yhdistyi In-

novaatiokeskukseen. Aluksi toiminta oli Fellmannissa, Kaup-

pakatu 9 ja muutti vuonna 2009 NICKS:n tiloihin Lahden 

urheilukeskuksen tuntumaan. LAMK:n ja konsernin monia-

lainen projektitoiminta pyrittiin keskittämään, mutta Sal-

paus huolehti pääosin omista pedagogisista projekteistaan. 

LAMK alkoi kutistua 

Lahden ammattikorkeakoulu oli vakinaistamisen jälkeen 

merkittävästi laajentanut toimintaansa sekä jatkanut profi-

loitumistaan laaja-alaisena ammattikorkeakouluna. “Erään-

laiseksi menetykseksi kirjattiin diakonia-alan koulutuksen siir-

tyminen valtakunnalliseen Diakonia-ammattikorkeakouluun” 

totesi Arpo Heinonen vuonna 2001. Vuosituhannen vaihteessa 

tapahtui Lahden ammattikorkeakoulun Diakonian instituutin 

toiminnassa muutos, kun diakonian koulutusohjelmaan vii-

meiset opiskelijat otettiin sisälle tammikuussa 2000. Siirtymä-

kausi kesti vuoden 2004 elokuun loppuun. 

Välirikko Pajulahdessa ja kulttuurialojen lopetus

Liikunnanopetus Pajulahden tiloissa alkoi vaikeutua, kun 

urheiluopiston rehtori häiritsi ja vaikeutti Liikunnan laitok-

sen koulutusta. Hän tulkitsi sopimusta liian autonomisesti 

ohittaen Lahden ammattikorkeakoulun. Kiista ratkaistiin 

sopimuksen mukaisesti välimiesoikeudessa. Kokeiluaikana 

laadittu sopimus oli ristiriidassa vuoden 2003 ammattikor-

keakoululain kanssa, jota nyt tuli noudattaa. Valtakunnal-

linen Valmennus- ja liikuntakeskus Pajulahti Oy irtisanoi 

sopimuksen, jonka nojalla Liikunnan laitos oli toiminut Pa-

julahdessa. Konserni ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä 

päätti siirtää kesällä 2004 liikunnan opetuksen ja toimialan 

kirjastopalvelut pois Pajulahdesta Lahteen, Svinhufvudinka-

tu 2:een. Liikunnan opetus jatkui Lahdessa 1.8.2004 lähtien.

“Pajulahti-tapausta” muisteli keväällä 2021 rehtori Risto Ilo-

mäki: ”Liikunnan opetuksen siirto ei ehkä olisi ollut pakko, mut-

ta siinä oli todella suuret ristiriidat. Järjestelyvastuu oli LAMK:lla 

ja sitä kautta konsernilla. Pajulahdessa taas ajateltiin, että ky-

seessä oli heidän yksikkönsä, he ohjaavat ja määräävät. Ristirii-

ta oli älytön. Kalliin tappelun tulos saatiin välimiesoikeudesta, 

ja ratkaisu maksoi Pajulahdelle ja LAMK:lle niin paljon rahaa, 

ettei kehtaa sanoakaan. Sopimus oli ajalta ennen ammattikor-

keakoulujen vakinaistamista, ja siinä luki, että riidat ratkaistaan 

välimiesoikeudessa. Lainsäädäntö oli muuttunut sopimuksen 

laadinnan jälkeen, mutta näin se nyt meni.” Koulutuksen siir-

tovaiheessa Nastolasta Lahteen etsittiin myös yhteistyötä lii-

kuntatilojen käytössä Lahden kaupungin kanssa, mutta se ei 

onnistunut. Koulutustoiminta siirrettiin 1.8.2008 Haaga-He-

lia ammattikorkeakoulun yksikköön Vierumäellä.

Elokuva- ja tv-ilmaisun koulutus päätettiin lakkauttaa vuo-

den 2014 loppuun mennessä, koska yhteydenotot ministe-

reihin, kansanedustajiin ja OKM:n virkamiehiin eivät olleet 

tuottaneet tulosta saada elokuvakoulustatusta LAMK:lle. 

Uusia opiskelijoita ei enää otettu sisään vuonna 2011. Aloi-

tuspaikat jäivät Lahden ammattikorkeakouluun ja jaettiin 

Muotoiluinstituutin sisällä uudelleen. Pääministeri Jyrki Ka-

taisen hallitusohjelman toimenpiteet alkoivat konkretisoi-

tua vuoden 2012 aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 

keväällä päätöksiä leikata rajusti ammattikorkeakoulujen 

aloituspaikkoja ja sitä kautta ammattikorkeakoulujen rahoi-

tusta. LAMK:ssa päätökset kohdistuivat musiikin, matkailun 

sekä kuvataiteen koulutuksen lakkauttamiseen aiheuttaen 

siten sopeuttamistoimia henkilöstössä ja opetustiloissa. Vuo-

den aikana valmisteltiin myös toimilupahakemusta, koulutus-

vastuu-uudistusta sekä ammattikorkeakoulun yhtiöittämistä.
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Ritva Honka

Tarinaa ja tuloksia LAMK:n 
vakinaistamisen alkuajoilta 

Taustaksi

Tulin Lahden terveydenhuolto-oppilaitoksen, juuri perustetun aikuis-

koulutusosaston aikuiskoulutusjohtajaksi syyslukukauden 1990 alusta. 

Tuolloin oli koulutuksen kentässä kaksi teemaa yli muiden: aikuiskou-

lutus ja ammattikorkeiden tuleminen. Uusimpia aikuiskoulutuksen ja 

-pedagogiikan oppeja puhkuen aloitin työtäni. Silloinen esimieheni 

rehtori Anni Punto neuvoi minua: ”Kellu ensin ja ui vasta sitten.” – Ilmei-

sesti työintoani hiukan pidätelläkseen hän ehdotti myös: ”Kuulehan 

Ritva, täällä on sellainen ammattikorkeakoulusuunnittelu alkamassa, ja 

siinä on paljon erilaisia suunnittelupalavereita ja yhteistyökokouksia. Sinä 

voisit mennä niihin minun tilallani ja kertoa sitten täällä meille, mitä on 

tullut esille ja otettava huomioon, sopiiko?” – Minullehan se oli kuin taivaan 

lahja; pääsisin kokemaan ja tekemään taas jotain uutta - eli tavallaan 

’sattuma johdatti tahtovaista’.

Kohti konsernia

Ammattikorkeakoulukokeilun aikana (1990–95) luotiin ennennäkemät-

tömät perusteet organisaatioiden muutokselle, opetuksen ja henkilöstön 

uudistumiselle, työelämän ja opiskelijoiden mukaan tulolle laaja-alaisen 

kokonaisuuden kehittymiseksi. Suuri merkitys oli myös sillä, että alku-

vaiheessa otettiin mukaan keskeiset yhteistyöverkostot ja sidosryhmät. 

Edustajiensa kautta he hyödynsivät koulutusohjelmien edistyksellisyyt-

tä ja työelämän ja koulutuksen yhteistyön kehittämistä. Ennennäkemä-

tön, laaja-alainen henkilöstön itsensä kehittämisen into oli vallannut 

kaikki koulutusalat ja -tasot. Tuntui uskomattomalta kuinka jokainen 

halusi opiskella lisää ja innolla kehittää omaa opetusalaansa. Tehtiin 

paljon alakohtaista, mutta myös eri ammattirajat ylittävää yhteistyötä 

niin paikallisesti kuin kansallisellakin tasolla. Tunnelma oli positiivisesti 

ilon ja oppimisen sävyttämää. Täynnä menestyksen odotusta.

Keskeisin ja vaikein ongelma oli organisaatiomallin muotoutuminen; 

kuinka viiden omistajan mallista yhden omistajan malliin. Monella 

tapaa edistyksellisestä verkostomaisesta organisaatiomallista jouduttiin 

luopumaan. Alettiin kehittää institutionaalista kunnallista liikelaitosta. 

Se ylläpitäjäksi muodostettiin Päijät-Hämeen koulutuskonserni, jonka 

hallitus esitti ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen opetusminis-

teriölle.
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”Ja sitten käärittiin hihat.”

Ja sitten käärittiin hihat, alettiin täysin palkein vuoden 1996 alusta

Tuskin olivat hurraahuudot maan ykkösenä vakinaistetusta ammatti-

korkeakoulusta ehtineet hiljentyä, kun jo ajettiin täyttä vauhtia uudis-

tetuilla koulutusohjelmilla. Ei ollut pienintäkään epäilystä etteikö ollut 

syntymässä elinkeino- ja työelämän, kulttuuri- ja taide-elämän ja koko 

yhteiskunnan uudistumisen työpaja. Oppia olimme hakeneet eri alojen 

kehttämiselle myös mm. Saksasta ja Britanniasta (ja Kanadastakin).

Kaikki alkoi hyvistä opiskelijoista. Uudistamalla koko opiskelijavalinta 

kaikilla aloilla saatiin koulutukseen kullekin alalle soveltuvimmat ja 

opinnoissaan menestyvimmät hakijat. Ydinprosesseista tärkein oli op-

pimisprosessi, jota kaikki muut pedagogiset ja hallinnolliset toiminnot 

tukivat – ja aivan oikein!

Toinen merkittävä menestystekijä minusta oli monialaisuuden synergia-

etujen edistäminen. Vaikka pientä muutosvastarintaa tietystikin ilmeni, 

entisiä oppilaitosrajoja häivyttämällä ’meistä’ ja ’heistä’ alkoi muodostua 

yhdessä vahva ’me’. Ja näin syntyi rajat ylittävää osaamista ja toinen 

toistensa arvostaminen lähti nousuun niin opiskelijoiden kuin opetta-

jien keskuudessa.

Kolmas menestystekijämme oli erityisen korkeatasoiseksi kehitetyt 

kirjasto- ja tietopalvelut tietokeskuksineen. Se loi edellytykset todellisen 

korkeakouluopiskelun ja -tutkimuksen sekä kehitystyön mahdollisuuk-

siin. Kirjasto- ja tietopalveluiden modernisointi katsottiin jopa maan 

parhaaksi esimerkiksi, josta käytiin ottamassa oppia muuallekin. Lahden 

ammattikorkean oma julkaisusarja taisi olla ensimmäinen maamme 

ammattikorkeakouluissa!

Sektoreita, matriisitoimintoja, prosesseja ja projekteja

Koulutusalat muunnettiin yhdeksi tai useamman alan tulosvastuisiksi 

sektoreiksi ja niille koulutusjohtajat. Sektoreiden synergiaa synnyt-

tämään, kokoavana voimana, toimivat puolestaan matriisitoiminnot 

(talous, markkinointi, opetuksen ja henkilöstön kehittäminen, yritys-

yhteistyö). Matriisitoiminnoille nimettiin päälliköt ja pääsimme aloit-

tamaan työmme jo heti vuoden 1996 alusta. Saattoipa olla taas, että 

’sattuma johdatti tahtovaista’, mutta innosta pinkeenä tuli rakenneltua 

jos niin-minkä-ja-monenlaisia kehittämisprojekteja. Rehtorikiistatkin 

jäivät toissijaisiksi, kun innoissamme – hetken kelluttuamme aloimme 

uida ammattikorkeakoulun strategioiden syövereihin.

Kehittämisprojekteihin organisoitui jäseniksi jokaiselta alalta vapaaeh-

toisuuden pohjalta opettajia, jotka olivat innokkaita kehittämään. Kohta 

koko organisaatiomme oli projekteja täynnä; oli opiskelijavalintaprojek-

tit, opetuksen kehittämisprojektit, tietopalveluprojektit, yritysyhteistyö-

projektit, markkinointiprojektit, henkilöstön kehittämisprojekti osaa-

mispankkeineen, laatuprojektit, kansainvälisyysprojektit, jne. Yhdessä 

vaiheessa meillä oli yli kaksikymmentä eri aiheista kehittämisprojektia. 

Syntyi oppimiskeskus Optiimi (fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan 

opiskelijoiden harjoittelukentäksi), Urppi ja Jobstep.net ura- ja rekrytoin-

tipalveluihin opiskelijoille, Yritys Dynamo, KoulutusDynamo, TuoteDy-

namo jne. Laadunvarmistus, kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto 

koettiin myös erittäin tärkeiksi. Lahden ammattikorkeakoulusta alkoi 

kehittyä paitsi opiskelijoiden kovasti haluama, mutta myös muiden am-

mattikorkeiden arvostama ja esikuvaksi otettu oppilaitos.

Toiminnallisia prosesseja edistettiin kaikilla osa-alueilla. Tulospalkkioita 

putkahteli joka vuosi kiitettävästi. Se vain lisäsi henkilöstön motivaa-
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tiota työhönsä, joka puolestaan innoitti opiskelijoita omiin opintoihinsa 

paneutumisessa. Oman opiskelijajärjestön toiminta oli aktiivista. Työelä-

män edustajat ottivat kantaa ammattikorkeaan positiivisesti.

Osansa näihin nousun vuosiin toi henkilöstön valmennusohjelma. Paitsi 

yliopistoissa tehtyjä jatko-opintoja, valmennusohjelma sisälsi tiimityön, 

johtamisen, projektitoiminnan ja organisaation kehittämisen taitoja.

Toimintaamme ohjaava arvoperusta oli strategiassamme ”sitoutuminen 

me-hengessä sidosryhmien kanssa, mielekäs ja kannustava meininki ja 

yhteiseksi hyväksi koituva menestys”.

Tähän voin vielä vuosienkin mentyä yhtyä sataprosenttisesti. Päijät-Hä-

meen koulutuskonserni osoittautui vahvaksi selkärangaksi ja mahdol-

listajaksi ammattikorkeakoulun jatkuvalle ja laaja-alaista näkemystä 

osoittavalle kehittymiselle. Yhteistyö konsernin muiden laitosten kanssa 

sujui myös hyvin. Opettajavaihtoa tehtiin laitosten välillä ja opintopol-

kuja mahdollistettiin Salpauksesta valmistuneille ammattitutkinnon 

suorittaneille. LAMK täytti paikkansa, näytti mallia – kuinka jatko-opin-

toja tehdään toiselta asteelta kohti kokea-astetta.

Aika aikaansa kutakin

Vain muutos on pysyvää. Laajennuimme ihan kokonaan uusille alueille. 

Paitsi että kuvataiteen opetusmahdollisuuksia vahvistettiin, musiikin 

ammattikorkeakouluopetus tuli mukaan ja musiikin laitos nousi yhdeksi 

maamme parhaista mm. musiikkiteatterin osaamispaikoista. Samoin lii-

kunnan koulutusohjema, Pajulahden tultua mukaan kokonaisuuteemme, 

kuin myös Fellmanni-instituutin ja hotelli- ja ravitsemisalan mukaantu-

lo, olivat merkittävä lisä monialaiselle ammattikorkeakoulullemme.

Kehityksen myötä 2000-luvun alkuvuodet olivat organisaatiollemme 

modernisoitumisen aikaa. Organisaation rakenteeksi tuli matala, tiimi-

pohjainen malli. Päätöksenteko ja vastuu siirrettiin tiimeille. Tiimien 

vetäjiksi tulivat yliopettajat. Tämän mahdollisti erityisesti se, että 

opetushenkilöstö oli kouluttautunut omaehtoisesti ja myös henkilöstön 

kehittämisprojektien myötä. Eri koulutusaloilla toimivat opettajat olivat 

saaneet päätökseen monia lisensiaatin ja tohtorin tasoisia tutkintoja.

Erityisesti on muistettava se, että olimme - paitsi kehityksen kärkenä 

myös kehittämistyössä mukana valtakunnallisella tasolla. Toimimme 

kaikilla osa-alueillamme vahvasti yhteistyössä muiden ammattikorkei-

den kanssa.

Oppimisen ja opettamisen uudet muodot tavoittivat 2000-luvun alku-

puolella otollista maaperää. Aikuiskoulutus tuli myös ammattikorkea-

kouluihin ja avointa ammattikorkeakouluopetusta kehitettiin voimak-

kaasti. Sen myötä tarjottiin eri koulutusalojen opintoja mm. Salpauksen 

opiskelijoille ja elinkeinoelämälle sekä ammattikorkean omille opis-

kelijoille kesäopintojaksoina kuin myös valinnaisina opintoina muille 

ammattikorkeakouluille.

Alakohtaiset erikoistumisopinnot tekivät vahvasti tuloaan jäädäkseen 

aikuiskoulutuksen piiriin ja työelämää kehittämään. Näkökulma elini-

käiseen oppimiseen oli nyt oivallettu.

Kaikista näistä kehittymisen prosesseista olen ylpeä Lahden ammatti-

korkeakoulun puolesta. Tuntuu edelleen hyvältä muistella aikaa Lahdes-

sa ja Lahden ammattikorkeakoulussa.

Hämeenlinnassa 24.8.2021

Ritva Honka (entinen Söyring), KL

Lahden ammattikorkeakoulu, eläkkeellä

P.s. Ympyrä sulkeutui kohdallani näihin (aikuiskoulutuksen) prosesseihin 

eläkkeelle siirtymisen myötä. Olen myös omassa elämässäni saanut kokea 

tuon kaiken yllä sanotun (työn ohessa opiskelun ja elinikäisen oppimisen).  

Se on ollut elämäni suola ja hyvää elämää! – Terveisin Ritva
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Opiskelijat hyvin työelämään

Ammattikorkeakoulun opiskelijat tulivat opiskelemaan Lah-

teen laajalta alueelta eri puolilta Suomea. Valtakunnalliseen 

sijoittumisseurannan tutkimukseen vastanneista vuonna 

2011 valmistuneista reilu puolet (56 %) oli sijoittunut muual-

le kuin Päijät-Hämeen alueelle yhden vuoden kuluttua val-

mistumisestaan. Kaikista kyselyyn vastanneista 25 prosent-

tia sijoittui Uudellemaalle.

Alueen yliopisto- ja ammattikorkeakoulutoimijoista koos-

tuvassa korkeakoulutyöryhmässä edistettiin alueellista 

korkeakouluyhteistyötä. Yliopistojen kanssa tehtiin tiivistä 

yhteistyötä myös muotoilu-, innovaatio- sekä ympäristöpro-

fessuurien toimintasektoreilla. 

FUAS-liittouma 

Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkea-

koulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama stra-

teginen liittouma (FUAS) perustettiin OKM:n tavoitteena 

olleeseen ammattikorkeakoulujen rakenteelliseen uudista-

miseen.

Lähestyttäessä vuotta 2010 alkoi OKM nostaa vahvasti esille 

korkeakoulujen ja yliopistojen rakenteellista kehittämistä, ja 

valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen vähentäminen 

oli yhtenä tavoitteena. Suurimmillaan oli OKM:n alaisuu-

dessa 31 ammattikorkeakoulua, ja 2000-luvun puolivälissä 

määrä alkoi vähetä yhdistymisten ja liittoumien kautta. 

Yhteistyötä haettiin aluksi Hämeen ammattikorkeakoulun, 

Lahden ammattikorkeakoulun, Laurean ja Metropolian kans-

sa, mutta Metropolia jättäytyi pois parin vuoden jälkeen. Kol-

me ammattikorkeakoulua jatkoivat yhteistyön kehittämistä 

kumppanuustasolla vuodesta 2010 lähtien. Liittoumassa oli 

vahvimmillaan lähes 20 000 amk-opiskelijaa, joille mahdol-

listui kurssien ottaminen ja suorittaminen kaikista kolmesta 

ammattikorkeakoulusta. Lisäksi kesäopetusta järjestettiin 

yhdessä. 

Lahden ammattikorkeakoulu oli vahvasti sitoutunut 

FUAS-toimintaan, ja sen osalta rakenteellinen kehittämi-

nen tapahtui ensisijaisesti FUAS-liittoumassa, joka vahvisti 

vuoden 2012 aikana laajan metropolialueen korkeakoulujen 

kokonaisuutta solmimalla liittoumasopimuksen. Erityisen 

vahvaa toiminnallinen panostus oli FUAS:n strategian to-

teuttamisessa sekä FUAS:n hallinto- ja ohjausmallin luomi-

sessa. FUAS-liittouma lakkautettiin vuonna 2017.

Lahden ammattikorkeakoulu yhtiöitetään 

Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen sujui suun-

nitellussa aikataulussa. Päijät-Hämeen koulutuskonserni 

-kuntayhtymän jäsenkunnat hyväksyivät 14.8.2013 aieso-

pimuksen Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä. 

Aiesopimuksen mukaisesti laadittiin osakeyhtiön perus-

tamiseen, omaisuuden siirtämiseen ja perussopimuksen 

muutokseen liittyen luonnokset asiakirjoista ja selvitykset, 

jotka toimitettiin kuntayhtymän jäsenkunnille joulukuussa 

2013. Vuoden merkittävin ja suurin prosessi liittyi uuden toi-

milupahakemuksen valmisteluun ja siihen liittyvien koko-

naisuuksien analysointiin ja kehittämiseen. Valtioneuvosto 

myönsi LAMK:lle vakinaisen toimiluvan 12.12.2013. Toimi-

lupa astui voimaan 1.1.2014. Päätöksiä yhtiöittämisen toi-

menpiteistä tehtiin keväällä 2014, ja samana vuonna lakkasi 

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän ammatti-

korkeakoulutuksen toimilupa. 

Maan hallitusohjelman ja hallituksen hyväksymän Koulu-

tuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaises-

ti ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistettiin vuoden 

2014 alusta. Valtioneuvosto myönsi Lahden ammattikor-

keakoululle vakinaisen toimiluvan joulukuussa 2014. Uusi 

toimilupakierros liittyi ammattikorkeakoululainsäädännön 

muutoksen ja uuden rahoitusmallin käyttöönoton tavoin 

laajaan ammattikorkeakoulu-uudistukseen. Toimilupa astui 

voimaan 1.1.2015. Uudessa toimiluvassa ammattikorkea-

koululle annettiin tutkinnonanto-oikeus restonomi-tutkin-
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toon muiden tutkintonimikkeiden pysyessä ennallaan. Am-

mattikorkeakoulu-uudistus eteni suunnitelmien mukaisesti. 

Myönnetyn toimiluvan mukaan keskeisenä periaatteena oli 

Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnan entistä voi-

makkaampi suuntaaminen ja painottaminen Lahden alueen 

ja ammattikorkeakoulun omiin strategisiin painoaloihin 

eli muotoiluun, ympäristöön sekä hyvinvointipalveluihin. 

Lahden ammattikorkeakoulun visiona oli olla vuonna 2020 

kansainvälistä ympäristöä, teollista muotoilua ja alueen hy-

vinvointia uudistava oppimisen yhteisö.

Seuraavat kunnat olivat Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n 

välittömiä omistajia: Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, 

Lahden kaupunki, Nastolan kunta ja Orimattilan kaupunki. 

Lisäksi seuraavat kunnat omistivat osuutensa Lahden am-

mattikorkeakoulusta Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kun-

tayhtymän kautta: Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Hol-

lolan kunta, Kuhmoisten kunta, Kärkölän kunta, Padasjoen 

kunta, Pertunmaan kunta ja Sysmän kunta. Omistusosuus oli 

yhteensä 8,94 %. Uusi yhtiö aloitti toimintansa Lahden am-

mattikorkeakoulu Oy:n ylläpitäjänä 1.1.2015.

LAMK Oy:n itsenäinen vaihe jäi lyhyeksi. LUT tiedotti 

25.4.2017: ”Kaikki Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) omista-

jat ovat päättäneet omistuksensa siirtämisestä Lappeenrannan 

teknilliselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, 

LUT). LAMK:n omistajia ovat Lahden kaupunki, Koulutuskeskus 

Salpaus -kuntayhtymä, Hollolan kunta sekä Orimattilan ja Hei-

nolan kaupungit. Heinolan kaupunginvaltuusto päätti asiasta 

viimeisenä.” LAMK:n kotipaikka Lahdesta siirtyi Lappeen-

rantaan. Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammat-

tikorkeakoulu yhdistyivät 1.1.2020 uudeksi LAB-ammatti-

korkeakouluksi. LAB-amk toimii nyt kahdella kampuksella, 

Lahdessa ja Lappeenrannassa. 

Tuoterengas – Lahden alueen 
työhönvalmennuskeskus

Lahden alueella invalidihuoltolain mukaista suojatyötä hoiti 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kolmas liikelaitos, Päi-

jät-Hämeen aikuispalvelutoiminta. Liikelaitokseen kuului 

myös Päijät-Hämeen työklinikka. Päijät-Hämeen aikuispal-

velutoiminnalla oli monia toiminimiä ja ne päätettiin yhte-

näistää. Toukokuussa 1997 otettiin käyttöön liikenimi Tuote-

rengas (TR), joka vakiintui koko toiminnalle.

Tuoterengas oli jäsenkuntien Asikkalan, Lahden, Hollolan, 

Kärkölän, Hämeenkosken, Nastolan ja Padasjoen omistama 

kunnallinen liikelaitos konsernin osana. Konsernin halli-

tuksen hyväksymän aikuispalvelutoiminnan johtosäännön 

mukaisesti aikuispalvelutoimintaa johti ja ohjasi johtokunta, 

johon kuului seitsemän jäsentä ja kullekin nimetty henki-

lökohtainen varajäsen. Tuoterengas toimi nettoperiaatteel-

la muuhun konserniin nähden. Kuntien kanssa solmittiin 

kahden vuoden sopimuksia ja sovittiiin tuesta toiminnalle. 

Toimintaansa Tuoterengas sai erilaisia yhteiskunnan tukia 

muun muassa työllistämistukia, koska työvoima oli vaikeasti 

työllistyvää ja vaati vahvaa ohjausta. 

Tuoterenkaan johtajat

Pekka Kotiaho
2012–2015

Jouko Pylväs
1983–2012
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Tuoterengas toimi alueellisena monipalvelukeskuksena, ja 

kantavana voimana oli työn järjestäminen sekä työllistymi-

sen tukeminen. Yhä enemmän oli toiminta vuosien myötä 

suuntautunut elämänhallinnan edistämiseen ja työnha-

kuvalmiuksien kehittämiseen. Tämä johtui pääasiallisesti 

kahdesta syystä. Ensinnäkin kuntien ostamat palvelut oli-

vat joko vähentyneet tai pysyneet 1990-luvun laman aika-

na syntyneellä tasolla, ja tällöin työsuhteista toimintaa oli 

pakko supistaa ja painopistettä suunnattiin ei-työsuhteiseen 

suuntaan. Toiseksi asiakaskunta muuttui, ja palvelu käyn-

nistettiin elämänhallinnan ja työnhakuvalmiuksien edistä-

miseen tähtäävillä toimenpiteillä. 

Tuoterenkaan asiakasprosessiin kuuluivat keskeisesti kar-

toitukset, kokeilut ja ohjaava koulutus. Työ- ja elinkeinotoi-

mistojen kautta oli erittäin vaikeaa saada tätä prosessin osaa 

toteutettua. Painopistettä oli siirretty TE-keskusten kautta 

toteutettaviin projekteihin. Omia projekteja olivat esimer-

kiksi Työkuntoon ja Vihreä sohva -projektit.

Konsernin tavoitteena oli saada koko ikäluokka toisen as-

teen koulutukseen, ja tähän työhön Tuoterengas paneutui 

intensiivisemmin yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen 

kanssa. Työttömyys, erityisesti nuorten osalta, nousi edel-

leen vauhdilla. Valtion ja kuntien panostukset uhkasivat 

pysyä samalla tasolla tai pienentyä. Oman lisänsä toi, kun 

kaksi kolmasosaa Tuoterenkaan omista tuloista tuli alueen 

teollisuuden tilaamista alihankintatöistä. Tämäkin työ oli 

2010-luvulla kiven alla. 

Polkuja työelämään

Toiminnassa painottuivat erityisesti työssäkokeilut, nuorten 

työpajatoiminta ja valmentavan työkyvyn koulutus. Toimin-

taa kehitettiin yksilölliseen työhönvalmennukseen unohta-

matta, että työ on tärkein kuntouttaja. 

Tuoterenkaan toiminta oli laajaa ja monimuotoista ja teh-

tävänä oli löytää vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevil-

le henkilöille yksilöllisiä työllistymispolkuja koulutuksen, 

kuntoutuksen ja erilaisten työkokeilujen kautta. Alueellista 

työhönvalmennusta kehitettiin luomalla yhteistoimintaver-

kosto yli ammattiala-, toiminto- ja organisaatiorajojen. Ta-

voitteena oli entistä yksilöllisempi asiakkaiden palvelu.

“Vuosittain Tuoterenkaalla oli noin 350 työsuhdetta. Kaikille 

työntekijöille maksettiin luonnollisesti palkkaa, joilla henkilöi-

yhteensä 8,94 %. Uusi yhtiö aloitti toimintansa Lahden am-

mattikorkeakoulu Oy:n ylläpitäjänä 1.1.2015.

LAMK Oy:n itsenäinen vaihe jäi lyhyeksi. LUT tiedotti 

25.4.2017: ”Kaikki Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) omista-

jat ovat päättäneet omistuksensa siirtämisestä Lappeenrannan 

teknilliselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, 

LUT). LAMK:n omistajia ovat Lahden kaupunki, Koulutuskeskus 

Salpaus -kuntayhtymä, Hollolan kunta sekä Orimattilan ja Hei-

nolan kaupungit. Heinolan kaupunginvaltuusto päätti asiasta 

viimeisenä.” LAMK:n kotipaikka Lahdesta siirtyi Lappeen-

rantaan. Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammat-

tikorkeakoulu yhdistyivät 1.1.2020 uudeksi LAB-ammatti-

korkeakouluksi. LAB-amk toimii nyt kahdella kampuksella, 

Lahdessa ja Lappeenrannassa. 

Tuoterengas – Lahden alueen 
työhönvalmennuskeskus

Lahden alueella invalidihuoltolain mukaista suojatyötä hoiti 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kolmas liikelaitos, Päi-

jät-Hämeen aikuispalvelutoiminta. Liikelaitokseen kuului 

myös Päijät-Hämeen työklinikka. Päijät-Hämeen aikuispal-

velutoiminnalla oli monia toiminimiä ja ne päätettiin yhte-

näistää. Toukokuussa 1997 otettiin käyttöön liikenimi Tuote-

rengas (TR), joka vakiintui koko toiminnalle.

Tuoterengas oli jäsenkuntien Asikkalan, Lahden, Hollolan, 

Kärkölän, Hämeenkosken, Nastolan ja Padasjoen omistama 

kunnallinen liikelaitos konsernin osana. Konsernin halli-

tuksen hyväksymän aikuispalvelutoiminnan johtosäännön 

mukaisesti aikuispalvelutoimintaa johti ja ohjasi johtokunta, 

johon kuului seitsemän jäsentä ja kullekin nimetty henki-

lökohtainen varajäsen. Tuoterengas toimi nettoperiaatteel-

la muuhun konserniin nähden. Kuntien kanssa solmittiin 

kahden vuoden sopimuksia ja sovittiiin tuesta toiminnalle. 

Toimintaansa Tuoterengas sai erilaisia yhteiskunnan tukia 

muun muassa työllistämistukia, koska työvoima oli vaikeasti 

työllistyvää ja vaati vahvaa ohjausta. 

Tuoterenkaan johtajat

Pekka Kotiaho
2012–2015

Jouko Pylväs
1983–2012
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den toimeentulo turvattiin ja toimeentulotukea ei tarvittu. Lii-

kelaitos oli sikäli poikkeuksellinen, että kolmannes henkilöstöstä 

vaihtui vuosittain. Lisäksi pidettiin vuosittain toistasataa työ-

voimatoimiston, koulujen ja erilaisten projektien harjoittelijaa 

ja työkokeilijaa”, kertoi Jouko Pylväs Titaanissa vuonna 2001.

Kirjansidontaa, kynttilöitä ja mölkkyä

Tuoterengas järjesti konsernin aikana monipuolista työtä 

useilla eri aloilla, ja sillä oli 1990-luvulla kaikkiaan yli 20 

yksikköä perinteisistä metalli-, tekstiili- ja puualoista ek-

soottisimpiin koru-, kynttilä-, kirjansidonta- ja luonnontuo-

tealoihin. Toiminta oli vielä vuosituhannen vaiheessa laajaa. 

Kalakievari oli Vääksyssä, Korupaja Castina teki tinaesinei-

tä ja koruja, pienkonehuolto toimi Niemessä, Padasjoella 

oli luonnontuotteita ja sienien käsittelylinja. Lisäksi ali-

hankintatoimintaa yrityksille oli Hollolassa (suodattimet), 

Nastolassa ja Orimattilassa. Tuoterenkaalla oli myös monia 

lahjatavaramyymälöitä Hollolassa, Helsingissä, Lahden ur-

heilukeskuksessa Flying Finn -myymälä ja Kiveriön myymä-

lä. Kiveriössä, Kiveriönkatu 34, toimi myös ruokailupalvelut 

Kiveriön kievari, kirjansitomo, kokoonpano- ja pakkaustyöt, 

offset-paino ja postituspalvelut. 

Tuoterenkaan osaamisen alueet tunnettiin hyvin. Niitä oli-

vat pellavatuotteet, kynttilät ja kirjansitomo. Kirjansitomo 

oli valtakunnallisesti tunnettu, ja sitä käyttivät erityisesti 

kirjastot, jotka olivatkin suurin vakituisesti sitomopalveluja 

käyttävä taho.

Monipuolisista tuotekokonaisuuksista huolimatta toiminta 

ei ollut taloudellisesti tuottoisaa, mutta Tuoterenkaan yhteis-

kuntavastuu vähempiosaisista oli merkittävää. Myöhemmin 

kunnat mittasivat arvon vain euroilla, mikä johti toiminnan 

loppumiseen. 

Tuoterenkaan oma tuote oli puualalla kehitetty puukapula-

peli, MÖLKKY, myös Euroopassa tunnettu. Mölkkyjä valmis-

tettiin kolmea eri kokoa: pöytämölkky, tupamölkky ja mölk-

ky, se tunnetuin. Mölkky oli menestystarina. Tuoterenkaan 

silloinen johtaja Jouko Pylväs kertoo Mölkyn tarinan muka-

na eläneenä sivulla 38. 

Maaseudun tulevaisuus uutisoi taloussivuillaan marraskuus-

sa 2016 “Mölkky vaihtaa omistajaa, koska se kasvoi liian suureksi 
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pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäjälle. Seurapeli Mölkyn 

omistaja ja valmistaja Lahden Työn Paikka Oy myi Mölkky-liike-

toiminnan ja tuotemerkin porilaiselle Tactic Games Oy:lle.”

Kestävä kehitys – kierrätyskeskus Patina osaksi 
Tuoterengasta

Kestävän kehityksen keskus Patina avattiin vuoden 1999 

lopulla Lahden keskustaan, Vesijärvenkatu 27:ään. Keskei-

senä tehtävänä ja tavoitteena oli tehostaa kierrätystoimin-

taa Lahdessa. Tämän ohella oli tavoitteena työllistää alasta 

kiinnostuneita työttömiä sekä edesauttaaa pitkäaikaistyöt-

tömien uudelleen työhön sijoittumista. Patinan toimintaa 

olivat kehittämässä Lahden kaupunki, Hämeen työvoima- ja 

elinkeinokeskus, Lahden työvoimatoimisto, Päijät-Hämeen 

jätehuolto, Päijät-Hämeen koulutuskonserni ja Euroopan so-

siaalirahasto. 

Vuonna 2001 Patina siirtyi osaksi Tuoterenkaan toimintaa ja 

nimeksi tuli Päijät-Patina, jonka vastuuhenkilöksi nimitet-

tiin vuonna 2004 nykyinen kansanedustaja Mika Kari. Karin 

kansanedustajaksi siirtymisen jälkeen tehtävää hoiti ja hoi-

taa edelleen Ensio Sipilä.

Vuonna 2003 Patina muutti Jalkarannantien ja Svinhufvudin- 

kadun kulmaan, entiseen Nelon kiinteistöön, josta se muut-

ti edelleen uudistettuna vuoden 2019 alussa Katsastajan- 

kadulle entisiin konsernin tiloihin. Vuonna 2015 johtaja Pekka  

Kotiaho kertoi Patinan toiminnasta seuraavasti: “Kierrätys-

keskus Patina on löytänyt paikkansa, se on meidän helmiä ja 

valmennuksellisesti hyvä, haluttu paikka. Vuonna 2014 Patina 

oli suurin valmennuskohde henkilölukuna ja valtakunnallisesti 

merkittävän kokoinen kierrätyskeskus. Esimerkiksi huonekalut, 

kodin tavarat ja sähkölaitteet kiertävät aika hyvin. Huonekalu-

liikkeet myyvät uusia kalusteita niin halvalla, ettei vanhoja juuri 

kannata kunnostaa. Oli Vihreä sohva –projekti, jossa verhoiltiin 

sohvia, mutta tuotteista tuli helposti niin kalliita, ettei niitä men-

nyt kaupaksi. Klassikkohuonekalut olisivat ainoita, jotka kiertä-

vät hyvin. Enää ei verhoilla mitään.” 
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Jouko Pylväs

Ilmiö nimeltä Mölkky

Tuoterengas oli reilun kolmenkymmenen vuoden ajan osana alueellista 

kuntien yhtymää, viime vaiheessa Päijät-Hämeen koulutuskonsernia.

Tuoterenkaan tavoitteena oli kuntouttaa, työllistää ja sijoittaa ihmisiä, 

joilla oli vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Tuoterenkaalla korostettiin 

työn merkitystä jo kotoa käsin, ja siksi työpisteitä perustettiin jäsenkun-

tiin. Tavoitteena oli myös palvella paikallista elinkeinoelämää.

Näin saivat alkunsa muun muassa luonnontuotteiden jalostus Padasjoella, 

kalanjalostus Asikkalassa ja yritysten ylijäämämateriaalin hyödyntämi-

nen Lahdessa.

Lahdessa käynnistyi ”Hukkamateriaalien hyötykäyttö” -projekti, missä 

kerättiin yrityksiltä tuotannosta jäävää tekstiili-, puu-, muovi- ynnä 

muuta materiaalia tavoitteena kehittää niistä uusia tuotteita.

Mölkky-peli oli yksi tuoteidea muiden joukossa. Ensimmäiset pelipalikat 

saatiin vanerisorvien jätepuista Heinolasta ja Järvelästä. Sydänpuus-

ta meni paljon hukkaan halkeamien vuoksi, mutta olihan materiaali 

ilmaista. Ensimmäiset laatikot tehtiin jätevaneerista ja seuraavat jo 

sängynpohjien oksaisista laudoista, mitkä eivät kelvanneet sänkyyn.

Mölkky-pelin nimi ja säännöt muotoutuivat Hirsimetsäntien toimipis-

teessä, ja tätä vaihetta olen hienovaraisesti kuvannut kirjasessa ”Mölkyn 

lyhyempi oppimäärä”.

Puupelejä on pelattu kautta aikain, kuten saimme laajasta palautteesta 

huomata. Itsekin totesin tämän Bilbaon museon eräästä vanhasta tau-

lusta, missä pelattiin esimölkkyä. Tuoterengas ymmärsi hakea nimelle 

Mölkky-tavaramerkin vuonna 1998, ja näin saimme hillittyä markkinoil-

le tunkevia plagiaatteja. Mölkky-sana tarkoittaa eri sanakirjojen mukaan 

lapsen peppua tai edestakaista heivaamista, noin suunnilleen. Örvelö 

sana oli tarkoitettu vastineeksi kaiken kääntämiseksi vieraille kielille.
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”Mölkky-peli oli yksi  
         tuoteidea muiden joukossa.”

Tunnetuksi Lahdessa Mölkky-peli alkoi tulla, kun Lahden teollisuusasia-

mies innostui viemään pelejä liikelahjoiksi. Ympäri Suomen levisi tietoa, 

kun päijäthämäläiset ottivat pelin mukaan Kaustisten kansanmusiikki-

juhlille, missä he pelasivat peliä yötä myöten kansalaisten ihmetellessä 

ympärillä. Sama ilmiö toistui kohdallani, kun sain paikan myydä peliä 

Vesivehmaalla järjestetyssä Jukolan viestissä. Lavallinen pelejä levisi 

ympäri Suomea. Valmistauduimme kysynnän lisääntymiseen ja pelin 

siirtymiseen tukkukauppatasolle sekä vientiin. Suunnittelijamme Hanna 

van Ingen loi uuden version pelistä lavoittain pakattavaksi ja liikutelta-

vaksi. Myös pelikirja tehtiin mallikkaaksi.

Raaka-aineen hankinta piti uudistaa, sillä menekki alkoi olla valtavaa. 

Myös tuotanto piti uusia ja hankimme robotit, laserlaitteet ja automaat-

tisahat puutavaran käsittelyyn. Kymmenien tuhansien pelien myynti 

kotimaahan ja ulkomaille edellytti vankan peliosaajan saamista mu-

kaan. Saimme tuotteita markkinoimaan porilaisen Nelostuote Oy:n, tuttu 

muun muassa Kimble-pelistä.

Ilmiöksi Mölkky-peli alkoi muodostua, kun paikallinen nuorisoseuraväki, 

kortteliliigaporukka ja Tuoterengas saattoivat yhteen harrastajat kotoa 

ja kaukaa. Aloitimme järjestämällä SM- ja MM-kilpailuja ja erilaisia julk-

kiskilpailuja. Palkitsimme ansioituneita pelaajia ja asuja sekä perustim-

me ansioituneille mölkysteille Mölkky-aatelin. Kortteliliiga alkoi pelata 

omaa sarjaa. Perustimme Suomen ja koko maailman tasolle oman liiton 

sääntöineen. Turnauksia alkoi olla ympäri maailmaa. Henkilökohtainen 

huippuhetki oli, kun Pariisin tunnetulla Petankki-kentällä järjestetyssä 

Mölkky-turnauksessa toimittaja Raine Tiessalo haastatteli minua Suo-

men Urheiluruutuun aiheena pelin suuri suosio.

Siirtyessäni eläkkeelle vuoden 2012 huhtikuussa pelille oli jo kehitetty 

tupa-, tasku-ja junioriversiot. Lisäksi oheen tuli muita puupelejä, ja kehi-

tysvaiheessa oli Salpauksen kanssa mobiilimölkkypeli. Pelimaailma oli 

levinnyt useaan maahan, ja turnauksia löytyi yksilötasolta eri kokoisiin 

joukkueisiin. Myös liittojen ja joukkueiden kotisivut levisivät kovaa 

vauhtia.

Alun perin Mölkky-pelin ympärille muodostui tietty rento ja huumorilla 

höystetty letkeys. Peli oli tarkoitettu kaikille sopivaksi perhepeliksi. Puls-

ka-yhtye sävelsi Mölkky-polkan, laadittiin Mölkky-sanasto, parhaita pe-

liasuja palkittiin ja palkinnotkin olivat mölkkymäisiä. Kilpailutoiminnan 

edetessä sääntöjen tulkinta kiristyi ja tuomaritoiminta alkoi vakavoitua, 

mutta onneksi pelissä oli ja on vieläkin tuurillakin osuutensa.

Tuoterenkaalla oli tavoitteena pitää konsernin ja Salpauksen oppilaita 

työharjoittelussa, ja lähtiessäni eläkkeelle halusin tallentaa Mölkky-pe-

lin vaiheita. Syntyi mainitsemani ”Mölkyn lyhyempi oppimäärä”, mihin 

on kerätty vuosien varrelta historian lisäksi myös saatua palautetta 

maailmalta. Kirjasen teossa minua avustivat Salpauksen kuva-arte-

saaniopiskelijat Miitta Hietanen ja Susanna Hänninen Tuula Puustisen 

ohjauksessa. Kiitos heille!

Mölkky siirtyi 1.1.2017 alkaen Nelostuote Oy:lle. Hyvässä yhtiössä vauhti 

vain kiihtynee ja Mölkyn pelaaminen jatkuu ja tunnettuus lisääntyy.  

– Kauan eläköön ilmiö nimeltä Mölkky!

Jouko Pylväs

Tuoterenkaan päämölkysti 1983–2012
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Mika Kari

Patina syntyi visiosta

Aloitin työskentelyn Kestävän kulutuksen keskus – Patinassa vuonna 

2003, ensiksi markkinoinnin tehtävissä ja vuodesta 2004 alkaen Patinan 

vetäjänä. Tätä ennen olin työskennellyt Päijät-Hämeen koulutuskonser-

nin Hankeyksikön yhteydessä, toisessa EU-rahoitteisessa projektissa, 

jossa tavoitteena oli löytää toimintamalleja toisen asteen opiskelijoiden 

opintojen keskeyttämisten vähentämiseksi. 

Aloittaessani Patina oli muuttumassa EU-projektista pysyväksi toimin-

naksi, kun vuonna 1999 alkanut Euroopan sosiaalirahaston hankerahoi-

tus päättyi. Projektin aikana Patinan toiminta oli tullut ihmisille tutuksi 

ensisijaisesti kierrätyskeskuksena. Alkuvuosina Vesijärvenkadun ja 

Sammonkadun kulmilla sijainnut Patina oli kuitenkin osin nimeensä vii-

taten myös vuoden 1992 YK:n Rio:n ympäristöagenda 21:n tavoitteiden 

mukainen kestävän kehityksen keskus. Patina-hankkeessa oli mukana 

myös Lahden kaupungin silloinen ympäristötoimi. Patina toimi tuolloin 

kierrätystoiminnan lisäksi myös lahtelaisen ympäristötyön käytännön-

läheisenä tiedotus- ja toimintakeskuksena, matalan kynnyksen periaat-

teella.  

Kierrätyskeskustoiminta oli Lahdessa tuolloin uutta, ja usein asiak-

kaat saattoivat pitää Patinaa osto- ja myyntiliikkeenä tai kirpputorina, 

jollaisia Lahdessa oli syntynyt 90-laman myötä kuin sieniä sateella. Moni 

hämmästeli sitä, että itselleen tarpeettomaksi muuttuneesta, mutta 

käyttökelpoisesta tavarasta ei saanutkaan itselleen rahaa. Patinan toi-

minta-ajatuksena oli löytää kierrätystoiminnan paikallisena pioneerina 

toimintamalli, jossa ympäristötietoisuuden lisääntymisen ja nousevien 

jätemaksujen myötä kierrätyksestä syntyisi uudenlainen markkina 

ihmisten tavaran paljouden ja kaatopaikan välimaastoon. Ajateltiin, että 

lisääntyvän ympäristötietoisuuden myötä olisi kierrätystoiminnalla 

mahdollisuus synnyttää pienimuotoista liiketoimintaa, ja näin päästä 

työllistämään työttömiä ihmisiä. Näin Patinan toimintaan yhdistyi myös 

kestävän kehityksen agendan sosiaalinen ulottuvuus.

Koulutuskonsernissa Tuoterenkaan alaisuuteen siirtyneelle Patinalle 

oli onnenpotku päästä pieneksi jääneestä Vesijärvenkadun toimitilasta 

Svinhufvudinkadun ja Jalkarannantien kulmaan, vanhaan Nelon leipo-
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”Ympäristötyöstä on myös  
 liiketoiminnaksi”

mon tehdasrakennukseen. Kuten usein projekteille hankerahoituksen 

jälkeen käy, oli Patinankin kohdalla haastavaa saada toiminta ja talous 

tasapainoon. Tässä kuitenkin onnistuttiin, ja Salpauksen keskustakam-

pusalueen kulmassa toiminta saatiin taloudellisesti ja toiminnallisesti 

vakiintumaan ja aikaa myöten myös kasvamaan. Tästä kiitos kuuluu 

asiakkaiden lisäksi niin monelle työkaverille ja yhteistyökumppaneille, 

heille, jotka uskoivat Patinan toiminta-ajatukseen. 

Patinan toiminnan vakiintuessa uusia toimintoja syntyi vuosien varrella 

monia, ja jotkut niistä loppuivat kokeilun jälkeen. Yksi päättyneistä 

kokeiluista oli rakennusmateriaalien kierrätykseen erikoistunut  

Rakennus-Patina. Toiminnan ylläpito olisi ollut tuolloinkin tarpeellista, 

mutta pienelle toimijalle liian raskasta. Vuosien varrella Patinassa kier-

rätettiin, kuljetettiin tuotteita, ommeltiin, verhoiltiin, kierrätettiin ehjiä 

elektroniikkalaitteita ja rikkinäisistä otettiin materiaalit talteen. Myös 

EU-hankkeilla kehitettiin uutta toimintaa. Koulutuskeskus Salpauksen 

kanssa tehtiin yhteistyötä niin opiskelijoiden harjoittelupaikkana, kuin 

perustamalla yhteistyössä kahvila Patinan kiinteistöön. Vanhassa leipo-

mossa oli taas pullan tuoksua.

Sain toimia Tuoterenkaan ylläpitämän Patinan ruorissa kevääseen 2011 

saakka. Patinan tarina alkoi yli kaksi vuosikymmentä sitten ja jatkuu 

jo kolmannen omistajan ohjauksessa. Vaikka menneisiin vuosiin on 

mahtunut isoja muutoksia toiminnan ympärillä, on ympäristötyön ja 

työllistämisen perusta sama kuin se oli Patinan perustamisen aikoihin.

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021, ja ympäris-

töasiat ovat muuttuneet tärkeiksi arvoiksi kaikkialla. Muutosta ympä-

ristötietoisuudessamme on helpompaa ymmärtää, kun aikaa on kulunut 

riittävästi. Patinan käynnistämisen aikoihin asenteemme ja tietoisuu-

temme ympäristöstä ja kulutuksestamme ei ollut sillä tasolla kuin se on 

tänään. Aikanaan myös Patinan toiminnan ja sen kannattavuuden osal-

ta esitettiin epäilyjä. Hyvä, että esitettiin, sillä sopiva kritiikki ja toisaalta 

kannustus sai meidät kaikki Patinassa entistä kovemmin yrittämään. 

Saimme yhdessä näyttää, että ympäristötyöstä on myös liiketoiminnaksi 

ja sosiaalisen työllistämisen alustaksi – kestävän kehityksen hengessä. 

Mika Kari

kansanedustaja 

Lahti
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Muutoksen tuulet ja Tuoterenkaan loppu

Johtajan vaihtuessa alkoi uusi johtaja Pekka Kotiaho pian 

muuttaa Tuoterenkaan toimintaa. Vuonna 2013 yhtymäko-

kous linjasi Tuoterenkaan liiketoiminnan osakeyhtiömuotoi-

seksi sosiaaliseksi yritykseksi. 

“On hyvin harvinaislaatuista, että työhönvalmennus on kun-

tayhtymässä. Se on edistyksellistä ajattelua, kun työvoimare-

surssien koko kirjo on yhdessä. Laki ei olisi meitä pakottanut 

yhtiöksi, mutta omistajat olivat sitä mieltä. Lopulta vain Lahti 

tuli mukaan. Yhtiöittämisessä oli mahdollisuus perustaa se joko 

konsernin sisä- tai ulkopuolelle. Omistajat yhdeksän kuukauden 

vatuloinnin jälkeen päättivät, että ulkopuolelle. Kunnat olivat 

purkaneet muitakin kuntayhtymiä ja havainnoineet, että niitä 

oli hankala hallita, kun mukana oli sekä isoja että pieniä kun-

tia. Kuitenkin mahdollisuus ostaa palveluja meiltä säilyi en-

tiseen malliin. Osa tehtävistä on lakisääteisiä. Kun henkilö on 

meillä töissä puoli vuotta ja on työttömyysturvan alainen, hän 

voi parhaassa tapauksessa olla seuraavat neljä vuotta pois ra-

sittamasta kunnan kassaa. Yksi meidän toimintamme tarkoitus 

onkin optimoida kunnan kassavirtaa. Osakkuusneuvotteluissa 

olivat Lahti, Asikkala ja Padasjoki viime vaiheessa mukana. Lah-

ti isoimpana sitten otti Tuoterenkaan haltuunsa ja myy muille 

palveluja. Kaikki samat tahot ovat mukana, jotka aiemminkin. 

Hämeenkoski ja Kärkölä olivat aiemmin omistajakuntia, mutta 

eivät saaneet meiltä mitään”, muisteli Pekka Kotiaho vuoden 

2015 haastattelussa. Tuoterenkaan johtokunta lakkautettiin 

yhtiöittämisen jälkeen. 

Konsernin hallitus päätti 13.10.2014 Tuoterenkaan toimin-

nan yhtiöittämisestä ja toiminnan siirtymisestä 1.1.2015 

Työhönvalmennus Valma Oy:lle, jonka ylläpitäjänä oli Lah-

den kaupunki. Kuntayhtymän perussopimusta muutettiin 

suojatyötoiminnan, Tuoterenkaan, toiminnan päättymisen 

takia Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymässä 

syksyllä 2014. 

Patina muutti Katsastajankadulle uudistettuihin tiloihin, 

mutta vuoden 2019 lokakuussa Lahden kaupunki ilmoitti lo-

pettavansa Patinan toiminnan. Nimi vaihtui uudella ylläpi-

täjällä Työn Paikaksi, jonka toiminta Lahden kaupunginhal-

lituksen päätöksellä 15.10.2019 lopetettiin kesäkuuhun 2020 

mennessä.

Mutta tarina jatkuu Katsastajankadulla, ja Patina on elossa, 

kun Harjulan Setlementti osti liiketoiminnan 1.1.2020 alkaen. 
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Konserni laajenee – uusia oppilaitoksia 
syntyi ja vanhoja yhdisteltiin

Samaan aikaan 1.8.1996, kun laaja-alainen Lahden ammat-

tikorkeakoulu vakinaistettiin ja liikelaitostettiin, seitsemän 

silloista ammatillista oppilaitosta lakkautettiin ja kolme uut-

ta ammatillista koulutusta järjestävää oppilaitosta perustet-

tiin. Näihin muutoksiin sisältyen oppilaitoksia yhdistyi, ja 

koulutusaloja siirtyi oppilaitoksesta toiseen. Näin toimien 

edistettiin oppilaitosten erikoistumista ja poistettiin opetuk-

sen ja hallinnon päällekkäisyyksiä. 

Nimiä uudistettiin ja rakenteita muokattiin

Oppilaitosrakenteita uudistettiin ja muokattiin vuosien 

1995–1996 aikana. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hal-

litus oli vuoden 1996 talousarvion käsittelyn yhteydessä 

päättänyt, että samalla, kun ammattikorkeakoulu vakinais-

tetaan, suoritetaan myös eräitä toisen asteen koulutuksen 

uudelleen järjestelyjä. Keskeisiä olivat ammattioppilaitosten 

yhdistäminen, sosiaalialan ja terveydenhuolto-oppilaitosten 

yhdistäminen sekä Muotoiluinstituutin ja Hollolan käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitoksen järjestelyt. 

Moni oppilaitos sai myös uuden nimen. Lahden ja Päijät-Hä-

meen ammattioppilaitokset yhdistettiin ja nimettiin Lah-

den ammatti-instituutiksi. Aluksi oli suunniteltu nimeä 

Lahti-instituutti, mutta konsernihallituksen jäsen Kalervo 

Piiponniemi ehdotti nimeä Lahden ammatti-instituutti. Hol-

lolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Lahden muotoilu- ja  

taideinstituutin toisen asteen koulutukset yhdistettiin Lah-

den käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseksi, johon liitettiin 

tekstiili- ja vaatetusala Lahden ammattioppilaitoksesta ja 

puu- ja pintakäsittelyala Päijät-Hämeen ammattioppilaitok-

sesta. JEDU-kuntayhtymän johtaja Keijo Makkonen (silloinen 

Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen rehtori) muiste-

li, miten Arpo Heinonen antoi hänelle ja rehtori Mauri Piipol-

le tehtäväksi jakaa Hollolan käsi- ja taideteollisuusoppilai-

toksen, ammattioppilaitosten ja Muotoiluinstituutin toisen 

asteen tutkinnot uusien perustettavien oppilaitosten kesken. 

Lisäksi yhdistettiin Lahden terveydenhuolto-oppilaitoksen 

toisen asteen koulutus, Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilai-

toksen toisen asteen koulutus sekä talouskouluopetus ja Lah-

den ammattioppilaitoksen parturi-kampaajakoulutus sekä 

Päijät-Hämeen ammattioppilaitoksen kosmetologikoulutus 

Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseksi. Suoraan kun-

tayhtymään siirtyneet oppilaitokset olivat Lahden ammatil-

linen aikuiskoulutuskeskus, Lahden hotelli- ja ravintolaop-

pilaitos (Fellmanni-instituutti), Lahden kauppaoppilaitos, 

Orimattila-instituutti ja Lahden teknillinen oppilaitos sekä 

oppisopimuskoulutus. Virallisesti uudet oppilaitokset aloit-

tivat toimintansa konsernissa 1.8.1996, ja samanaikaisesti 

vanhat oppilaitokset lakkautettiin. Hallinnollisesti toisen 

asteen koulutusta antavat oppilaitokset olivat tulosalueita, 

joita kutsuttiin sisäpiirissä “konsernirungoksi”. Myös oppiso-

pimuskoulutus nimettiin omaksi tulosalueekseen. Vuoden 

1997 taloussuunnitelmassa Päijät-Hämeen koulutuskonser-

nin liikelaitosten opiskelijamäärä oli 6 690 opiskelijaa, joista 

Päijät-Hämeen ulkopuolelta oli 2 183 ja jäsenkunnista 4 507 

opiskelijaa. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä 

oli 2 489, luku ei sisällä Diakonia- instituutin opiskelijoita. 

Uutta luotiin organisoitumisessa

Konsernin perustamissuunnitelman mukaan toimitusjohta-

jan tueksi muodostettiin Talous- ja kiinteistöpalveluyksikkö 

ja Kehittämisyksikkö, jotka olivat suoraan toimitusjohtajan 

alaisia samoin kuin liikelaitokset ja oppilaitokset eli tulos-

alueet. Molemmat antoivat palveluja myös Tuoterenkaalle ja 

ammattikorkeakoululle, mutta melko nopeasti ammattikor-

keakoulu organisoi itse omat kehittämistoimintansa. 

Toimitusjohtajanimityksen lisäksi Päijät-Hämeen kou-

lutuskonsernin hallitus nimitti virkoihinsa konserniin 

siirrettävien oppilaitosten uudet rehtorit ja muut hallin-
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tovirkamiehet. Suurin osa entisistä rehtoreista siirtyi oppi-

laitoksensa mukana. Talousjohtajaksi ja talous- ja kiinteis-

töpalveluyksikön johtajaksi hallitus nimitti Päijät-Hämeen 

koulutuskuntayhtymän talousjohtaja Pirkko Väätäisen ja en-

tisen sosiaalialan oppilaitoksen rehtori Marita Modeniuksen 

kehittämisjohtajan virkaan Kehittämisyksikön johtajaksi 

1.1.1996 alkaen. Uusina rehtorin virkoina 1.8.1996 alkaen pe-

rustettiin Lahden ammatti-instituutin rehtorin virka, johon 

nimitettiin rehtori Mauri Piippo, joka jäi eläkkeelle vuonna 

1997 ja hänen tilalleen rehtoriksi nimitettiin Vesa Raitanie-

mi. Uuden Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen reh-

toriksi nimitettiin rehtori Keijo Makkonen ja Lahden sosiaa-

li- ja terveysalan oppilaitoksen rehtoriksi va. rehtori Maarit 

Kuosa. Lahden ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen reh-

torina oli Juha Vaso, Lahden kauppaoppilaitoksen rehtorina 

Raili Töntsi, Orimattila-instituutin rehtorina Merja Lehtonen 

ja Lahden hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen rehtorina Nils 

Munter. Lakkautetun Lahden ammattioppilaitoksen entinen 

rehtori Urho Enlund siirtyi uuteen projektipäällikön virkaan, 

joka sijoitettiin Kehittämisyksikköön. 

Orimattila-instituutin “rehtorilinko”

Aikoinaan Orimattilan ammattikoulu oli silloisen Päijät-Hä-

meen ammattikoulutuskuntainliiton ensimmäinen koulu 

vuodelta 1973. Ensimmäisenä rehtorina oli Arpo Heinonen, 

ja vuodesta 1974 pitkäaikainen rehtori Toivo Lyyra työs-

kenteli vuoteen 1993. Kun hänen seuraajansa rehtori Merja 

Lehtonen lähti Orimattila-instituutista kesällä vuonna 1996 

Heinolan kaupungin sivistystoimenjohtajaksi, rehtoriksi ni-

mitettiin Iiris Pakkanen (o.s. Ylä-Mononen), joka taas neljän 

vuoden päästä nimitettiin uuden Lahden ravitsemis- ja mat-

kailualan oppilaitoksen rehtoriksi 1.1.2000 alkaen. Orimatti-

la-instituutin rehtoriksi tuli tuolloin Kirsti-Liisa Virta, joka 

nimettiin Päijänne-instituutin rehtoriksi vuonna 2003, kun 

rehtori Esa Siirilä irtisanoutui. Orimattila-instituutin reh-

toriksi nimitettiin Salpauksen Keskusyksikössä kehittämis-

päällikkönä toiminut Hannu Heinonen vuonna 2004. Vuoden 
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tovirkamiehet. Suurin osa entisistä rehtoreista siirtyi oppi-

laitoksensa mukana. Talousjohtajaksi ja talous- ja kiinteis-

töpalveluyksikön johtajaksi hallitus nimitti Päijät-Hämeen 

koulutuskuntayhtymän talousjohtaja Pirkko Väätäisen ja en-

tisen sosiaalialan oppilaitoksen rehtori Marita Modeniuksen 

kehittämisjohtajan virkaan Kehittämisyksikön johtajaksi 

1.1.1996 alkaen. Uusina rehtorin virkoina 1.8.1996 alkaen pe-

rustettiin Lahden ammatti-instituutin rehtorin virka, johon 

nimitettiin rehtori Mauri Piippo, joka jäi eläkkeelle vuonna 

1997 ja hänen tilalleen rehtoriksi nimitettiin Vesa Raitanie-

mi. Uuden Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen reh-

toriksi nimitettiin rehtori Keijo Makkonen ja Lahden sosiaa-

li- ja terveysalan oppilaitoksen rehtoriksi va. rehtori Maarit 

Kuosa. Lahden ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen reh-

torina oli Juha Vaso, Lahden kauppaoppilaitoksen rehtorina 

Raili Töntsi, Orimattila-instituutin rehtorina Merja Lehtonen 

ja Lahden hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen rehtorina Nils 

Munter. Lakkautetun Lahden ammattioppilaitoksen entinen 

rehtori Urho Enlund siirtyi uuteen projektipäällikön virkaan, 

joka sijoitettiin Kehittämisyksikköön. 

Orimattila-instituutin “rehtorilinko”

Aikoinaan Orimattilan ammattikoulu oli silloisen Päijät-Hä-

meen ammattikoulutuskuntainliiton ensimmäinen koulu 

vuodelta 1973. Ensimmäisenä rehtorina oli Arpo Heinonen, 

ja vuodesta 1974 pitkäaikainen rehtori Toivo Lyyra työs-

kenteli vuoteen 1993. Kun hänen seuraajansa rehtori Merja 

Lehtonen lähti Orimattila-instituutista kesällä vuonna 1996 

Heinolan kaupungin sivistystoimenjohtajaksi, rehtoriksi ni-

mitettiin Iiris Pakkanen (o.s. Ylä-Mononen), joka taas neljän 

vuoden päästä nimitettiin uuden Lahden ravitsemis- ja mat-

kailualan oppilaitoksen rehtoriksi 1.1.2000 alkaen. Orimatti-

la-instituutin rehtoriksi tuli tuolloin Kirsti-Liisa Virta, joka 

nimettiin Päijänne-instituutin rehtoriksi vuonna 2003, kun 

rehtori Esa Siirilä irtisanoutui. Orimattila-instituutin reh-

toriksi nimitettiin Salpauksen Keskusyksikössä kehittämis-

päällikkönä toiminut Hannu Heinonen vuonna 2004. Vuoden 

2006 alusta Hannu Heinonen valittiin Salpauksen Areenasta 

vastaavaksi vararehtoriksi, kun Salpauksesta muodostettiin 

yksi oppilaitos. Tällöin Orimattilassa järjestetyt koulutukset 

jakautuivat eri tulosalueille. Orimattilan toiminnasta vasta-

sivat tämän jälkeen koulutuspäälliköt Frans Winsten, Jorma 

Noponen ja koulutusjohtaja Lasse Niemelä vuoteen 2016, jol-

loin Salpauksen Orimattilan yksikkö lakkautettiin.

Orimattila-instituutti oli reilun 300 opiskelijan koulu, jolla 

oli vahvat yhteydet alueen yrityselämään alusta, vuodesta 

1973 alkaen. Erikoista tuohon aikaan oli, että oppilaitos toimi 

kahden läänin alueella, Uudenmaan ja Hämeen. Siellä annet-

tiin ammatillista peruskoulutusta aluksi ravintalous-, auto-, 

kone- ja metalli- sekä vaatetusaloilla. Vuonna 1994 oppilai-

tokseen liitettiin valtion ylläpitämä Orimattilan koti- ja lai-

tostalousoppilaitos. Tästä alkaen oppilaitos toimi kahdessa 

toimipisteessä, Koulutiellä ja Heinämaantiellä vuoteen 2009, 

jolloin opetus siirrettiin kokonaan Koulutielle. Orimattilan 

kotitalousopiston opistoasteen koulutus siirtyi myös väliai-

kaisesti Orimattila-instituuttiin, ja sen tavoitteena oli pääs-

tä vuonna 1998 osaksi Lahden ammattikorkeakoulua. Tämä 

haave ei koskaan toteutunut. Heinämaantien yksikkö vuok-

rattiin Sipilän varakoti Oy:lle vuoden 2009 jälkeen.

Merja Lehtosen aikana Orimattilassa alettiin järjestää myös 

sosiaalialan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajien koulutus-

ta. Vuonna 1998 tehtiin Orimattila-instituutin molemmissa 

yksiköissä mittavat saneeraukset. Koulutien yksikköön saa-

tiin uutta ilmettä ja uusia tiloja. Opetuskeittiö, ruokasali ja 

suurkeittiö saivat uudet lattiapinnat, ja tilat oli muutettu 

toimivammiksi seiniä kaatamalla ja ovia lisäämällä. Liikun-

tasali oli uudistettu täysin. Autoalan koulutus oli siirtynyt 

keväällä 1998 Lahden ammatti-instituuttiin, ja entiset auto-

alan opetustilat oli muutettu automaatiotekniikan tiloiksi. 

Heinämaantielle saatiin uusi tietokeskus ikään kuin “olo-

huoneeksi”, joka avasi täysin uusia opiskelumahdollisuuksia. 

Opetusta suunniteltiin siirtää pois luokkamaailmasta enem-

män verkkoon. Tietojenkäsittely oli hyvin edustettuna Ori-
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mattila-instituutin opetustarjonnassa, siellä oli jopa kolme 

tietotekniikan luokkaa. 

Orimattila-instituutin opiskelijamäärää piti koko ajan seu-

rata ja miettiä, mitkä koulutusalat toisivat vetovoimaa. Tä-

hän pystyttiin vastaamaan, kun Kirsti-Liisa Virran rehtori-

kaudella 2000-luvun alkupuolella aloitettiin musiikkialan 

koulutus, musiikkiteknologia. Sinne oli alusta alkaen suuret 

hakijamäärät. Tätä koulutusta varten rakennettiin uusi lisä-

rakennus Koulutien kampukselle. Orimattilassa toimi opis-

kelija-asuntola, mikä helpotti muualtakin tulleiden opiske-

lemaan tuloa. 

Vuonna 2004 Orimattila-instituutti aloitti yhteistyössä Erk-

ko-lukion kanssa peruskoulupohjaisen nuoriso- ja va-

paa-ajan ohjaajakoulutuksen, jonka opiskelijat suorittivat 

perustutkinnon lisäksi yo-tutkinnon ja lukion oppimäärän.

TEKU kutistuu ja loppuu oppilaitoksena

Lahden teknillisen oppilaitoksen opetus käsitti vuonna 1996 

puualan, rakennustekniikan, tietotekniikan, kone- ja metal-

lialan sekä tekstiili- ja vaatetusalan (1998–2002).

Puurakentamisen koulutusta täydennettiin, osallistuttiin 

alan kehittämishankkeisiin, järjestettiin puurakentamisen 

jatkolinja ja osallistuttiin puukerrostaloprojektiin liittyvän 

koulutuksen suunnitteluun. Syksyllä 1996 alkoi teknikkokou-

lutuksen uutena suuntautumisena tietotekniikan koulutus. 

Vuoden lopulla yritysten toiveesta aloitettiin EMC-laborato-

rion hankinta. Laboratoriossa voitiin mitata sähkölaitteiden 

puhelin- ja radioliikenteelle aiheuttamat häiriöt. Toimintaa 

suunniteltiin tehtävän yrityksille maksullisena palvelutoi-

mintana. Toteutettiin myös puusepänteollisuuden tutkimus-

projekti yli sadan yrityksen kanssa. Yhteistyössä Lahden 

ammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin huonekalujen 

testaustoimintaa. Uutena palvelumuotona käynnistyi korja-

usrakentamisen laboratorio, jossa muun muassa tutkittiin 

kosteus- ja homevaurioita. 

Vuonna 1996 teknillisen oppilaitoksen opistoasteen koulu-

tus siirtyi osaksi Lahden ammattikorkeakoulua, tekniikan 

laitokseksi. Opetusministeriö teki päätöksen teknikkokou-

lutuksen lopettamisesta ammattikorkeakoulujen aloittaessa 

toimintansa. Tästä johtuen Lahden teknillisen oppilaitok-

sen lähtölaskenta alkoi vuonna 1998, kun viimeiset teknik-

ko-opiskelijat aloittivat opiskelunsa. Viimeisten teknikoiden 

valmistuttua teknillinen oppilaitos LAMK:n tekniikan laitok-

sen rinnakkaisorganisaationa kävi tarpeettomaksi. Vuoden 

2002 päättyessä Lahden teknillinen oppilaitos lopetti toi-

mintansa, ja jäljelle jäi sen perustalle rakennettu ammatti-

korkeakoulun tekniikan laitos. Muu tekniikan toisen asteen 

koulutus siirrettiin Lahden ammatti-instituuttiin ja Lahden 

käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen. Opetusministeriö lak-

kautti rakennusmestarien koulutuksen kokonaan Suomessa 

Kesun suunnitelman mukaisesti. Lahden ammattikorkea-
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koulukokeilun käynnistettyä vuonna 1992 insinööri- ja ra-

kennusarkkitehtikoulutukset päättyivät asteittain Lahden 

teknillisessä oppilaitoksessa.

Opetushallituksen päätöksellä lopetettiin vuonna 1997 luon-

nonvara-alan koulutus Kujalan yksikössä. Kujalan maatalo-

usoppilaitoksen opetus- ja asuntolatilat siirtyivät samana 

vuonna Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitoksen 

hallintaan. Laitos nimettiin Kujalan ympäristöyksiköksi. 

Lahden teknillisen oppilaitoksen viimeisinä rehtoreina toi-

mivat Raimo Antila ja Iikka Järvi.

Maaseutuoppilaitokset Kujalassa ja Asikkalassa 
konsernin kosijoina

Opetusministeriössä nähtiin, että Kujalan maatalousoppi-

laitos ei enää kunnallistamisen jälkeen saisi entisiä koulu-

tustehtäviään. Päijät-Hämeessä haaste oli valtiolta siirtyvän 

Kujalan maatalousoppilaitoksen ja Asikkalassa sijaitsevan 

säätiön omistaman Päijät-Hämeen maaseutuoppilaitok-

sen koulutustehtävät, omaisuus ja asema. Tämä liittyi osa-

na valtakunnalliseen maatalousopetuksen määrälliseen 

suunnitteluun. Myös Arpo Heinosen ja konsernihallituksen 

näkemys oli, että Lahden kaupungissa ei enää järjestettäisi 

maatalousalan opetusta. Konsernin hallitus nimesi kesällä 

1995 toimikunnan selvittämään ympäristöalan koulutuksen 

järjestelyjä Päijät-Hämeessä sekä Kujalan maatalousoppilai-

toksen mahdollista hyödyntämistä. Toimikuntaan nimettiin 

ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Neopoli Oy:n 

edustajat. Loppuraportissaan maaliskuussa 1996 toimikunta 

esitti, että opetusministeriön kanssa käynnistetään mahdol-

lisimman nopeasti neuvottelut Kujalan kiinteistöjen käyt-

töönottamisesta ympäristöopetuksen tarpeisiin ja Päijät-Hä-

meen koulutuskonsernin omistukseen siirtämisestä vuoden 

1997 alusta. 

Konserni selvitti, olisiko Kujalassa mahdollisuus järjestää 

ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan ja miljööraken-

tamisen opetusta. Kujalaan esitettiin myös sijoitettavaksi 

tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opetusministeriö hyväk-

syi konsernin suunnitelmat ja luovutti Kujalan rakennukset 

ja 76 hehtaaria maata konsernille 1.1.1997. Ehtona oli, että 

Kujalan luonnonvara-alan koulutus siirtyisi Päijät-Hämeen 

maaseutuoppilaitokseen. Siellä taloudellinen tilanne oli hei-

kentynyt voimakkaasti, opiskelijat vähenivät, rahoitus vähe-

ni ja yritettiin jopa saada virolaisia opiskelijoita korjaamaan 

tilannetta. Näistäkin syistä konserniin siirtyminen nähtiin 

säätiössä viisaaksi ratkaisuksi. Konserni luovutti vuonna 

1999 Orimattilan kotitalousopiston ja Kujalan maatalousop-

pilaitoksen opetustiloja ja pellot Asikkala-instituutin käyt-

töön. Näin Asikkalassa oli aikaisemman 80 hehtaarin lisäksi 

peltoa viljelyksessä yhteensä yli 230 hehtaaria. Myöhemmin 

Orimattilan ja Lahden pelloista on luovuttu.

Konserni ja maaseutusäätiö neuvoteltiin oppilaitoksen siir-

tymisestä konsernille. Neuvottelut olivat vaikeat, ja päätös 

saatiin syksyllä 1998. Säätiö myi Asikkalasta oppilaitosra-

kennukset ja tontin konsernille 10-12 miljoonalla markalla 

(noin 2,5 M euroa), pellot ja metsät jäivät säätiön omistuk-

seen ja ovat edelleen. Maaseutusäätiön omaisuus ja kalusto 
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inventoitiin ja allekirjoitettiin myös konsernin puolelta, että 

omaisuus on vastaanotettu. Konserni osti vain Asikkala-ins-

tituutin päärakennuksen alkuvaiheessa, mutta muutamaa 

vuotta myöhemmin myös opiskelija-asuntolat. Muut raken-

nukset jäivät säätiölle.

Koulutuspäällikkö Seppo Leppänen kiitti rehtori Marita Mo-

deniusta, joka esti kiinteistöyksikön suunnitteleman van-

hainkodin johtajattaren talon, Männikön, purkamisen vuon-

na 2008 ja käynnisti opiskelijatyönä tehtävän saneerauksen. 

Jussi Tuominen kiinteistöyksiköstä vastasi saneerauksesta, 

ja eri alojen opiskelijat tekivät kunnostustyöt kattoraken-

teita ja ilmastointitöitä lukuunottamatta. Leppänen muisteli 

jonkun kyläläisen kertoneen, että talossa oli jonain aikana 

asunut alkoholisteja ja ja vammaisia, joita oli “heitelty kivillä 

ja tökitty tikuilla”.

Päijänteen helmi konsernille

Asikkalan kirkolle luotiin uusi oppilaitos, johon siirrettiin 

myös pääosin Päijät-Hämeen ammattioppilaitoksen Asik-

kalan toimipisteen toiminta Vääksystä lukuunottamatta 

veneenrakentajakoulutusta, joka siirrettiin Lahteen Vipu-

senkadulle. Uusi Asikkala-instituutti aloitti toimintansa 

1.1.1999. Seppo Leppänen hoiti rehtorin tehtäviä siirtymäai-

kana. Samana vuonna Asikkalan kunnalta ostettiin oppilai-

toksen rajanaapurina sijaitsevat vanhainkodin kiinteistöt, 

jotka saneerattiin opetuskäyttöön kala-alan koulutukselle. 

Uutena rehtorina oppilaitoksessa aloitti Esa Siirilä. Päijän-

ne-instituutin koulutustehtäviksi tulivat luonto- ja ympäris-

töala, kala- ja hevostalous, puutarha-, maa- ja metsätalous, 

kiviala sekä tietotekniikka. 

Ravitsemis- ja matkailuala yhdistyi LARMOKSI

Lahden hotelli- ja ravintola-alan toisen asteen koulutus ja 

Lahden ammatti-instituutin ravintotalous- ja leipomokou-

lutuksesta muodostettiin vuoden 2000 alussa Lahden ravit-

semis- ja matkailualan oppilaitos (LARMO). Rehtoriksi ni-

mitettiin Orimattila-instituutin rehtori Iiris Pakkanen (o.s. 

Ylä-Mononen). Oppilaitoksen toimintaa oli Vipusenkadulla, 

Kauppakadulla Fellmannissa ja Ståhlberginkadulla, jossa 

myös oppilaitoksen hallinto toimi. 

Heinolan seudun ammatillinen koulutus 
konserniin

Jo vuonna 1994 käytiin neuvotteluja Heinolan koulutus-

kuntayhtymän ja Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymän 

yhdistämisestä. Heinolan kuntayhtymä muodostui ammat-

tioppilaitoksesta, kauppaoppilaitoksesta, käsi- ja taideteolli-

suusoppilaitoksesta sekä erillisestä aikuiskoulutusosastosta. 

Nämä yhdistettiin vuonna 1997 yhdeksi oppilaitokseksi, Hei-

nola-instituutiksi. Rehtoriksi nimitettiin Jari Hautamäki, joka 

oli laatinut yhdistämisselvityksen. Heinolan seudun kaup-

paoppilaitos oli vuonna 1992 lähtenyt erillissopimuksella 

mukaan Lahden ammattikorkeakoulukokeiluun. Tuolloin ei 

Heinola vielä ollut kypsä yhdistymiselle. Yhdistäminen tuli 

uudelleen esille 1990-luvun lopulla, jolloin käynnistettiin 

uudet neuvottelut, ja niiden tuloksena Heinola-instituut-

ti liittyi vuonna 2000 Päijät-Hämeen koulutuskonserniin. 

Liittymisen hyväksyivät kaikki Heinolan koulutuskuntayh-

tymän jäsenkunnat: Heinola, Hartola, Sysmä ja Pertunmaa, 

joista tuli Päijät-Hämeen koulutuskonsernin jäsenkuntia. Jä-

senkuntien edustajat (Hartolan kunnanjohtaja Taisto Pölkki, 

Heinolan va. kaupunginjohtaja Esko Arasalo ja Pertunmaan 

kunnanjohtaja Juha Torniainen) allekirjoittivat tarkistetun 

perussopimuksen 3.9.1999. Uusissa jäsenkunnissa uskottiin, 

että laaja-alaisen koulutuskonsernin vahvuus näkyy erityi-

sesti koulutuksen laadussa. Ratkaisulla haluttiin turvata am-

mattikorkeakoulutus ja toisen asteen ammatillinen koulutus 

Heinolassa. 

Heinola-instituutin koulutusalat olivat käsi- ja taideteolli-

suus, liiketalous, tekniikka sekä matkailu- ja ravitsemisala. 

Opiskelijoita oli vajaat 700, oppisopimusopiskelijoita noin 

250 ja henkilöstöä noin 100. Oppilaitoksen vahvuutena reh-
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tori Jari Hautamäki näki uuden teknologian, tietojenkäsit-

telyn ja yrittäjyyden osaamisen. Nousevia aloja olivat mat-

kailu ja käsityöyrittäjyys. Vetovoimaa ja erityisosaamista 

löytyi myös aikuiskoulutuksesta. Konserniin liittymisen vai-

kutuksista Hautamäki ajatteli seuraavasti: “Joudumme ehkä 

jonkin verran luopumaan laaja-alaisuudesta ja profiloitumaan 

koulutusalojen sisällä, mutta maakunnallisuus on kuitenkin 

ykkösasia. Koulutuksen suunnittelun reunaehdot syntyvät maa-

kunnan koulutustarpeista ja niiden ennakoinnista.” Jari Hau-

tamäki uskoi, että isomman yhteisön jäseneksi pääseminen 

tuo Heinolalle mittavia etuja ja uusia mahdollisuuksia. “Minä 

henkilökohtaisesti arvostan sellaista organisaatiota, jossa hen-

kilöstöstä ja sen osaamisesta huolehditaan. Mielestäni koulutus-

konsernin henkilöstöpolitiikalla on oiva suunta ja tähtäimessä 

on moderni tapa hoitaa koulutusta”, totesi Jari Hautamäki 

vuonna 2003 Titaanissa.

Näin Heinolan kaupungin silloinen koulutusjohtaja Merja 

Kylliäinen muistelee Heinolan ammatillisen koulutuksen 

liittämistä Päijät-Hämeen koulutuskonserniin vuonna 2000.
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Merja Kylliäinen

Muistoissa Heinolan koulutuskuntayhtymän 
siirtyminen Päijät-Hämeen koulutuskonserniin

Elettiin vuotta 1996. Olin siirtymässä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 

Orimattila-instituutin rehtorin tehtävistä Heinolan kaupungin koulu-

tusjohtajaksi lukuvuoden alussa. Samaan aikaan Heinolan koulutus-

kuntayhtymän hallintojohtaja siirtyi muihin tehtäviin. Minua pyydet-

tiin hoitamaan virkaa sivutoimisesti oman virkani ohella. Eihän siitä 

kieltäytyäkään kehdannut, kun kuntayhtymän toiminta oli tuttua. Pesti 

oli mielenkiintoinen, mutta haasteita oli edessä heti ensimmäisestä päi-

västä lähtien. Budjetti oli reilusti alijäämäinen, ja hattu kourassa lähdin 

kiertämään kuntayhtymän omistajakuntia ja kertomaan tilanteesta.

Ongelmana oli myös kolmen pienen oppilaitoksen opetuksen ja hallin-

non päällekkäisyys. Ammattioppilaitoksessa oli noin 280 opiskelijaa, 

kauppaoppilaitoksessa 146 ja käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa 

noin 100 opiskelijaa. Tiimityön pohjalta lähdettiin suunnittelemaan 

yhtä isoa oppimiskeskusta. Työtä helpotti huomattavasti projektipääl-

likön palkkaaminen ja johtokunnan selkeä tuki työlle. Luonnollisesti 

taloudelliset paineet edesauttoivat päättäjiä ymmärtämään uudistusten 

välttämättömyyden. Tavoitteiksi otettiin organisaation madaltaminen, 

koulutuksen profiilin nostaminen, opiskelijoiden lisääminen, päällekkäi-

syyksien poistaminen ja budjetin tasapainottaminen. Uudistus vietiin 

läpi melko vauhdikkaasti, ja Heinola-instituutti aloitti toimintansa 

kuntayhtymän ainoana oppilaitoksena 1.1.1998.

Instituutin tie Päijät-Hämeen koulutuskonserniin

Oma kasvuni koulutuksen ammattilaiseksi oli käytännössä tapahtunut 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa kymmenen Heinolaa edeltävän 

vuoden aikana. Tiesin erittäin hyvin Orimattila-instituutin rehtoriuden 

ajoilta, että konsernin johto arvostaa ympäristökunnissa tapahtuvaa 

koulutusta. Arvostuksen lisäksi koulutusta sai kehittää ja laajentaa niin 

Lahdessa kuin maakunnassa olevissa kouluissakin. Kehitysideoita ei 

koskaan teilattu. Konsernissa toimitusjohtajan Arpo Heinosen vahvana 

johtotähtenä oli, että ympäristökuntien oppilaiden tuli saada käydä 

koulua kohtuullisen matkan päästä kotoa. Muussa tapauksessa oppilai-

toksissa oppilaiden keskeyttämiset tulisivat suureksi ongelmaksi.
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”hattu kourassa lähdin kiertämään kuntayhtymän  
    omistajakuntia ja kertomaan tilanteesta”

Päijät-Hämeen koulutuskonserniin siirtymisen neuvotteluja puolsi myös 

se, että Heinolassa oli kolme vuotta aiemmin ollut esitys ammatillisen 

koulutuksen siirtämisestä Päijät-Hämeen koulutuskonserniin. Esitys oli 

kuitenkin kariutunut Heinolan valtuustossa. Nyt aika ehkä olisi kypsem-

pi muutokselle.

Suuri merkitys oli myös sillä, että Helsingin Yliopiston Lahden tutki-

mus- ja koulutuskeskuksen johtajana toiminut Heinolan koulutuskun-

tayhtymän johtokunnan puheenjohtaja Sinikka Larsen oli vahvasti ollut 

mönkään menneen liitoksen kannalla. Heinola-instituutin syntyessä 

hän totesi, että tasokkaan, houkuttelevan ja ajan hermolla olevan kou-

lutuksen tarjoaminen ilman suuren konsernin tukea voisi olla pitkässä 

juoksussa vaikeaa.

Itse ihailin konsernin laajoja kehityshankkeita, joihin pienellä kun-

tayhtymällä ei ollut mitään mahdollisuuksia. Ei myöskään vähäisenä 

konserniin siirtymisen pontimena ollut se, että Heinolassa oleva ammat-

tikorkeakouluopetus kuului erillissopimuksella Lahden ammattikorkea-

kouluun.

Vuoden 1996 aikana käytiin neuvotteluja kauppaoppilaitoksen ammatti-

korkeakouluyksikön tulevaisuudesta. Lopulta neuvottelut päättyivät Hei-

nolalle suotuisasti ja Heinolan reilun kuudenkymmenen liiketalouden 

oppilaspaikan lisäksi Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti 

lupasi ryhtyä antamaan kultasepille tarkoitettua ammattikorkeakoulun 

tähtäävää opetusta Heinolan käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa 12 

opiskelijan verran. Heinolassa tapahtuva ammattikorkeakouluopetus 

oli siis jo tässä vaiheessa täysin riippuvainen Lahden ammattikorkea-

koulusta. Muita yhteistyökumppaneita olisi ollut mahdoton edes harkita.

Heinolan kaupunginhallitus asetti 8.2.1999 viiden hengen neuvotte-

luryhmän käymään keskusteluja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 

edustajien kanssa Heinolan koulutuskuntayhtymän tulevaisuudesta 

ylläpitäjävaihtoehtojen osalta. Neuvottelut käytiin ripeässä tahdissa. 

Aiesopimus allekirjoitettiin jo 28. elokuuta 1998, ja Heinolan valtuusto 

sai sopimuksen hyväksyttäväksi syyskuussa. Hartola, Sysmä ja Pertun-

maa tekivät päätökset omalta osaltaan. Sopimusta allekirjoitettaessa 

tuntui, että olimme kaikki tyytyväisiä. Päätös oli, että vuoden 2000 alus-

ta Heinolan ammatillinen opetus on osa Päijät-Hämeen koulutuskonser-

nia. Heinolan kannalta oli tärkeää, että sopimus turvasi Heinolassa säi-

lytettävän vähintään ko. vuoden oppilasmäärää vastaavan suhteellisen 

osuuden. Henkilöstö, noin 70 opettajaa ja 30 opetusta tukevaa henkilöä, 

siirtyivät kaikki vanhoina työntekijöinä Päijät-Hämeen koulutuskonser-

niin. Opiskelijoita siirtyi konsernille noin 600. Yhdistyminen normalisoi 

ammattikorkeakoulun tilanteen Heinolan osalta.

Oppilasmäärä oli saatu kasvatettua sadalla oppilaalla, ja talous oli kun-

nossa. Päijät-Hämeen koulutuskonserni sai siipiensä suojaan dynaami-

sen, muutoksiin tottuneen ja muutosvalmiin tulokkaan. Heinolalainen 

koulutus taas pääsi osalliseksi heti alkuun muun muassa opettajien 

laajasta koulutusohjelmasta, laadunarviointijärjestelmästä sekä hyvästä 

oppilaitosten kirjastotoiminnasta. Soraääniä ei enää kuulunut, vaan 

tyytyväisyys oli molemminpuolista.

Itse saatoin siirtyä hyvillä mielin kohti uusia haasteita.

Merja Kylliäinen (entinen Lehtonen)

opetusneuvos, eläkkeellä
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Innovatiivinen kehittämisyksikkö ohjasi 
kohti oppivaa organisaatiota

Arpo Heinosen valmistelemassa konsernisuunnitelmassa 

oli keskushallintoon toimitusjohtajan tueksi suunniteltu 

konserniesikunta, joka vastasi erilaisista konsernin kehittä-

misen projekteista ja koulutussuunnittelusta. Konkreettisen 

suunnittelun alettua vuonna 1995 esikunta-nimi muutettiin 

Kehittämisyksiköksi. Arpo Heinonen antoi rehtori Marita Mo-

deniukselle tehtäväksi suunnitella Kehittämisyksikön pää-

tehtävät ja organisaation. Konsernin strategiaan perustuen 

Kehittämisyksikön tehtäviksi nousivat konsernin henkilös-

tön kehittäminen, laadunhallinta, konsernin koulutuspaik-

kasuunnittelu eli koulutustarpeiden ennakointi, nuorisoas-

teen koulutuskokeilun koordinointi, kansainvälistyminen, 

työelämäyhteyksien kehittäminen, EU-projektitoiminta sekä 

tiedotus ja markkinointi. Kehittämisyksikön tavoitteena oli 

olla tulosalueiden toimintaa tukeva, yhteisiä prosesseja 

koordinoiva sekä konsultaatioapua antava ja innovoiva. Kon-

sernin kehittämisyksikkö oli lajissaan ensimmäinen koko 

valtakunnassa. 

Henkilöstön kehittämistä ja tiimityöskentelyä

Heti vuoden 1996 alussa käynnistettiin toimiva ja valtakun-

nallisestikin merkittävä henkilöstön kehittämisohjelma, ja 

kehitettiin ja organisoitiin konsernin yhtenäinen laatujär-

jestelmä sekä valmisteltiin kansainvälistymisstrategia. Lah-

den kauppaoppilaitoksen lehtori Marja-Leena Savonen pal-

kattiin osa-aikaiseksi laatukonsultiksi Kehittämisyksikköön. 

Koska konsernin suuri haaste oli eri ylläpitäjiltä tulleiden 

kulttuurien hallinnollinen yhtenäistäminen, päädyttiin kon-

sernin toimintaa lähteä kehittämään Oppiva organisaatio 

-toimintamallin avulla. Se oli uutta ajattelua koulutusmaail-

massa ja oli tuohon aikaan yleisimpänä aiheena johdon kou-

lutuksissa. Helsingin yliopiston Lahden yksikkö oli jo vuon-

na 1994 käynnistänyt ammatillisten oppilaitosten rehtoreille 

ja johdolle suunnatun PD-koulutuksen, joka perustui oppivan 

organisaation filosofiaan. Reijo Jouttimäki, joka oli ollut loppu-

vaiheessa Lahden ammattikorkeakoulukokeilun projektipääl-

likkö ja vetäjä, oli tuolloin HY:n Lahden yksikön palveluksessa 

ja organisoi PD-opinnot. Suurin osa Lahden seudun ammatil-

listen oppilaitosten rehtoreista osallistui tähän. 

Oppivassa organisaatiossa kuljetaan pienin askelin kohti 

yhteistä visiota, työskennellään tiimeissä ja verkostoissa, ko-

keillaan uusia toimintamalleja, kehitetään henkilöstöä ja uu-

sia tuotteita. Oppiva organisaatio tukee sekä yksilöiden että 

tiimien oppimista. Toimintaa tukevat vahvat arvot ja selkeä 

visio. Se on lähellä asiakasta, reagoi nopeasti muutoksiin, op-

pii muilta, tarkistaa jatkuvasti toimintatapaansa, hyväksyy 

virheitä ja oppii niistä. Se kykenee ylläpitämään sellaista 

prosessia, joka varmistaa uuden tieto-taidon luomisen. Täl-

laista toimintapaa alettiin innolla levittää ja jalkauttaa koko 

konserniorganisaatiossa ja sen eri tulosalueilla. 

Kehittämisyksikön tiimi 
vuoden 1996 syksyllä. 
Titaani 2/1996.



67

Jokaiselle keskeiselle kehittämistoiminnalle asetettiin kon-

sernitasoinen kehittämistiimi, joihin valittiin edustaja jo-

kaiselta tulosalueelta. Keskeisiä tiimejä olivat muun muassa 

koulutuskoordinaattorien tiimi, laatutiimi, kansainvälisty-

mistiimi, markkinointitiimi ja  projektitiimi. Myöhemmin pe-

rustettiin myös ammattialakohtaisia koulutusalatiimejä, joi-

den jäsenet tulivat eri yrityksistä. 

Myös kirjastopalvelujen ja tietokeskusten kehittäminen tuli 

alkuvaiheessa Kehittämisyksikön tehtäväksi. Sekä opiske-

lijoiden että henkilöstön oppimista tukemaan alettiin heti 

kehittää ja perustaa korkeakoulukirjaston kanssa verkottu-

neita kampus-tietokeskuksia konsernin eri toimipisteisiin.

Vuoden 1997 taloussuunnitelmaan Kehittämisyksikön toi-

minta-ajatukseksi oli kirjattu seuraavasti: Kehittämisyksik-

kö on joustava, asiakaslähtöisesti toimiva ja palveleva asian-

tuntijayhteisö. Se tunnistaa ja etsii uusia mahdollisuuksia 

konsernin maakunnallisen, kansallisen ja kansainvälisen 

tunnettuuden sekä toiminnan kehittämiseksi. Kehittämi-

syksikkö tukee, ohjaa, konsultoi ja koordinoi konsernin 

strategioiden suuntaista kehitystä tulosalueilla. Se tarjoaa 

palvelujaan myös konsernin ulkopuolisille asiakasryhmille. 

Visionsa mukaan Kehittämisyksikkö toimii vuorovaikutuk-

sellisessa verkostossa konsernin sisällä, alueellisesti, valta-

kunnallisesti ja kansainvälisesti edistäen muutosten hallin-

taa, innovointia sekä klusteroitumista.

Pitkäaikainen konsernin hallituksen jäsen Maire Lähteen-

mäki kommentoi haastattelussa vuoden 1996 lopulla konser-

nin kehittämistoimia seuraavasti: “Asiakaslähtöisyys, korkea 

laatu, joustava toimintatapa ja kansainvälistyminen asettavat 

osaamisvaatimuksia kaikissa tehtävissä. Henkilökohtainen kou-

luttautumissuunnitelma auttaa työntekijää kehittämään osaa-

mistaan toiminnan vaatimusten mukaan. Sananlasku Vanha 

koira ei opi uusia temppuja on osoittautunut pätemättömäksi. 

Tutkimusten mukaan ihmisten oppimiskyky lisääntyy 50- jopa 

60-vuotiaaksi. Sen jälkeen pysyy samana, vain numeerinen 

muisti heikkenee. Organisaatiot voivat oppia vain, kun ihmiset 

oppivat. Oppiva organisaatio menestyy ja tietää, miksi. Hyvä 

työnantaja pitää huolta henkilöstönsä työmarkkinakunnosta, 

kannustaa ja luo mahdollisuuksia. Tällainen hyvä työnantaja 

konsernikin haluaa olla. Ihailtavaa on se innostus ja päämäärä-

tietoisuus, jota konsernin henkilöstöllä on. Menestyäkseen on 

oltava eturivissä ja kuljettava polkuja, jotka eivät ole tuttuja!” 

Kehittämisyksikön asiantuntijatiimin muodostivat Urho 

Enlund (vastuualueena nuorisoasteen koulutuskokeilu- ja 

lukioyhteistyö sekä koulutuspaikkojen määrällinen suunnit-

telu), laatukonsultti Marja-Leena Savonen (laatujärjestelmän 

ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja vuotuisten 

laatuarviointien organisointi, laatukoulutus), projektiohjaa-

ja Seppo Komulainen (pedagogiset projektit), kansainvälis-

ten asioiden koordinaattori Hannu Kokko ja Tuomas Komu 

vuodesta 1997 (kansainväliset projektit), Sirkku Blinnikka 

(kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen ja johtaminen), 

projektipäällikkö Kaisu Nyman (Osaajana halki elämän 

-projekti), projektipäällikkö Pirjo Paajanen (työllistämispro-

jektit), tiedottaja Tuija-Tiina Vallas ja Oili-Mirjam Naasko elo-

kuusta 1996 (tiedotteet, markkinointi, Titaani-lehti), johdon 

sihteeri Reija Launiemi (entinen Koskinen) vuoteen 1999, 

Maire Lähteenmäki, 
Titaani 3/1996.
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jolloin sihteeriksi tuli Arja Mikkonen sekä kehittämisjohtaja 

Marita Modenius (yksikön johtaminen, henkilöstön kehittä-

minen, konsernin johtoryhmä, toimitusjohtajan varahenki-

lö, sidosryhmäyhteistyö). 

Laatutoiminta mahdollisti suunnitelmallisen 
strategiatyön ja koulutuksen laadun 
parantamisen

Päijät-Hämeen koulutuskonserni oli edelläkävijä koulutuk-

sen laadunhallinnan kehittämisessä. Lahden ammatillisen 

aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Juha Vason väitöskirjatyö 

aikuiskoulutuksen laadunhallinnasta 1990-luvun puolivälis-

sä antoi sysäyksen toiminnanohjausjärjestelmän kehittämi-

seen ja laadun arviointiiin. Konsernin alkuvaiheessa laatu-

työ oli strategisen toiminnan ja onnistumisen mittaamista 

sovituilla mittareilla ja sen perusteella tehtävällä laadullisel-

la arvioinnilla. 

Ensimmäiset itsearvioinnit Suomen laatupalkintokriteeris-

töllä tehtiin konsernin oppilaitoksissa jo loppukeväällä 1996 

ikäänkuin pilottina. Hyvin lyhyellä koulutuksella opastettiin 

rehtorit ja hallinnon esimiehet laatimaan yksiköissään toi-

minnan kuvaukset ja itsearvioinnit. Seuraavana vuonna oli 

toimintaa jo parannettu niin, että arviointia edelsi 10 opinto-

viikon laatukoulutus, johon osallistui 119 henkilöä eri oppi-

laitoksista. Itsearviointia täydennettiin vielä ulkopuolisella 

arvioinnilla. Arvioinnin tuloksia käytettiin talousarvion ta-

voiteasetannassa, esimies-alais -keskusteluissa ja toiminnan 

ohjauksessa. Laatu rakennettiin Päijät-Hämeen koulutus-

konsernin sisälle siten, että voitiin tavoitteellisesti kehittää 

johtamiskäytäntöjä, henkilöstöä, ydin- ja yhteistyöproses-

seja, strategista suunnittelua, strategioiden toimeenpanoa, 

tiedon hallintaa sekä asiakaslähtöisyyttä. Jokaiseen oppilai-

tokseen valittiin laatuvastaava, joista muodostui konsernin 

laatutiimi. Laatuvastaavat organisoivat oppilaitoksissa vuo-

tuiset itsearvioinnit ja laatukuvausten laadinnan. 

Aika ajoin vuotuista itsearviointia täydennettiin sisäisellä 

benchmarking-toiminnalla, jolloin eri oppilaitokset ja yksi-

köt oppivat toisiltaan hyviä käytäntöjä. Myöhemmin 2000-lu-

vulla käynnistettiin vuotuiset koulutuksen järjestäjien väli-

set benchmarking-tapaamiset Kajaanin, Oulun ja Seinäjoen 

koulutuskuntayhtymien kanssa. Toiminta jatkuu edelleen 

vuonna 2021.

Koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ulkoi-

nen arviointi pidettiin Koulutuskeskus Salpauksessa 9.–

10.4.2015. Arvioinnin organisoi Kansallinen koulutuksen ar-

viointikeskus (Karvi). 



69

Salpauksen laatuopas

Vuonna 1999, kun konsernissa oli jo tehty suunnitelmallista 

laatutyötä lähes neljä vuotta, konserni osallistui valtiova-

rainministeriön organisoimaan EU:n julkishallinnon laa-

tukilpailuun, jonka parhaat käytännöt esiteltiin keväällä 

2000 Portugalissa Lissabonissa. Konserni oli kolmen parhaan 

suomalaisen organisaation joukossa. Ministeriön valintaryh-

mä arvioi konsernin toimintaa seuraavasti: “Päijät-Hämeen 

koulutuskonserni on toteuttanut pitkäjänteistä kehittämistyötä 

koko nelivuotisen olemassaolonsa ajan vuodesta 1996 lähtien. 

Systemaattinen laatutyö näkyy toiminnan kaikilla arviointialu-

eilla. Tiimimäinen toimintatapa vahvistaa sitoutumista kehitys- 

ja uudistustyöhön. Hakija on vahvasti asiakaslähtöinen, innova-

tiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut koulutusorganisaatio. 

Tiivis ja suunnitelmallinen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 

vahvistaa koulutuksen onnistumista ja osuvuutta. Koulutuksen 

kehitystyö on ollut voimakasta ja perustunut osaavaan ja kehit-

tymishaluiseen henkilöstöön, yhdessä hyväksyttyyn strategiaan 

ja laadun jatkuvaan arviointiin Suomen laatupalkintokritee-

ristön avulla. Yhteistyö ja verkottuminen konsernin sisällä ja 

eri sidosryhmien kanssa on kehittynyt erityisen voimakkaasti 

ja tuloksellisesti. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin laadunhal-

lintaprosessi on selkeä, kattava ja systemaattinen. Strategian 

ja laatuperiaatteiden johdonmukainen soveltaminen näkyvät 

organisaation toiminnan jatkuvana kehittymisenä.” Muiden 

mukana olleiden mielestä olo tuntui epätodelliselta, kun 

konsernin edustajat nousivat kiitosten saattelemina Lissa-

bonin areenan estraadille konsernin laadukasta toimintaa 

esittelemään koko Euroopan asiantuntijoille.
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Jaana Ilomäki

Opitaan ilolla – Laadun polulla 
Salpauksen saappaissa 1997–2012 

Sain Salpauksen historiikin kirjoittajilta Marita Modeniukselta ja Sirkku 

Blinnikalta toimeksiannon kirjoittaa laadunhallinnan kehittämisen his-

toriasta ja mikä mieluisinta omasta matkastani ja osallisuudestani tuolla 

koulutuskonsernin ja Salpauksen jatkuvan parantamisen portaikolla. 

Yritän tässä kirjoituksessani tiivistää yhden ajanjakson ammatillisen 

koulutuksen laatutarinasta, jonka näen edelleen jatkuvan. Strategiansa 

2021–2025 Salpaus kertoo panevansa toimeen oppimisen rohkeudella, te-

kemisen ilolla ja reilulla asenteella. Jo konsernin ensimmäisiin arvoihin 

kirjattiin avoimuus, luottamus, vastuullisuus ja erilaisuuden kunnioitta-

minen. 

Joulukuussa 1996 kävin kehittämisjohtaja Marita Modeniuksen haasta-

teltavana, kun hänen johtamassaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 

Kehittämisyksikössä oli koulutussihteerin paikka avoinna. Laatutarinan 

ensimmäiset rivit oli silloin jo kirjoitettu, oppilaitosten itse- ja ulkoiset 

arvioinnit oli toteutettu samana vuonna. Sain paikan ja tulin mukaan 

oppimaan. Minut perehdytettiin tehtäviini oppisopimuskoulutuksella. 

Huomasin, että uuteen koulutuskonserniin kuului minulle entuudestaan 

tuttuja oppilaitoksia, Lahden kauppaoppilaitos, jossa olin opiskellut ulko-

maankaupan jatkoluokalla. 

Laatutarinaa kerratakseni luin arkistooni keräämiäni Päijät-Hämeen 

koulutuskonsernin henkilöstölehtiä Titaaneja. Ensimmäisen työpäiväni 

7.1.1997 muistan päättyneen juhliin ja kertaan Titaanista, että juhlit-

tiin konsernin uuden vuoden avajaisia Fellmanni-instituutissa. Juhlien 

teemana oli ”väestönlaskenta ja makutarkastus”. En arvannutkaan, että 

vielä 15 kertaa osallistuisin konsernin vuoden avajaisiin. 

Lähtö laadun ladulle 

Palataan laatupolulle ja oppimiseen. Sain monenlaista oppia uuden kon-

sernin kehittämisyksikössä, mutta kahdesta alueesta muodostui tämän-

hetkisenkin osaamiseni kivijalka: laadunhallinnasta ja kansainvälisestä 
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”Päijät-Hämeen koulutuskonserni sai alivaltiosihteeri Juhani 
Turusen allekirjoittaman kunniakirjan hienosta laatutyöstä”

projektitoiminnasta. Marja-Leena Savonen, Master of Quality, laatukon-

sultti ja Lahden kauppaoppilaitoksen lehtori, opetti minulle ja monelle 

muulle silloiselle konsernilaiselle laadunhallinnan ja itsearvioinnin 

alkeet. Luen 1997 ensimmäisestä Titaanista monta artikkelia laadusta ja 

vuoden 1996 itsearvioinneista, jotka tehtiin Suomen laatupalkintomallin 

arviointikriteeristöä työkaluna käyttäen. Marja-Leena Savosen lehtoraat-

ti oli Lahden kauppaoppilaitoksessa, joka samalla toimi laadunhallinnan 

kehittämisen koelaboratoriona ja konsernin johtotähtenä tällä kehittä-

mispolulla. 

Ulkoiset arvioinnit käynnistettiin samaan aikaan kuin itsearvioinnitkin. 

Konsultteina ja Marja-Leena Savosen tukena näissä arvioinneissa toimi-

vat Suomen Sinike Oy:n yrityskonsultti Sinikka Malm ja Efektia Palvelu 

Oy:n johtava konsultti Pirkko Aro. Pirkko Aro siirtyi myöhemmin asian-

tuntijaksi konsernin aikuiskoulutuksen järjestämistä koordinoivaan 

Avakkeeseen, johon palaamme vielä uudelleen tässä tarinassa. Titaanis-

ta luen konsulttien arvion ensimmäisestä arviointikierroksesta. Artikke-

li on otsikoitu ”Itsearviointi vaatii koulutusta, sitoutumista, rehellisyyttä ja 

aikaa – Todellisen pitkäaikaisen ja pysyvän laadunparannuksen aikaansaa-

minen vaatii vuosia. Miksi laadun pitäisi olla erilaista kuin muu elämä?” 

Jokainen konsernin ammatillinen oppilaitos kuvasi ja itsearvioi toimin-

tansa vuosittain. Oppilaitoskohtaisia arviointeja jatkettiin aina yhden 

oppilaitoksen malliin siirtymiseen saakka. Olin mukana ulkoisen arvi-

oinnin työryhmässä, aluksi sihteerinä ja myöhemmin yhtenä arvioijista. 

Pysyviä jäseniä tässä ryhmässä sen alkutaipaleella olivat Marja-Leena 

Savonen ja Pirkko Aro sekä projektipäällikkö Urho Enlund yritysyh-

teistyön ja nuorisoasteen koulutuskokeilun vetäjä. Hyville opettajilleni 

pysyn ikuisesti kiitollisena, sain oppia tekemällä. Arviointiosaamiseni 

olenkin ylläpitänyt koko työurani ajan. 

Oppivaksi organisaatioksi 

Koulutusorganisaatiossa havaittiin kohta laatupolun alussa, että koulu-

tustahan tämä vaatii, yhteistyön alustoja ja toimintatapoja. Ensimmäiset 

laatukoulutukset järjestettiin syyskuussa 1996 ja elokuussa 1997. Sa-

moihin aikoihin käynnistyi konsernin laatuvastaavien tiimin toiminta. 

Vuoden 1997 Titaaniin laatutiimi kirjoittaa tiimityönä artikkelin. Jäsenet 

uskovat, että organisaatio on hyvää vauhtia kehittymässä oppivak-

si. Marja-Leena Savonen toimi laatukoulutuksen vetäjänä. Koulutus 

järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Suoritin kyseisen 

koulutuksen 1998–1999. 

Vuonna 1997 Marja-Leena Savonen julkaisi yhdessä yrittäjä Tuula Höltän 

kanssa kirjan Muutosvoimana laatujohtaminen. Kirjan takakannen teks-

ti kertoo, että sopii oppikirjaksi ammatti- ja ammattikorkeakouluasteelle 

ja niille, joiden tehtävänä on toimia laadun kehittäjinä eri organisaati-

oissa. Itsearviointi, samoin kuin kirjassa kuvatut ongelmanratkaisutek-

niikat ovat toimivia työkaluja yhä edelleen. Korkeasta laadusta nuo-

ressa koulutuskonsernissa kertoo sekin, että vuonna 2000 aloittaessani 

maisteriopintoni Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, konsernin 

laatukoulutus luettiin hyväksi osana maisteriopintoja. Koulutuksen 

opintokokonaisuudet eli moduulit olivat laatuajattelun perusteet, strate-

ginen suunnittelu, henkilöstön kehittäminen, kvalitatiiviset ongelman-

ratkaisutekniikat, prosessien hallinta ja kehittäminen, asiakaslähtöinen 

toiminta, organisaation tulosten esittäminen ja itsearviointi laatupalkin-

tokriteeristöllä. 
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Systemaattisella prosessilla 

Hyvää laatua ja jatkuvaa parantamista tehtiin innokkaasti myös aikuis-

koulutuksen kentällä. Lahden aikuiskoulutuskeskus -tulosalueen rehtori 

Juha Vaso väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa ammatillisen aikuis-

koulutuksen laadusta. Hänen tutkimusapulaisenaan toimi kauppatietei-

den maisteri Juhani Kulmala. Juhanin tapaamme vielä uudelleen tällä 

laatupolulla. 

Juha Vason konstruktiivinen tutkimus lähti käytännön tarpeesta, 

aikuiskoulutuskeskuksessa haluttiin kehittää arviointivälinettä, joka 

sopisi nimenomaan ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Tutkimuksen 

tuloksena syntyi ammatillisen aikuiskoulutuksen laatutarina. Tarinan 

avulla opittiin, miksi oppimisen tulee olla kaksisilmukkaista. Arvioijien 

kouluttamisen merkitys ymmärrettiin, samoin arvioijien harjaantumi-

nen työkalujen käyttöön ja se, miten ulkoinen arviointi parhaimmillaan 

voi itsearviointia tukea. 

Parhaita käytäntöjä eurooppalaisessa julkishallinnossa 

Vuosi 1999 oli niin koulutuskonsernin, Salpauksen kuin omalla laatu-

polullani virstanpylväs. Euroopan Unionin rakennerahastot rahoittivat 

kehittämistä. Teimme yhdessä Tuomas Komun, kansainvälisen toimin-

nan projektipäällikön kanssa ensimmäisen Phare-hankehakemuksen 

ja saimme myös rahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen 

yhdessä latvialaisten kumppaneidemme kanssa. 

Valtionvarainministeriö koordinoi Suomessa eurooppalaista laadunke-

hittämistä (Euroopan unionin jäsenvaltioiden Best Practice -hanke 1999 

– 2000), jossa haettiin jäsenmaiden julkishallinnon parhaita käytäntöjä

esiteltäväksi vuonna 2000 pidettävään ensimmäiseen eurooppalaiseen 

julkisen sektorin laatukonferenssiin. Laatukonferenssi järjestettiin 

Lissabonissa Portugalin EU-puheenjohtajuuskaudella. 

Mukaan pyrittiin tekemällä hakemus. Koulutuskonsernissa hakemusta 

ryhdyttiin valmistelemaan Benchmarking -projektin projektipäällikön 

Kirsti-Liisa Virran vetämänä. Parhaita henkilöstön kehittämisen käy-

täntöjä olivat kuvaamassa myös HEKE -projektin projektipäällikkö Lena 

Siikaniemi, Marja-Leena Savonen ja minä. Tähän aikaan työskentelin 

projektisihteerinä konsernin hankeyksikössä ja suoritin töiden ohella 
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palvelujen markkinoinnin approbaturia Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa. 

Päijät-Hämeen koulutuskonserni sai alivaltiosihteeri Juhani Turusen 

allekirjoittaman kunniakirjan hienosta laatutyöstä ja pääsi mukaan 

edustamaan Suomea Lissaboniin yhtenä ansioituneimmista hakijoista. 

Hakemukset tehtiin CAF-mallilla, joka oli työkaluna niin uusi, että se 

vasta virallisesti lanseerattiin tuossa Lissabonin konferenssissa. Lissa-

bonissa hyvä käytäntömme esittelivät Kirsti-Liisa Virta ja Marja-Leena 

Savonen. Parhaat käytännöt julkaistiin konferenssin kirjassa, 1st Quality 

Conference for Public Administrations in the EU ja Valtionvarainminis-

teriön julkaisussa Best Practices from Finland – Quality in the Finnish 

public sector 2000. 

Tuolloin en vielä arvannutkaan, että saavutan haaveeni kansainvälisissä 

työryhmissä toimimisesta ja eurooppalaiseen laadunhallinnan kehittä-

miseen osallistumisesta. Bulgarian Sofiassa 18 vuotta myöhemmin, kun 

nousin puhumaan aiheesta ”Opitaan yhdessä laatupolulla – pääarvioijan 

näkemyksiä Kuopion kaupungin ulkoisesta arvioinnista”, muistin Lissabo-

nin ja muistin haaveeni, jota kohden silloin lähdin pyrkimään virstan-

pylväs virstanpylväältä periksiantamattomasti. 

Titaani-lehden vuoden 1999 neljännessä numerossa koulutuskonsernin 

toimitusjohtaja Arpo Heinonen kertoo, että lähes 200 henkilöä on koulu-

tettu laatujärjestelmään kymmenen opintoviikon laajuisessa koulutuk-

sessa. ”Keskeistä systeemissämme on tavoitteellisuus ja jatkuva itsearviointi 

sekä ulkoinen arviointi. Kerran vuodessa jokainen opetusala ja sen tavoitteet 

arvioidaan ja jokainen konsernilainen voi käydä oman esimiehensä kanssa 

kehityskeskustelun”, toteaa toimitusjohtaja. Parhaita käytäntöjä konfe-

renssiin valinneet arvioijat nostavat palautteessaan esiin systematiikan 

itse- ja ulkoisen arvioinnin prosesseissa: ”The quality development process 

of the applicant is an excellent way to combine the different development 

areas and, on the other hand, the different levels of the organisation, The 

results of the quality development process are utilised in planning the opera-

tions and finances”.

Itsearviointiprosessin laatu ja kehittäminen yhdessä oppimalla 

Lissabonista palasimme uusi CAF-malli tuliaisinamme konserniin. 

Marita Modenius nimettiin Salpauksen johtavaksi rehtoriksi. Sain pal-

veluiden markkinoinnin approbaturin suoritettua ja tein hakemuksen 

kauppatieteiden maisterin täydennyskoulutusohjelmaan Lappeenran-

nan teknilliseen yliopistoon. Syksyllä 2000 alkoivat tutkintotavoitteiset 

yliopisto-opintoni. 

Vuonna 2002, kun olin opiskellut kauppatieteiden maisteritutkinnostani 

noin puolet, sain Juha Vasolta kutsun tulla mukaan projektiryhmään, 

joka valmisteli hakemusta EU-komission Gruntvig-projektiksi teemalla: 

Laadunhallinnan kehittäminen aikuiskoulutuksessa itsearviointipro-

sessia kehittämällä. Vuoden 2002 lopulla hakemuksemme hyväksyttiin. 

Nimikkeeni muutettiin 2003 projektisuunnittelijaksi, siirryin konsernin 

hankeyksiköstä Juhan alaiseksi Koulutuskeskus Salpauksen Keskusyk-

sikköön ja sain koordinoitavakseni tämän hankkeen yhdessä projekti-

johtajana toimivan Juha Vason ja suunnittelija Sari Mikkolan kanssa. 

Projekti oli kolmivuotinen. Koulutuskeskus Salpaus veti kansainvälistä 

aikuiskoulutuksen kehittämistiimiä vuodet 2002–2005. Partnerimme, 

eurooppalaiset aikuiskoulutuksen järjestäjät tulivat Sloveniasta  
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(Slovenian Institute of Adult Education), Espanjasta (DEMA), Puolasta 

(Torun Teacher Training Centre) ja Saksasta (BilSE). Vuonna 2002 myös 

suoritin ensimmäisen kerran Laatukeskuksen EFQM arvioijasertifikaatin 

ja pääsin mukaan Suomen laatupalkinnon arvioijaksi. 

Grundtvig-projektimme kansainvälinen loppuseminaari pidettiin Lah-

den Sibeliustalossa syksyllä 2005. Jokainen projektissa toiminut aikuis-

koulutuksen järjestäjä esitteli oman kehittämistyönsä tuloksia, miten 

itsearvioinnin prosessia olimme organisaatiossa kehittäneet. Projekti 

julkaisi loppuraporttinsa ja suosituksensa siitä, miten itsearviointipro-

sessia voidaan kehittää benchmarking-menetelmää hyödyntämällä. 

Aiemmin tässä tarinassa esiintynyt Juhani Kulmala koulutti meidät 

käyttämään benchmarking-menetelmää vuonna 1992 lanseeratun 

Spendolini-mallin mukaisesti. Mallin ideana oli löytää ensin oman pro-

sessin heikoin kohta, jota sitten benchmarking -partnerilta oppimalla ja 

systemaattisella prosessilla parannettiin. Juhani Kulmalan vuonna 1999 

Tampereen yliopistossa hyväksytty väitöskirja käsitteli benchmarkingia 

ammatillisen aikuiskoulutuksen toiminnan kehittämisen välineenä. 

Ammatillinen kasvu 

Vuosi 2005 oli samaan aikaan haikea ja toiveikas. Projekti päättyi ja 

yliopisto-opintoni valmistuivat. Graduni tein oppilaitosten ja yritysten 

kumppanuudesta työssäoppimisessa. Etäämmälle siirtyivät niin Grundtvig- 

projektikumppanit kuin opiskelukaveritkin. Toisaalta myös uusi lehti ta-

rinassa kääntyi, aloitin opettajaopinnot Hämeen ammattikorkeakoulun 

opettajakorkeakoulussa. Ammatillisen opettajan pätevyyden sain 2006. 

Opetin opettajaopintoihin kuuluvina harjoituksina laadunhallintaa 

Salpauksessa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suorittaville opiskeli-

joille ja toimin asiantuntijana Salpauksen projekteissa: stylistiopintojen 

kehittämisprojektissa yhdessä hiusalan opettajien kanssa ja amma-

tillisen koulutuksen työssäoppimisen kehittämishankkeissa yhdessä 

virolaisten kumppanioppilaitosten kanssa. Kiitokset projektitiimeille 

ja erityisesti Merja Ojansuu-Järviselle, Karita Wallivaaralle (nykyinen 

Haapaniemi) ja Ulla Pantsarille. 

Vuotta 2007 voin pitää myös yhtenä virstanpylväänä henkilökohtaisella 

laatu- ja arviointi- ja tarkastajanpolullani. Koulutuskonsernin toimitus-

johtaja Arvo Ilmavirta tiedusteli kiinnostustani sisäisen tarkastuksen 

tehtäviin. Vastaukseni oli myönteinen ja uuden oppiminen alkoi jälleen, 

nyt sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien avulla. 

Huomasin, että laadunhallinta- ja arviointityö ovat sisäisen tarkastuk-

sen kanssa sukulaisia. Päätin siis pitää myös laadun osaamiseni yllä 

ja päivitin vuonna 2008 EFQM-arvioijapätevyyteni ja pääsin jälleen 

mukaan Suomen laatupalkintoarviointiin. 

CAF2020

Vuonna 2012 siirryin Hyvinkään kaupungin sisäiseksi tarkastajaksi. 

Vuonna 2011 Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa sain vielä viimeis-

tellä koulutuksen laadunhallinnan arviointiosaamiseni suorittamalla 

Helsingin yliopiston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston 20 opinto-

pisteen laajuisen laadunvarmistus- ja täydennyskoulutusohjelman. Sain 

pätevyyden auditoida ammattikorkeakoulutusta. 
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Tarinani lopuksi voin vain kiittää konsernia, Salpausta, teitä kaikkia, 

jotka saitte minut uskomaan elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan 

parantamiseen. Näytöksi siitä, että opit eivät menneet hukkaan, kerron 

vielä lyhyesti, mitä laadunhallinnan saralla olen viimeisten noin kym-

menen vuoden aikana puuhannut. Päivitin EFQM-arvioijapätevyyteni 

2014. Olen arvioinut kaupunkiorganisaatioiden innovaatioita Laatukes-

kuksen innovaatiokilpailussa. Vuonna 2016 suoritin CAF-mallin ulkoisen 

arvioijan pätevyyden. Samana vuonna olin mukana Helsingin kaupun-

ginjohtajan laatupalkinnon arvioijana Ympäristöviraston ulkoisessa 

arviointiryhmässä. 

Olen toiminut CAF-mallin ulkoisena pääarvioijana Kuopion kaupun-

kiympäristön palvelualueella ja sairaalapalveluissa vuosina 2017 ja 2019. 

Motivan vetämässä kuntien Ilmastojohtajat -hankkeessa olin mukana 

arvioimassa kuntien ilmastotavoitteita 2019. Hyvinkään kaupungilla 

pilotoimme CAF-mallia Tekniikan ja ympäristön toimialalla, ympäristö-

palveluissa. 

Vuonna 2017 sain kutsun CAF-mallia päivittävään EU-tason työryhmään. 

CAF2020 lanseerattiin tänä keväänä. HAUS yhteistyössä Kuopion ja 

Hyvinkään kaupunkien ja Joutsenon opiston kanssa toteutti CAF-mallin 

verkkokurssin valtionhallinnon eOppivaan, olin mukana käsikirjoit-

taja- ja toteuttajaryhmässä. Yhdessä muiden suomalaisten aktiivisten 

caffilaisten kanssa kirjoitimme artikkelin ”Learning together” EIPAn hel-

mikuussa 2021 julkaisemaan CAF Bookiin. Tammikuussa 2021 koulutan 

yhdessä itävaltalaisten CAF-asiantuntijoiden kanssa ulkoista arviointia 

Länsi-Balkanin laadunhallintaprojektissa. 

Elokuussa 2020 siirryin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sisäi-

seksi tarkastajaksi. Kuinkas muutenkaan, sain jälleen käteeni uuden 

laadunhallinnan työkalun SHQS-kriteeristön. Pääsen oppimaan Keuso-

ten nuorilta osaajilta lean-menetelmän käyttöä ja yhteisöohjautuvuutta. 

Olen jo oppinut etätyöskentelyn rutiinia. Kirjoitan tätä koronatalvena, 

joulukuussa 2020. Ensi toukokuussa täytän 60 vuotta ja edelleen uskon 

elinikäiseen oppimiseen. Opitaan yhdessä, ilolla. 

Lahdessa 18.12.2020 

Jaana Ilomäki 

Kirjoittaja on kauppatieteiden maisteri ja ammatillinen opettaja, 

joka työskentelee Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän 

sisäisenä tarkastaja. Kirjoittajalla on EFQM- ja CAF -mallien 

arvioijapätevyydet. 

Lähteet

Titaani. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tiedotuslehti 1/1997, 4/1999

Lahden kauppaoppilaitoksen prosessikuvaukset 2004

Tuula Hölttä & Marja-Leena Savonen, Muutosvoimana laatujohtaminen. Oy Edita Ab. 1997

Juha Vaso. Ammatillisen aikuiskoulutuksen laatu. Acta Universitatis Tamperensis. 1998

Juhani Kulmala. Benchmarking ammatillisen aikuiskoulutuksen toiminnan kehittämisen 
välineenä. Acta Universitatis Tamperensis. 1999

Ministry of Finance. Best Practices from Finland. Quality in the Finnish Public Sector. 2000
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Päijät-Häme tarvitsee kansainvälisiä 
tulevaisuudentekijöitä – hankkeet 
koulutusinnovaatioiden voimavarana

Suomen kansainvälinen asema vahvistui 1990-luvulla no-

peassa tahdissa. Se merkitsi ovien avautumista moneen 

suuntaan jopa niin, että Euroopan Unionin asiat muuttui-

vat monessa tapauksessa kotimaan asioiksi heti liittymisen 

alusta alkaen. Koulutuspoliittinen selonteko vuodelta 1990 

sekä opetusministeriön kehittämissuunnitelmien linjaukset 

painottivat voimakkaasti kansainvälistymisen kehittämistä 

koulutuksen kaikilla tasoilla. Ihmisten lisäksi jokaisen orga-

nisaation oli reagoitava, sillä Euroopassa avoin vuorovaiku-

tus syveni entisestään. 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kansainvälistyminen ete-

ni perustamisesta alkaen “hyvässä vauhdissa”, oltiin ensim-

mäisten suomalaisten oppilaitosten joukossa aloittamassa 

koulutusyhteistyötä lähialueilla, ja toimintaa ohjasi kansain-

välistymisstrategia. Oppilaitokset solmivat yhteistyösuhteita 

ensisijaisesti Skandinaviaan ja EU:n alueelle. Yhteistoimin-

taa oli myös Baltian maihin, Venäjälle, Aasiaan, Afrikkaan ja 

Pohjois-Amerikkaan.

Kv-tiimin perustaminen

Jokaiseen konsernin oppilaitokseen valittiin kansainväli-

syysvastaava, joista muodostui Kehittämisyksikön alaisuu-

teen konsernin kansainvälistymistiimi (kv-tiimi). Ensim-

mäisessä projektipäällikkö Hannu Kokon valmistelemassa 

kansainvälistymisstrategiassa vuodelta 1996 konserni ha-

lusi olla alusta alkaen koulutuksensa ja toimintansa osalta 

kansallisella sekä kansainvälisellä huipputasolla. Strategian 

pääkohdat olivat kansainvälistymisen pelisääntöjen ja or-

ganisaation määrittely, kansainvälisen verkoston luominen, 

sisäisen kansainvälistymisen luominen, tarjoustoiminnan 

aktivointi ja kansainvälistymisen tavoitteellinen resurssoin-

ti. Kansainvälistymisen myötä tavoiteltiin myös toiminnan 

laadulliselle ja sisällölliselle kehittämiselle vertailupohjaa. 

Ajatuksena oli oppia itse ja vertailla omaa osaamista muiden 

maiden osaamiseen, jotta opitaan tunnistamaan heikkoudet 

ja hyödyntämään vahvuuksia. 

Tuomas Komu aloitti kansainvälisten asioiden projektipääl-

likkönä Kehittämisyksikössä vuonna 1997 Hannu Kokon jäl-

keen. “Kiitos aktiivisuudesta kuului monille konsernilaisille, jot-

ka aikaansa ja vaivaansa säästämättä panostivat kansainvälisten 

suhteiden kehittämiseen monien vieraiden kielten ja kulttuuri-

en opiskeluilla”, kiitteli Tuomas Komu Titaanissa. 

Yritysten kansainvälistymisen tukeminen oli myös keskei-

nen tavoite! “Kansainvälistymisen tulee kulkea mukana kai-

kessa opiskelussa ja läpi koko koulutuskentän. Tulevaisuuden 

työelämä tarvitsee hyviä kansainvälisesti suuntautuneita am-

matti-ihmisiä. Tänä päivänä vientiyritysten kaikki työntekijät 

osallistuvat kansainvälisiin projekteihin. Koneasentajankin tu-
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lee tarvittaessa kyetä toimimaan vaikkapa Malesian viidakois-

sa. Fraasi, mutta totta on se, että kansainvälistyminen on koko 

Lahden ja Päijät-Hämeen nousun edellytys. Meidän on mentävä 

ulos Eurooppaan ja maailmaan hakemaan tulevaisuutta.” Näin 

totesi Raute Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Keskiaho Titaa-

ni-lehden haastattelussa vuonna 1997. Hän toimi Päijät-Hä-

meen koulutuskuntayhtymän tilintarkastajien puheenjohta-

jana konsernin perustamisvaiheessa vuosina 1984–1996. 

Koulutusvientiä Baltian maihin ja 
kauemmaksikin – konserni uranuurtajana

Koulutuskonsernin projekti- ja hankeosaaminen vahvistui ja 

monipuolistui vuoden 1997 aikana. Sen myötä edistettiin 

maakunnallista ja kansainvälistä verkottumista, ja konser-

nia pidettiin haluttuna yhteistyökumppanina. Alusta alkaen 

jokaisella EU-rahoitteisella projektilla oli oma ohjausryhmä, 

jonka jäseninä oli maakunnan kuntien, elinkeinoelämän, 

alueen korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien asiantunti-

jaedustajia. Ohjausryhmän tehtävänä oli kehittää EU-hank-

keita tavoitteiden mukaisesti. 

Konserni solmi kansainvälistymistä edistäviä yhteistyösopi-

muksia aluksi lähialueilla Baltian maiden ja Pietarin alueen 

ammatillisten oppilaitosten kanssa. Toukokuussa 1997 käyn-

nistettiiin 3+3 -yhteistyö, Interreg-yhteistyöprojekti, jonka 

tavoitteena oli alueellisen ammattikoulutuksen kehittämi-

nen Koillis-Virossa. Hankkeen kumppaneina konsernilla 

olivat Helsingin yliopiston Kotkan yksikkö, Porvoon kaup-

paoppilaitos ja Koillis-Viron maakunnat. “Muistan, kuinka 3+3 

-hankkeessa Arpo Heinosen kanssa opetimme virolaisten oppilai-

tosten rehtoreille ja opettajille SWOT-analyysiä, tiimityöskentelyä, 

strategista suunnittelua ja laadunhallintaa Itä-Viron maakun-

tahallinnon tiloissa. Parikymmentä vuotta myöhemmin eräässä 

EU-seminaarissa tuli virolainen Brysselissä koulutuksen asian-

tuntijatehtävissä pitkään työskennellyt nainen kiittämään siitä 

`silmien avaamisesta`, jonka meidän opetuksemme oli häneen 

aikoinaan tehnyt”, muistelee Marita Modenius vuonna 2020. 
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Konserni toimi myös tiiviissä yhteistyössä Brysseliin perus-

tetun Päijät-Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson maa-

kuntien EU-toimiston ja sen johtajan Tuula Loikkasen kanssa. 

Konsernimallia vietiin Latviaan

Vuonna 1999 Kehittämisyksikkö toteutti Latviassa Pha-

re-hankkeena Teknisen avun projektin Rezeknessä ja Dau-

gavpilsissa. Projektin aikana tuettiin kahden alueellisen 

koulutusorganisaation syntymistä käyttäen mallina kon-

sernin perustamista. Hankkeessa olivat partnereina Latvian 

opetusministeriö sekä Rezeknen ja Daugavapilsin kaupun-

kien ja maakuntien hallinnot sekä konsernin partnerioppi-

laitokset, Carlisle College ja Salford College Iso-Britanniasta. 

Kehittämisyksikön ja konsernijohdon tiimissä oli yhteensä 

kahdeksan jäsentä. Projektin aikana tiimi suunnitteli ja to-

teutti yhdessä partnereiden kanssa selvityksiä, analyysejä ja 

opintomatkoja eri kohteisiin. Latvialaisille laadittiin ja toteu-

tettiin koulutusohjelma. Projekti oli pilotti Latvian alueelli-

sen ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Tämä oli kou-

lutusviennin uranuurtajuutta, ja konsernista tuli arvostettu 

yhteistyökumppani Suomen lähialueilla. 

Konsultointia Liettuassa

Rahoitusta kansainvälistymiseen ja yhteistyöprojekteihin 

saatiin Interreg- ja ESR -ohjelmista ja Opetushallituksen 

kanavoimista lähialuemäärärahoista sekä Päijät-Hämeen 

liitolta. Konsultointia konsernilta osti vuoden 2000 aikana 

myös Maailmanpankki. Liettuassa konsernin Kehittämisyk-

sikkö teki Opetushallituksen rahoittamana esiselvityspro-

jektin alueellisen ammattikoulutuksen mahdollisuuksista. 

Tuloksena syntyi suunnitelma konsulttitoiminnasta ja opet-

tajien koulutuksesta Marijampolen maakunnassa vuoden 

2000 aikana. Rahoittajaksi saatiin EU:n Interreg-ohjelma ja 

Päijät-Hämeen liitto. Projektin perustamisvaiheessa konsul-

toitiin Liettuan ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita ja 

Maailmanpankkia. 

Venäjä-yhteistyötä

Vuonna 1997 tammikuussa avattiin Pietarissa Lahti Peter 

Center (LPC), jonka osakkaaksi konserni liittyi toukokuussa. 

Konsernilla oli Pietarissa käytettävissään oma työpiste ja 

tarvittaessa tulkkaus- ja kuljetuspalveluja. Tämä edesauttoi 

projektivalmistelujen kehittämistä. Toiminnassa olivat mu-

kana Kehittämisyksikkö, Lahden ammattikorkeakoulu ja 

Lahden ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Marraskuussa 

1997 konserni järjesti Pietarissa kolmipäiväisen seminaarin, 

jossa solmittiin kontakteja pietarilaisiin yrityksiin ja oppi-

laitoksiin. Pietarilaisten kanssa saatiin myös neuvoteltua so-

pimus koko Venäjän verohallinnon oppilaitosten opettajien 

kouluttamisesta Lahden ammatillisessa aikuiskoulutuskes-

kuksessa. Venäjän talouskriisistä johtuen ehdittiin kouluttaa 

vain yksi ryhmä, ja toiminta hiipui. Ryhmä saapui koulu-

tukseen ruplat “taskussa”, ja koulutus maksettiin käteisellä. 

Vuoden 1999 lopulla alkoi Pietarin Leningradin alueen esisel-

vitysprojekti ammattikoulutuksen mallin konsultoinnista. 

Tämän rahoitti Opetushallitus. Lisäksi selvitettiin mahdolli-

suutta toteuttaa alueellista ammatillisen koulutuksen mallia 

Leningradin alueella. 

Myös idea Salpauksen sirkuskoulun perustamiseen liittyi 

Pietariin, jossa joka toinen vuosi järjestetään klovnien maa-

ilmankongressi. Tästä enemmän kulttuurialan koulutuksen 

kohdassa.

Venäläisen Sarovin kaupungin (salainen kaupunki, kaupun-

ki numero 12) kanssa neuvoteltiin 2000-luvun alussa laajasta 

entisen ydinasetehtaan henkilöstön uudelleenkouluttami-

sesta. Sarov oli suljettu kaupunki, johon pääsi vain erityis-

luvalla. Salpauksesta Päijänne-instituutti ja Nastopoli-lukio 

olivat myös toimijoina Sarovin oppilaitosten kanssa. 

EU-yhteistyötä

Englantilaisen Carlisle Collegen ja ranskalaisen, lähellä Pa-

riisia sijaitsevan ammattikoulun kanssa tehtiin monta vuot-
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ta yhteistyötä 1990-luvun loppupuolella. Carlisle college jär-

jesti laatukoulutusta ja konsultaatiota konsernin rehtoreille 

ja henkilöstölle, samoin opastusta EU-hankkeisiin ja -tietou-

teen. Yhteistyössä oltiin myös Liettuan koulutuksen kehittä-

misselvityksissä. Jonkun verran järjestettiin myös opiskeli-

javaihtoa. 

Mallia maailmalta

Vuonna 1999 järjestettiin World Skills -kilpailut Kanadan 

Montrealissa, jossa konsernin delegaatio pääsi vierailemaan 

lähistöllä olevassa ammatillisessa oppilaitoksessa, josta saa-

tiin idea aloittaa pieneläinhoitajakoulutus Päijänne-insti-

tuutissa. Vuosituhannen alussa merkittävä yhteistyötaho oli 

Skotlannissa Invernessin ammattioppilaitos ja sen sivukoulu 

Applecrossissa, jonka mallin mukaan Päijänne-instituutissa 

aloitettiin kalastusalan koulutus. Nämä molemmat uudet 

koulutusalat ovat olleet erittäin vetovoimaisia ja toimivat 

edelleen Asikkalassa. Nämä esimerkit osoittavat kansainvä-

lisen yhteistyön moninaisen vaikuttavuuden, joka usein voi 

näkyä vasta vuosien päästä. Skotlannissa konserni teki myös 

kirjastotoiminnan benchmarkausta.

Aasian valtausta

Konsernilla oli vuosituhannen vaihteessa yhteistyötä myös 

vietnamilaisten oppilaitosten kanssa Hanoissa. Lahtelainen, 

entinen konsernin kv-päällikkö Hannu Kokko toimi projek-

tijohtajana Keski-Vietnamissa ja edisti kontaktointia Hanoin 

ammatillisten oppilaitosten kanssa. Konserni osallistui uu-

den ammattikouluhankkeen suunnitteluun, ja Salpauksen 

IT-opettaja opetti puolisen vuotta Hanoin ammattikoulussa 

atk-laitteiden käyttöä. 

Keväällä 2003 konsernin edustajat tutustuivat ja neuvottelivat 

Kiinassa Pekingissä ympäristöministeriössä ympäristöalan 

koulutuksen yhteistyöstä, ja Chengdussa (Lahden ystävyys-

kaupunki) allekirjoitettiin yhteistyösopimus hallinnon tason 

yhteistyöstä ja Salpauksen opettaja- ja opiskelijavaihdosta. 

Syksyllä 2003 Päijänne-instituutin ympäristöhanke oli jo vi-

reillä, ja delegaatio Kiinasta oli tulossa vierailulle. Kiinaan oli 

ilmoitettu vastuuhenkilöksi Hannu Heinonen sekä ehdotet-

tu mahdolliset sopivat viikot heidän vierailulleen. LAMK:n 

roolista oli sovittu, että yritysten kanssa kehitetään työssä-

oppimista ja teoriaa. Suunnitelmat kiinalaisten vierailusta 

olivat jo varsin pitkällä, kun yhtäkkiä alkoi Aasiassa levitä 

lintuinfluenssa, mikä peruutti kaikki kaikki matkat pitkäksi 

aikaa. Kun sitten aikanaan epidemian rauhoituttua otettiin 

yhteyttä, oli Chengdun hallinnossa tapahtunut vaihdoksia, 

eikä uudesta johdosta löytynyt englanninkielen taitoista, ja 

suunnitelma ei toteutunut. 

Koulutuskeskus Salpauksen perustamisen jälkeen vuonna 

2001 kansainväliset kontaktit ja käytännön valmistelut siir-

rettiin konsernin johdolta ja Kehittämisyksiköstä Salpauk-

sen Keskusyksikköön. Ohjelmat rakennettiin Salpauksen ja 

LAMK:n tarpeiden mukaan. Kehittämis- ja Keskusyksiköstä 

koordinoitujen hankkeiden lisäksi oli kaikilla ammattialoilla 

ja oppilaitoksissa runsaasti erilaisia pedagogisia kehittämis-

hankkeita sekä opiskelija- ja opettajavaihtoa.

Hankkeita joka lähtöön

Jo vuonna 1997–1999 kanavoitui konsernin kehittämisyksi-

kön kautta EU-rahaa ja kansallista rahaa osaamisen kehittä-

miseen sekä konsernissa että päijäthämäläisissä yrityksissä 

noin 19,4 miljoonaa markkaa (4,35 M€). Toiminta kasvoi vuo-

si vuodelta. Konsernin liikelaitokset ja Yhteisten palveluiden 

hanketoiminta toteutti vuoden 2003 aikana yhteensä noin 

80 pääasiassa EU-rahoitteista projektia. Projektien kokonais-

suuruus oli 5,7 miljoonaa euroa. Konsernin oma työ ja ra-

hallinen panostus oli huomattava, mutta toisaalta hankkeet 

tuottivat alueellisen kehittämisen lisäksi myös liikelaitoksil-

lemme ja koko konsernille uutta osaamista, jota levitettiin 

opiskelijoille. 
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Kristallipallo vai selvitykset – koulutustarpeiden 
ennakointi 

Koulutustarpeiden ennakointi on yksi koulutuksen järjestä-
jien haastavista tehtävistä. Uusia koulutuspaikkoja anottiin 
2000-luvun alkupuolella vuosittain, ja koulutuksen järjestä-
jän on pitänyt miettiä, mille aloille ne kohdennetaan. Tähän 
tarvitaan alueellista näkemystä yrityksiltä, yrittäjäjärjestöil-
tä ja alueen kunnilta. 

Vielä 1990-luvun alkupuolella ennakointia tehtiin suurelta 
osin valtakunnallisesti lääninhallitusten ja opetusministeri-
ön yhteistyönä, mutta vuosituhannen lopulla vuonna 1999 
ennakointi siirtyi uuden lainsäädännön myötä alueille ja 
koulutuksen järjestäjille. Tällöin konserni sai ohjata koulu-
tuspaikkojen koulutusalakohtaista jakoa itsenäisesti. Tämä-
kin oli yksi perustelu synnyttää maakunnallisia koulutuksen 
järjestäjiä ja ammattiopistoja. 

Lakisääteinen koulutuksen järjestäjille kuuluva koulutus-
tarpeiden ennakointi oli 1990-luvun lopulla ollut konsernin 
Kehittämisyksikön tehtävä, ja Koulutuskeskus Salpaus -lii-
kelaitoksen perustamisen jälkeen tehtävä siirtyi Salpauksen 
Keskusyksikköön yhteiseksi prosessiksi nimellä Koulutustar-
peiden ennakointi ja määrällinen suunnittelu. Tämä koski 
vain Salpauksen oppilaitosten koulutustarpeita, ammatti-
korkeakoulu hoiti oman ennakointinsa itse. 

Koulutustarpeiden ennakointi ja määrällinen suunnittelu 
Salpauksessa perustui koulutusalatiimeiltä ja työssäoppi-
misen kautta yrityksiltä saatuun tietoon eri alojen koulu-
tustarpeista. Käytännössä määrällisen koulutuspaikkasuun-
nittelun päätöksiä on linjattu rehtoreista muodostetussa 
Salpaus-tiimissä. Lopullisen päätöksen teki johtokunta. 

Päijät-Hämeen ennakointiverkosto

Hämeen TE-keskus, PHKK ja Päijät-Hämeen liitto olivat laati-
neet vuonna 2003 sopimuksen ennakointiyhteistoiminnasta. 
Verkoston perustamiseen liittyen piti ratkaista, kuka kon-
sernia edustaa kyseisessä verkostossa ja lisäksi miten kon-

sernin oma ennakointiverkosto rakennettaisiin. Konsernin 
johtoryhmässä sovittiin, että konsernin ennakointiverkos-
tossa toimivat seuraavat liikelaitosten edustajat: Marjo-Riitta 
Järvinen (LAMK), Hannu Heinonen (Salpaus) ja Raija Huusko 
(TR). Lisäksi ennakointiverkostossa toimivat Hankeyksikön 
ennakointiprojekteissa, LAKE ja ESKO, toimivat Soili Saikko-
nen ja Tuomas Komu. 

Salpaus teki vuonna 2009 koulutustarpeiden ennakoinnis-
sa yhteistyötä Päijät-Hämeen ennakointiverkoston kanssa. 
Tavoitteena oli laatia maakunnallisen ennakointiprosessin 
kuvaus ja johtaa siitä edelleen Salpauksen ennakointipro-
sessi. Maakunnallinen työvoima- ja koulutustarve-ennuste 
oli päivitetty yhteistyössä OPM:n kanssa. Sitä hyödynnettiin 
Salpauksessa jaettaessa koulutuspaikkoja eri toimialoille, ja 
lisävahvistusta saatiin koulutusalatiimeiltä. 

Ennakointi organisoitiin konsernitasoisesti

Konsernin johtoryhmä päätti vuonna 2010 Päijät-Hämeen 
ennakointiverkoston ennakointijaoston esityksestä perustaa 
ennakoinnin ohjausryhmän koordinoimaan konsernin toi-
mintaa. Ennakointi kytketään arjen johtamiseen, päätöksen-
tekoon ja strategiseen suunnitteluun. 

Masu-hanke ja Opin ovi

Päijäthämäläisten aikuiskoulutusorganisaatioiden verkos-
ton toiminta käynnistyi syksyllä 2006 sen jälkeen, kun pää-
vastuulliseksi verkottajaksi valittiin alueen suurin aikuis-
koulutuksen järjestäjä, Päijät-Hämeen koulutuskonserni. 
PHKK sai Etelä-Suomen lääninhallitukselta ESR-rahoituk-
sen, minkä tavoitteena oli Maakunnallisen aikuiskoulutuk-
sen suunnittelu- ja kehittämiskeskuksen (MASU) suunnittelu 
ja perustaminen.

MASU-hankkeessa sekä AiHe- ja Noste -hankkeissa luotiin 
pohja myös vuonna 2008 alkaneelle Lahden ammattikorkea-
koulun Innovaatiokeskuksen vetämälle Opin ovi -hankkeelle, 
jossa puheenjohtajuus oli Päijät-Hämeen liitolla ja näin suo-
ra yhteys maakuntasuunnitteluun. Opin ovi -hankkeessa an-
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nettiin aikuiskoulutukseen hakeutuville ohjaus- ja neuvon-

tapalveluja yhden luukun -periaatteella. Sari Niemi ja Pirjo 

Malin totesivat artikkelissaan Voppia ikä kaikki! Katsaus ver-

kostomaisesti tuotettujen ohjauksen palvelujärjestelyjen ke-

hittymiseen Päijät-Hämeessä. Opin oven toimipiste oli vuo-

sina 2011-2016 Fellmannian katutasossa, josta Fellmannian 

toiminta siirtyi LAMK:n Niemen kampuksille. MASU-verkosto 

jäi elämään, ja toiminnan nähtiin jatkuvan evoluutiomaises-

ti toimintaympäristön muuttuessa vielä vuonna 2020.

Kansallinen ennakointi 2020-luvulla

Kansallinen ennakointiverkosto kokoaa yhteen suomalaiset 

ennakointitiedon tuottajat. Verkoston toimintaa koordinoi-

vat valtioneuvoston kanslia ja Sitra.

Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi tulevaisuuskatsaukses-

saan, että tulevaisuudessakin Suomen menestys perustuu tie-

toon, luovuuteen ja osaamiseen sekä niiden hyödyntämiseen. 

Tärkeimpiä haasteita -–osaamisen varmistamisen ohella – on 

pysäyttää eriarvoistuminen ja vahvistaa ihmisten osallisuut-

ta. Osaaminen on paras turva työn, teknologian ja maailman 

muutoksissa. Tarvitsemme uudenlaista osaamista, yksilöllisiä 

koulutuspolkuja ja osaamisen jatkuvaa päivittämistä.

Opetushallitus pyrkii selvittämään, kuinka paljon ja minkä-

laista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Usein koulutuk-

sen ennakoinnilla tarkastellaan tulevaisuuden työvoiman 

tarvetta, jolloin ennakointia tarkastellaan myös toimialojen 

ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimi-

alojen ammattirakenteiden taholta. 

Tulevaisuuspäivän 1.3.2019 julkaistussa raportissa kuvattiin 

tulevaisuuden osaamistarpeita seuraavasti: “Tulevaisuuden 

tärkeimpiä osaamisalueita ovat asiakaslähtöinen palvelui-

den kehittäminen sekä kestävän kehityksen tuntemus. Työ-

elämässä tarvitaan tulevaisuudessa paljon digitalisaatioon, 

tiedon arviointitiin ja ongelmanratkaistuun liittyvää osaa-

mista. Näin arvioi Osaamisen ennakointifoorumi (OEF). OE-

F:ssä on edustettuna laaja joukko työelämän ja koulutuksen 

asiantuntijoita eri aloilta. Foorumi on ennakoinut tulevai-
suuden osaamistarpeita noin 30 toimialalta.

Alueellinen ennakointi 2020-luvulla

Keväällä 2019 muodostettiin ELY-keskusten ja keskeisten 
aluekehittäjien kanssa yhteinen näkemys seutukuntien ja 
maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän kat-
sauksen arviot ja alueiden odotukset talouden sekä työlli-
syyden näkymistä olivat edelleen varsin positiiviset, vaikka 
talouden kasvuvauhti onkin hiipunut.

Työttömyyden ennakoitiin alenevan, vaikkakin aikaisempaa 
hitaammin. Osaavan työvoiman saatavuus pysyi merkittä-
vänä haasteena ympäri maata.

Metsätaloudessa positiivinen vire jatkui, mikä osaltaan vai-
kutti useiden alueiden positiivisiin odotuksiin. Muita alueel-
lisesti tärkeitä kasvualoja lähiaikoina olivat meriteollisuus, 
ICT-ala, kaivosteollisuus sekä matkailu. Myös rakentaminen, 
hiipumisesta huolimatta, säilyi varsinkin kasvukeskuksissa 
tärkeänä toimialana

Työvoiman saatavuusongelmia pyritään ratkaisemaan ke-
hittämällä koulutusta, yritysten tarpeisiin räätälöidyillä 
rekrytointikoulutuksilla, markkinointikampanjoilla sekä 
edistämällä rekrytointeja ulkomailta.

Alueellisesta työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnista 
saa tietoa muun muassa
• ammattibarometrista 
• Hämeen työllisyyskatsauksista 
• nuorisotakuun seurannasta Hämeessä 
• alueelliset kehitysnäkymät -raporteista. 

Päijät-Hämeen ammattibarometrista voi nähdä tilanteen 
Forssan, Hämeenlinnan, Lahden ja Riihimäen alueilta. Baro-
metristä näkee, millä aloilla on työntekijäpulaa, millä taas yli-
tarjontaa. Samoin näkee työttömät sekä työpaikat alueittain 
ja ammateittain. Lisäksi on vielä raportoitu, onko paljon pulaa 
hakijoista, pulaa hakijoista vai onko tilanne tasapainossa. 
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Koulutuskeskus Salpaus  
– liikelaitos sateenvarjoksi vuonna 2001 

Perustehtäviensä ohella Kehittämisyksikön “näyttöprojek-

tiksi” vuosituhannen vaihteessa tuli toisen asteen koulutuk-

sen liikelaitoksen suunnittelu ja perustaminen. Konsernita-

solla haluttiin selkeyttä organisointiin, koska toisen asteen 

koulutus oli “ikäänkuin hajallaan konsernirungossa.” Myös 

taloudellisesti ajateltuna oppilaitoksissa oli paljon päällek-

käisiä toimintoja. Keskeisin tavoite toisen asteen liikelaitok-

sen luomisella oli ammatillisen koulutuksen laadun paran-

taminen ja arvostuksen lisääminen. Näin 20 vuoden jälkeen 

voi sanoa, että siinä onnistuttiin. Jo Salpauksen ensimmäi-

sinä vuosina 2000-luvun alussa ammatillisen koulutuksen 

näkyvyys parani, pedagogiset toimintamallit uudistuivat, 

hakija- ja opiskelijamäärät kasvoivat ja valtakunnallisesti 

katsottuna Salpaus oli yleensä ensimmäisten joukossa toi-

mintaansa uudistamassa. Salpauksen perustaminen sel-

keytti myös konsernirakennetta: toinen aste, korkea-aste ja 

aikuispalvelutoiminta.

Kehittämisjohtaja Marita Modenius valmisteli yhdessä toi-

sen asteen oppilaitosten rehtoreiden ja talousyksikön edus-

tajien kanssa liikelaitoksen perustamiseen liittyvät asiat, 

kuten johtosäännön, johtokunnan tehtävät, talousarvion 

ja strategiaohjelman tavoitteineen. Konsernihallitus päät-

ti kokouksessaaan 30.10.2000 hyväksyessään vuoden 2001 

talousarviota myös toisen asteen opetuksesta vastaavan 

liikelaitoksen perustamisesta. Liikelaitos aloitti toimintan-

sa vuoden 2001 alusta Koulutuskeskus Salpaus -liikelaitos 

nimisenä. Toisen asteen oppilaitokset (Heinola-instituutti, 

Lahden ammatti-instituutti, Lahden kauppaoppilaitos, Lah-

den käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Lahden ravitsemis- ja 

matkailualan oppilaitos, Lahden sosiaali- ja terveysalan 

oppilaitos, Orimattila-instituutti, Päijänne-instituutti, Päi-

jät-Hämeen oppisopimuskeskus) siirtyivät omilla nimillään 

hallintoineen ja henkilöstöineen konsernirungosta Koulu-

tuskeskus Salpaus -liikelaitoksen “sateenvarjon alle.” Lisäksi 

Salpaukseen liitettiin vuonna 2001 Nastolan kunnan lukio, 

joka sai nimen Nastopoli-lukio. Oppilaitokset säilyivät itse-

näisinä: niitä johtivat rehtorit, ja oppilaitoksilla oli omat tu-

lostavoitteensa. Mutta suhteessa kuntayhtymän budjetista 

päättävään toimielimeen, yhtymäkokoukseen, sitovuusta-

so oli Salpaus-liikelaitos. Koulutuskeskus Salpauksesta tuli 

maakunnallinen oppilaitos, jolla oli toimipisteet Asikkalas-

sa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa (Teinintiellä, Hirsimet-

säntiellä, Paasikiven- ja Ståhlberginkaduilla, Vipusenkadul-

la, Sammonkadulla, Kannaksenkadulla, Katsastajankadulla, 

Kujalassa ja Jokimaalla), Nastolassa ja Orimattilassa.
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Koulutuskeskus Salpaus -liikelaitoksen rehtorit ja 
johtajat vv. 2001–2005

• Koulutuskeskus Salpaus, johtava rehtori  

Marita Modenius vv. 2001–2005

• Heinola-instituutti, rehtori Jari Hautamäki 1.1.–31.7. 2001, 

rehtori Päivi Saarelainen vv. 2001–2005

• Lahden aikuisvalmennuskeskus Avake,  

kehitysjohtaja Juha Vaso vv. 2000–2005

• Lahden ammatti-instituutti, rehtori Vesa Raitaniemi  

1.1. 2001–30.9.2001, rehtori Jari Hautamäki 1.8.2001–2005

• Lahden kauppaoppilaitos,  

rehtori Raili Töntsi vv. 2001–2005 

• Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitos,  

rehtori Keijo Makkonen vv. 2001–2005

• Lahden ravintola- ja matkailualan oppilaitos,  

rehtori Iiris Pakkanen vv. 2001–2005 

• Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitos,  

rehtori Maarit Kuosa vv. 2001–2005

• Nastopoli-instituutti ja Nastopoli-lukio,  

rehtori Reijo Pöyhönen vv. 2001–2005

• Orimattila-instituutti, rehtori Kirsti-Liisa Virta  

vv. 2001–2002, rehtori Hannu Heinonen 2003–2005

• Päijänne-instituutti, rehtori Esa Siirilä vv. 2001-2002, 

rehtori Kirsti-Liisa Virta 2003–2005

• Päijät-Hämeen oppisopimuskeskus,  

oppisopimusjohtaja Anja Luoma-aho vv. 2001–2003.

Johtokunta ja Salpaus-tiimi

Vuonna 2001 uuden Salpaus-liikelaitoksen kokonaisopiske-

lijamäärä oli 6769 opiskelijaa ja henkilöstön lukumäärä oli 

741, joista määräaikaisia (pääasiassa tuntiopettajia ja ai-

kuisopettajia) oli 186 henkilöä.

Liikelaitoksen toimintaa ohjasi eri puolueista koostuva 9-jä-

seninen johtokunta, jonka esittelijänä toimi liikelaitosjohta-

ja. Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajaksi oli valittu 

Kari Hyytiä Lahdesta. Johtokunta perehtyi alkuvuosina 

Salpauksen toimintaan muun muassa pitämällä kokoukset 

vuorotellen eri oppilaitoksissa. Kokousten yhteyteen liitet-

tiin aina oppilaitosesittely ja johonkin isompaan aihealuee-

seen tutustuminen. 

Liikelaitoksen johtajaksi valittiin kehittämisjohtaja Marita 

Modenius. Kehittämisjohtajan virka muutettiin johtavan 

rehtorin viraksi. Johtoryhmä nimettiin Salpaus-tiimiksi, ja 

siihen kuuluivat rehtorit, oppisopimusjohtaja ja Avaken joh-

taja, Keskusyksikön asiantuntijoita sekä johtava rehtori. 

Vuonna 2005 valittiin uusi johtokunta, ja puheenjohtajak-

si tuli Sauli Pakkanen Asikkalasta. Vuonna 2009 valittiin 

Puheenjohtaja muisteli Salpauksen alkuaikoja

Toimin Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnan puheen-

johtajana perustamisesta lähtien,  vuoden 2001 huhtikuun 

alusta vuoden 2005 loppuun eli yhden kauden. Pyrin toi-

minnassani noudattamaan johtosääntöä.

Tavoitteenamme johtokunnassa oli muun muassa opetus-

suunnitelmien hyväksyminen, Salpauksen tarjoaman kou-

lutuksen laadun turvaaminen, henkilövalinnat (rehtorit), 

talousarviossa pysyminen ja toimilupakysymykset. Onnis-

tuin yhdessä johtokunnan kanssa muun muassa siinä, että 

johtokunta teki omasta työstään itsearviointia ja toimittiin 

palautteen mukaisesti. 

Johtamani johtokunnan mieleenpainuvimmat saavutukset 

olivat seuraavat: toimikausi oli ensimmäinen, ja muistaak-

seni Nastolan entinen lukio, Nastopoli-lukio, aloitti toimin-

tansa Salpauksessa toimikauden alussa. Sillä oli merkittävä 

mahdollisuus kaksoistutkintoon ja muovialan koulutuksen 

toteuttamiseen. Erityisesti keskityttiin laadullisiin kysy-

myksiin ja toiminnan prosessien laadukkaaseen tuotta-

miseen. Maritaa lobattiin Aikuiskoulutuskeskusten liiton 

liittokokouksessa Arvo Ilmavirran kanssa liiton hallintoon. 

Marita valittiin hallitukseen, ja saatiin kokouksessa aikaan 

melkoista näkyvyyttä. 

Kari Hyytiä

Ammatillisen koulutuksen asiantuntija, Metalliliitto ry
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talousarviossa pysyminen ja toimilupakysymykset. Onnis-

tuin yhdessä johtokunnan kanssa muun muassa siinä, että 

johtokunta teki omasta työstään itsearviointia ja toimittiin 

palautteen mukaisesti. 

Johtamani johtokunnan mieleenpainuvimmat saavutukset 

olivat seuraavat: toimikausi oli ensimmäinen, ja muistaak-

seni Nastolan entinen lukio, Nastopoli-lukio, aloitti toimin-

tansa Salpauksessa toimikauden alussa. Sillä oli merkittävä 

mahdollisuus kaksoistutkintoon ja muovialan koulutuksen 

toteuttamiseen. Erityisesti keskityttiin laadullisiin kysy-
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Marita valittiin hallitukseen, ja saatiin kokouksessa aikaan 

melkoista näkyvyyttä. 

Kari Hyytiä

Ammatillisen koulutuksen asiantuntija, Metalliliitto ry

”Erityisesti keskityttiin 
laadullisiin kysymyksiin 
ja toiminnan prosessien 

laadukkaaseen tuottamiseen.”
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Koulutuskeskus Salpaukselle taas uusi johtokunta, jonka 

puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hautala Nastolasta. Esit-

telijänä toimi rehtori Marita Modenius. Salpauksen Sven-

gi-lehden haastattelussa kysyttiin uudelta puheenjohtajalta 

millä mielellä hän otti vastaan uuden tehtävän. Seppo Hau-

tala vastasi: “Erittäin innostuneesti. Tämä on hieno huipennus 

jo 20 vuotta kestäneelle luottamusmiesuralleni. Toivoisin, että 

johtokuntamme omaksuisi mahdollisimman aktiivisen roo-

lin. Konkreettista tehtävää riittää sen eteen, että satoja nuoria 

jää ilman koulutuspaikkaa. Aloituspaikkoja tarvitaan lisää 

ammatilliseen koulutukseen.” Hautalan jälkeen seuraavaan 

johtokuntaan puheenjohtajaksi valittiiin Ilkka Talasranta 

Hollolasta, mutta hän kuoli äkillisesti sairaskohtaukseen 

vuonna 2013 ja hänen seuraajakseen valittiin Pasi Jalonen 

Hollolasta. 

Strategiaohjelma suunnannäyttäjäksi

Salpauksen kehittämistoiminta painottui kolmeen aluee-

seen: organisatoriseen kehittämiseen liikelaitoksena, ope-

tuksen ja oppimisen kehittämiseen (yhtenäinen pedagogi-

nen laatutaso eri oppilaitoksiin) ja yhteistyön kehittämiseen 

erilaisten sidosryhmien kanssa. Osana liikelaitosvalmiste-

lua Koulutuskeskus Salpaukselle määriteltiin strategiaohjel-

ma, jonka johtokunta hyväksyi keväällä 2001. Arvoina olivat 

avoimuus, luottamus, vastuullisuus ja toisen ihmisen kunni-

oittaminen. Salpauksen missiona oli järjestää ammatillista 

ja lukiokoulutusta sekä tehdä kehittämisyhteistyötä työelä-

män ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä edisti alueellis-

ta, valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä ja hyvin-

vointia sekä elinikäistä oppimista. “Vision sydän” määritteli, 

että Salpaus on osaamisen suunnannäyttäjä, asiakasta var-

ten, oppimisen laadun ykkönen ja älykäs organisaatio. Iden-

titeetin pilarit eli strategiset painopistealueet muodostuivat 

Kivijalasta (tyytyväinen asiakas, yhdessä tekeminen, tulok-

sen tekeminen) ja Uusiutuvista rakenteista (nopeasti ja te-

hokkaasti oppimisesta, jatkuvasta uusiutumisesta ja muu-

tosten ennakoinnista). Strategiaohjelmalla ja yhteisillä 

prosesseilla haluttiin edistää oppilaitosten yhteenkuulu-

vuutta, yhteisiä tavoitteita ja yhdessä tekemistä.  

Keskusyksikkö kehittämisen moottoriksi 

Kehittämisyksikkö, johon kuului Avaken hallinto, siirtyi 

Koulutuskeskus Salpauksen hallintoyksiköksi, ja sen nimi 

muutettiin Keskusyksiköksi. Näin saatiin muodostettua riit-

tävän monipuolinen, sekä nuorten että aikuisten koulutuk-

seen erikoistunut yksikkö liikelaitoksen toiminnan kehittä-

miseen ja oppilaitosten ohjaamiseen ja tukemiseen. 

Salpauksen Keskusyksikössä johtavan rehtorin kanssa työs-

kentelivät johtavan rehtorin sihteeri Arja Mikkonen, kehi-

tysjohtaja Juha Vaso ja vuodesta 2003 myös kehitysjohtaja 

Katri Luukka, talouspäällikkö Maija Luodemaa, laatukoordi-

naattori Pirkko Aro, projektisihteeri Jaana Ilomäki, johtava 

koulutustarkastaja Anja Luoma-aho, hallintosihteeri Tuula 

Rajala, aikuiskoulutussihteerit Seija Laaksonen ja Tuula 

Svärd, markkinointipäällikkö Oili-Mirjam Naasko, markki-

nointisihteeri Terhi Hollo, Marja Ferm ja projektisihteeri Rai-

ja Kosunen. 
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tävän monipuolinen, sekä nuorten että aikuisten koulutuk-

seen erikoistunut yksikkö liikelaitoksen toiminnan kehittä-

miseen ja oppilaitosten ohjaamiseen ja tukemiseen. 

Salpauksen Keskusyksikössä johtavan rehtorin kanssa työs-

kentelivät johtavan rehtorin sihteeri Arja Mikkonen, kehi-

tysjohtaja Juha Vaso ja vuodesta 2003 myös kehitysjohtaja 

Katri Luukka, talouspäällikkö Maija Luodemaa, laatukoordi-

naattori Pirkko Aro, projektisihteeri Jaana Ilomäki, johtava 

koulutustarkastaja Anja Luoma-aho, hallintosihteeri Tuula 
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Keskusyksikössä valmisteltiin laaja tiimitoiminnan kehittä-

misohjelma, joka käynnistyi vuonna 2002. Sen visiona oli 

yhdistää osaamista, tietoa ja ihmisiä myös tulevaisuuden 

näkökulmasta ja tuottaa taloudellista, imagollista ja oppi-

missynergiaa. Tähän Salpauksen johtoryhmä haki osaamis-

ta opinto- ja ryhmäytymismatkalta Skotlantiin Drymeniin, 

jossa pidettiin tiimikoulutus vuonna 2000 kesäkuussa. Kou-

luttajana toimi Englannin parlamentin jäseniäkin koulutta-

nut johdon konsultti Lance Edynbry, joka oli jo aikaisem-

minkin Carlisle-yhteistyön aikana pitänyt tiimikoulutusta 

konsernin johtoryhmän jäsenille ja vieraillut Suomessakin 

kouluttamassa vuonna 1997. 

Keväällä 2002 Salpauksen kehittämistiimit nimettiin uudel-

leen. Niille annettiin tehtävät ja kehittämisen vastuualueet. 

Myös Keskusyksikköön ja oppilaitoksiin oli muodostettu eri 

kehittämistoiminnoista vastaavat tiimit.

Muutto lähelle opiskelijoita

Kehittämisyksikkö oli toiminut vuodesta 1996 Teinintiellä 

konsernin hallinnon yhteydessä. Koulutuskeskus Salpauk-

sen perustamisen jälkeen uusi Keskusyksikkö muutti vuo-

den 2001 lopulla Ståhlberginkatu 6:een, suojeltuun raken-

Titaani 2/1997. Takakansi.  
Lance Edynbryn tervehdys 

ja opetus konsernilaisille!

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 
toimintamalli v. 2001
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nukseen, joka oli vasta saneerattu ja johon oli rakennettu 

yksi kerros lisää. “Muistan, kun kiinteistöyksikön miehet kan-

toivat minut hienossa, Patinan entisöimässä kultatuolissa, jossa 

oli nimeni, ulos Teinintieltä, kohti uutta kotia!” muisteli Marita 

Modenius. Keskusyksikön toimitilat olivat 3. kerroksessa. 

Samaan rakennukseen sijoittui myös Salpauksen Areenan 

hallinto. Mutta ei mennyt pitkää aikaa, kun Arvo Ilmavirran 

aloitettua toimitusjohtajana siirrettiin sekä Salpauksen että 

Lahden ammattikorkeakoulun hallintoyksiköt Teinintielle 

vuonna 2004. Perusteluna oli se, että koko konsernin johdon 

ja hallintohenkilöiden päivittäinen yhteistyö oli tärkeää. 

Konsernissa kaikenlainen muutos oli arkipäivää! 

Salpaus näkyväksi ja tunnetuksi

Liikelaitoksen nimestä julistettiin nimikilpailu opiskelijoille 

ja henkilöstölle. Ehdotuksia tuli paljon, ja johtokunta valitsi 

nimeksi Koulutuskeskus Salpaus. Viestintä- ja markkinointi-

yksikössä valmisteltiin myös Salpauksen graafinen ohjeisto. 

Koulutuskeskus Salpausta liikelaitoksena markkinoitiin mo-

nin eri tavoin: maakunnan lehtien päätoimittajat, Etelä-Suo-

men Sanomien toimittajat ja Lahden Radion johto kutsuttiin 

infotilaisuuteen, jossa kerrottiin uuden liikelaitoksen toi-

minnasta ja tavoitteista. 

Julkaistiin Salpauksen Opintotarjontaopas ja Opas aikuiskou-

lutukseen vuodelle 2003. Panostettiin Salpauksen uuteeen 

nettisivustoon. Vuonna 2003 alettiin julkaista netissä viikoit-

tain Salpaus-infoa opiskelijoille ja henkilöstölle. Vuoden 2006 

jälkeen rehtori ja myöhemmin apulaisrehtorit kirjoittivat 

säännöllisesti blogeja. Vuosituhannen alussa julkaistiin myös 

Salpauksen ensimmäinen englanninkielinen esite. 

Salpauksen markkinointitiimi toimi yhteistyössä OPO-tii-

min kanssa järjestäen opiskelijahankintaan liittyviä tilai-

suuksia: avoimet ovet järjestettiin vuosittain eri kampuk-

silla, samoin kotiväenillat eri kunnissa ja eri kampuksilla, 

lukiolaisinfot, vierailut peruskoulujen vanhempainilloissa, 

opiskelijavierailut sekä huippusuosittu lukuvuoden avajais-

tapahtuma konsertteineen ”Pikku-Veskulla”. Kaikissa näissä 

esitettiin Koulutuskeskus Salpausta esittelevä video. 

Opiskelijoiden lukuvuoden avajaiset

Salpausta tehtiin tunnetuksi myös vuosittain elokuussa Pik-

ku-Veskun rannalla, Lahden torilla tai Messukeskuksessa 

järjestetyissä opiskelijoiden lukuvuoden avajaisissa, joissa 

Uutta graafista ilmettä 
käytännössä: Opintotarjontaopas 
vuodelta 2018 ja Koulutuskeskus 

Salpauksen osasto Opintomessuilla. 
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Tunnelmaa opiskelijoiden 
lukuvuoden avajaisista. 
Myös kaupunkilehti Uusi 
Lahti huomioi vuoden 2006 
Euroviisuvoiton pohjalta 
syntyneen teeman.
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opiskelijoilla oli hyvä tilaisuus heti lukukauden alussa tu-

tustua toisiinsa, nähdä ja kuulla, kuinka monialaisessa ta-

lossa he opiskelevat ja mitä kaikkea tämä monialaisuus heil-

le antaa ja mahdollistaa. Opiskelijoita haluttiin tsempata ja 

heille kerrottiin, miten monin tavoin heidän hyvinvoinnis-

taan huolehditaan ja miten tärkeitä he ovat. Jokaisella vuo-

della oli oma teemansa. Vuonna 2005 teema oli liikkuminen, 

koska Suomen Olympiakomitea oli valinnut Salpauksen 

vuoden 2005 urheiluoppilaitokseksi. Tuolloin Salpaus pe-

rusti Mertaranta-stipendin, joka muodostui juontajapalk-

kiosta, jota hän ei ottanut, vaan se lahjoitettiin vuosittain 

ansioituneelle, liikunnalliselle opiskelijalle. Vuoden 2006 

avajaisten teemana oli Palvelua Opiskelijalle – Opiskelija-

palvelukeskus. Opiskelijoille kerrottiin, että Salpauksessa on 

elokuussa aloittanut uusi Opiskelijapalvelukeskus, joka toi-

mii verkostomaisesti kaikissa Salpauksen toimipisteissä – 

Lahdessa, Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Nastolassa ja 

Orimattilassa. Se tarjosi tukea opintojen eri vaiheisiin. Opin-

to-ohjaajat, kuraattorit, opintosihteerit, asuntolanhoitajat 

sekä terveydenhoitajat ja koulupsykologi työskentelevät 

kaikki opiskelijoiden parhaaksi. Opiskelijapalvelukeskuk-

sen toimintaan kuului myös uraohjaus eli työllistymisessä 

auttaminen sekä oppilaskuntatoiminnan ja opiskelijoiden 

harrastus- ja vapaa-ajan toimintojen kehittäminen. 

Vuosittain avajaisiin osallistui myös valtakunnallisen opis-

kelijaliiton OSKU ry – Suomen Opiskelija-Allianssin edusta-

jat. Vuonna 2005 OSKU tuuletti kampanjalla: “Amis se vaan 

tienaa enemmän!” 

Avajaisissa esiintyi joka vuosi joku valtakunnallinen huip-

puartisti, ja kutsuttuna yleisönä oli monituhatpäinen Sal-

pauksen opiskelija- ja opettajajoukko. Elokuussa 2001 ti-

laisuuden pääesiintyjä oli Anssi Kela. Seuraavina vuosina 

olivat vuorossa Apulanta, Maija Vilkkumaa, Kemopetrol, 

Kwan, Brädi, Hanna Pakarinen. Juontajina tilaisuuksissa 

toimivat Krisse Salminen, Eppu Salminen ja Antero Merta-

ranta, useammankin kerran, Sami Tenkanen, Sami Aalto-

nen, Arttu Harkki ja muut tunnetut henkilöt. Tilaisuus jär-

jestettiin aina iltapäivällä, ja sinne kuljetettiin opiskelijat 

eri toimipisteistä. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy, ja siksi myös 

suurin joukoin Lahden peruskoulujen ja lukioiden oppilaita 

tuli tapahtumiin. Vuonna 2006, kun Suomi voitti Euroviisut, 

pukeutui Salpauksen johtoryhmä Lordin vaatteisiin ja esitti 

menestyksellisesti voittokappaleen opiskelijoiden avajaisis-

sa. Lordina toimi rehtori Keijo Makkonen ja johtava rehtori 

Marita Modenius esitti pianisti Avaa.

Salpauksen perustamisjuhla

Liikelaitoksen perustamista päästiin juhlistamaan valta-

kunnallisestikin, kun Taitaja 2001 -kilpailut pidettiin Lah-

dessa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhdessä Skills ry:n 

kanssa. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös Oppi 

ja työ – PÄÄASIA -koulutusmessut. Taitaja-kilpailut olivat 

ikäänkuin Salpauksen valtakunnallinen perustamisjuhla. 

Kilpailutoiminnasta ja Taitaja-kisoista enemmän luvussa 

Kilpailutoiminta.

Peruskoulujen rehtoreita ja opinto-ohjaajia lähestyttiin 

vuonna 2000 seuraavasti: ”Peruskoulun päättävällä nuorella 

on valinnan paikka ja mahdollisuus. Nykyaikainen ammatil-

linen koulutus tarjoaa ammattitaidon, tietoperustan ja kos-

ketuksen työelämään. Se avaa ovet ammattikorkeakouluihin 

ja yliopistoihin aivan kuten lukiokin. Se antaa siis yleisen jat-

ko-opintokelpoisuuden. Ammatillinen koulutus on joustavaa, 

yksilöllistä ja tarjoaa valinnan mahdollisuuksia ja myös mah-

dollisuuden opiskeluun ulkomailla. Myös urheilijat voivat opis-

kella henkilökohtaisen koulutusohjelman mukaan.” 

Salpaus osallistui vuosittain järjestettäville valtakunnalli-

sille Next step -messuille, Studia-messuille sekä alueelliselle 

Pääasia – Oppi ja Työ -koulutusmessuille, jossa esiinnyttiin 

koulutusaloittain. Salpauksen osalta tämä tarkoitti 18 oppi-

Amis se vaan tienaa enemmän!
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laitosrajat ylittävän toimialatiimin yhteistoimintaa. Lisäksi 

Salpaus osallistui vuonna 2002 marraskuussa järjestettyyn 

Aikuisopiskelijan päivään. 

Vuoden 2002 aikana jatkettiin suunnitelmallista Koulutus-

keskus Salpauksen brändin tunnetuksi tekemistä. Aloitettiin 

salpaustasoinen määrätietoinen kontaktoituminen alueen 

yrittäjiin. Järjestettiin keskustelutilaisuus Päijät-Hämeen 

Yrittäjien ja Lahden Kauppakamarin kanssa; tapaamisia 

päätettiin jatkaa vuosittain. Yrittäjien kanssa perustettiin 

säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä. 

Vuonna 2009 alettiin julkaista Salpauksen omaa Svengi-leh-

teä, joka toimitettiin keskeisille sidosryhmille. Se ilmestyi 

kolme kertaa vuodessa vuosina 2009–2011, jolloin se verk-

kolehtien ja laadukkaiden nettisivujen yleistyttyä päätet-

tiin lakkauttaa paperisena. 

Salpauksen oma Nastopoli-lukio

Pitkällisten Nastolan kunnan kanssa käytyjen neuvottelu-

jen jälkeen Nastolan kunnan lukio päätettiin liittää Koulu-

tuskeskus Salpauksen oppilaitokseksi 1.8.2001 ensimmäise-

nä oppilaitoksena, joka tuli suoraan Salpaukseen. 

Uudelle koululle piti tietenkin keksiä myös uusi sopiva nimi. 

Lukion ja ammattioppilaitoksen nimikilpailuun saapui ylei-

söltä 87 ehdotusta. Ehdotuksia oli laidasta laitaan. Paikan 

sijainnin mukaan ehdotettiin nimiksi Harjanteen koulu, 

Kangasvuokon koulu, Soraharjun koulu, Selänteen koulu 

ja Rakokivi-instituutti. Pitkäaikaisen kunnanjohtajan, Au-

lis Maneliuksen kunniaksi jotkut halusivat antaa uudelle 

koululle nimeksi Manelius-koulu. Nimen kehuttiin olevan 

komea, latinalaisperäinen ja kansainvälisiin yhteyksiinkin 

sopiva. Muita luovia nimiehdotuksia olivat muun muassa 

Tietokivi, Tietola, Tietolähteen koulu, Viisasten kivi ja Välk-

ky, Teline, Brainstorm ja Nastolan nuppi. Lopulta koulun 

henkilökunta äänesti ehdotuksista ja koulun nimeksi tuli 

Nastopoli. Kirjaimet NASTO tulevat Nastolasta ja POLI tulee 

tekniikasta sekä toiminnan kaksiluonteisuudesta (lukio + 

ammatillinen). Paikallislehdessä oli Antti Pilkkeen Nasto-

lasta kirjoittama uutinen 2001 koulun alkamisen aikoihin 

“Nastopolissa amis ja lukio saman katon katon alle”. Jutussa 

oli haastateltu opiskelijoita, jotka suhtautuivat kriittisesti 

koulun uuteen Nastopoli-nimeen. Sami ehdotti nimeä Nato 

eli Nastolan tekninen oppilaitos, ja Jarkko nimeä Pöllö-lukio. 

Pojat olivat mielissään, kun lukion myötä myös naiskau-

neutta oli tulossa lisää ja muutenkin pojat olivat tyytyväi-

siä uuden koulun ilmeeseen. Lehtori Merja Kukkola muisteli 

nimirulettia Nastopolissa ESS:ssa 8.6.2021 artikkelissa Ope-

tusryhmät kohtuullisiksi ja opettajat jaksaviksi seuraavasti: 

“Nastopoli tunnetaan Nastopolina, vaikka nimiä on ollut välillä 

kaikenlaisia. Nastopoli on se aito ja alkuperäinen. Mutta välillä 

Salpauksen muutosten myötä organisaatiokaavioon on kirjoi-

tettu Salpauksen lukio ja olipa jonkin aikaa käytössä nimihirviö 

Salpauksen lukio, lukiokoulutus, Nastola (pilkut luetaan).”

Lukion toiminta alkoi Nastolan Rakokivessä vasta saneera-

tussa rakennuksessa ammatillisen opetuksen kanssa. Reh-

torina toimi Nastolan lukion entinen rehtori Reijo Pöyhö-

nen. Lukio sai tekniikkalukio-statuksen ja myöhemmin 

aikuislukio-oikeudet. Perusteluina konsernin näkökulmasta 

lukion Salpaukseen liittämiselle oli erityisesti nuorisoas-

teen asteen koulutuskokeilun tavoitteena oleva kaksois-

tutkintojen suorittaminen, mikä paransi ammatilliselta 

puolelta valmistuneiden korkeakoulukelpoisuutta. Vuonna 

2002 Salpauksen ammatillisten opintojen opiskelijoista lu-

kio-opintoja suoritti 283 opiskelijaa, ja ylioppilastutkinnon 

suoritti 21 opiskelijaa. “Reijon jälkeen opetusalapäällikkö Anu 

Snellman hoiti lukion operatiiviset johtotehtävät ja huolehti, 

että arki rullasi kitkatta ja opettajat pystyivät keskittymään 

työhönsä. Vahtimestari Sulo Jousala huolehti käytännön asiois-

ta, ja hänen lämpönsä ja huomaavaisuutensa teki hänestä ra-

kastetun työkaverin”, muisteli Merja Kukkola Etelä-Suomen 

sanomissa kesäkuussa 2021.
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Toisaalta lukion tulo mahdollisti myös ammatillisen ope-

tuksen järjestämisen Nastolassa. Nastolan kunta taas oli ha-

lukas luopumaan lukiostaan, koska sen ylläpito oli käynyt 

opiskelijamäärien vähentyessä yhä kalliimmaksi. Silloinen 

lukion opiskelijakohtainen yksikköhinta ei riittänyt lukion 

ylläpitokustannuksiin, vaan kunnan täytyi laittaa siihen 

omaa rahaa. Nastopoli-lukio alkoi järjestää lukio-opetusta 

lähes kaikille Salpauksen ammattialoille, myös Lahdessa. 

Vuonna 2001 tehtiin myös Orimattilan kaupungin kanssa 

selvitys lukio-opetuksen mahdollisesta siirrosta Koulutus-

keskus Salpaukseen, mutta neuvottelujen tuloksena päädyt-

tiin lisäämään Orimattila-instituutin ja Orimattilan lukion 

yhteistyötä. 

Lukion ja amiksen uutta yhteiselämää Nastopolissa

Nastopoli-lukio muodosti yhdessä Nastopoli-instituutin 

kanssa oman hallinnollisen yksikkönsä. Lukio oli teh-

nyt tiivistä yhteistyötä instituutin kanssa muun muassa 

CAD-kursseilla ja sähköopissa jo vuodesta 1996, kun Nas-

tolan lukio muutti samaan kiinteistöön silloisen Päijät-Hä-

meen koulutuskuntayhtymään kuuluneen Päijät-Hämeen 

ammattioppilaitoksen Nastolan koulun kanssa. 

Rehtori Reijo Pöyhösen apuna oli kaksi koulutuspäällikköä: 

lukiossa Anu Snellman ja ammatti-instituutissa Veijo Hal-

me, myöhemmin Lasse Niemelä ja Jarmo Eloranta. Hallin-

nossa oli koulutussihteeri Anne Jousala. Opettajilla oli käy-

tössään yhteinen opettajainhuone, joka kuitenkin tulevina 

vuosina oli enemmän lukion opettajien käytössä. Kahden 

eri koulukulttuurin henkilöstöä ei ollut helppo yhdistää. 

Nastopoliin perustettiin myös oma tietokeskus, mikä oli lu-

kio-opetukselle merkittävää. 

Konsernin ihana keveys

“Vaikka kyseessä on suuri organisaatio ja tietty jäykkyys vaivaa 

aina, sujuivat työt mukavasti. Työtehtävät tosin lisääntyivät. 

Rehtorin työrooli laajentui, jo ihan rahoituksen pyörittämisen 

puitteissa. Toisaalta avustavaa henkilökuntaa oli myös enem-

män. Ja järjestelykykyä piti löytyä. Nastopoli herätti myös laajalti 

mielenkiintoa. Lukuisia ryhmiä vieraili tutustumassa toiminta-

malliin, muun muassa Virosta ja Latviasta. Kuntapäättäjiä kävi 

Haukiputaalta ja Kiimingistä. Vaikka kiinnostusta oli paljon, 

tämä malli ei ollut sellaisenaan siirrettävissä muualle. Selkeim-

mät edut konserniin kuulumisesta olivat yhteiset tilat, opettajat 

ja suunnittelutyö. Voimme käyttää yhteisiä tukipalveluja, opiske-

lijahuoltoa ja opettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Sal-

pauksen myötä pääsimme mukaan laadun kehittämiseen myös 

lukiossa. Myös markkinointiresurssit olivat selvästi paremmat”, 

muisteli Nastopolin silloinen rehtori Reijo Pöyhönen.

Nastopoli-instituutti – “ammatillinen tutkinto ja  

yo-lätsä samalla kertaa”

Nastopoli-instituutin koulutusaloina olivat elektroniikka- ja 

tietoliikennetekniikka sekä kumi- ja muovitekniikka. Nasto-

polin tiloissa sijaitsi myös muovialan kehittämiskeskus Muo-

Nastopoli-lukion entinen opiskelija muistelee

Opiskelija Anniina Valtonen muistelee omaa lukioaikaansa:

”Opiskelin lukiossa vuosina 2005–2008. Minulle jäi opiskelusta 

ja opiskeluajasta mieleen monia positiivisia asioita. Opettajat 

olivat loistavia, ammattitaitoisia ja persoonallisia. Vaikka op-

pilaita oli silloin koulussa yli 300, silti opetus tuntui hyvin hen-

kilökohtaiselta. Opettajat olivat kiinnostuneita oppilaistaan. 

Myös opiskelutilat olivat hyvät ja avarat. Koulussa käytössä ollut 

tekniikka oli aikaansa edellä. Nastopolin lukio oli tekniikkalukio, 

joka houkutteli minuakin sinne opiskelemaan. (Lisäksi koulu oli 

hyvin lähellä kotiani...) 

Nastopolissa oli jo silloin ahkerasti käytössä erilaista tekniik-

kaa opiskelun ja opetuksen tukena. Oppilaita kehotettiin pysy-

mään tekniikan kehityksen perässä. Opetuksessa panostettiin 

teknisiin aineisiin eli matikkaan, fysiikkaan ja kemiaan. Lisäksi 

koulussa oli mahdollista suorittaa ylioppilastutkinnon lisäksi sa-

maan aikaan ammattikoulun tutkinto. Koulussa oli mahdollista 

valita tekniikkalinja, jolle minäkin aikoinaan päädyin. 

Erityisesti mieleeni on jäänyt loistava matikan opettaja Toivo 

Ali-Löytty. Pidin jo yläasteella matikasta, mutta Toivon ansios-

ta pitkän matikan tunnit olivat huippu mielenkiintoisia. Hänen 

ansiostaan pääsin haluamalleni alalle suoraan opiskelemaan 

ilman pääsykokeita. Nastopolissa oli myös todella hyvä opin-

to-ohjaaja, joka järjesti opiskelijoille eri alojen esittelyjä ja sel-

vitti, miten pääsee jatko-opiskelemaan haluamalleen alalle. 

Nastopolin lukiolla on myös aina erityinen paikka sydämessäni, 

sillä tutustuin mieheeni lukion tokalla luokalla. Olemme olleet 

yhdessä 15 vuotta. 

Nyt, kun kulkee kotikylällä ja näkee Nastopolin, hiipii pieni suru 

ja kaiho puseroon. Uudenaikainen, hieno ja kiva lukio on lopetet-

tu. Mielestäni Nastolassa pitäisi olla oma lukio. Harmi, etteivät 

nastolalaiset nuoret käyttäneet oman kylän hienoa koulua.”

Anniina Valtonen

YLE meteorologi

K-tuolit Nastopolin 
tietokeskuksessa
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tolan lukio muutti samaan kiinteistöön silloisen Päijät-Hä-

meen koulutuskuntayhtymään kuuluneen Päijät-Hämeen 

ammattioppilaitoksen Nastolan koulun kanssa. 

Rehtori Reijo Pöyhösen apuna oli kaksi koulutuspäällikköä: 

lukiossa Anu Snellman ja ammatti-instituutissa Veijo Hal-

me, myöhemmin Lasse Niemelä ja Jarmo Eloranta. Hallin-

nossa oli koulutussihteeri Anne Jousala. Opettajilla oli käy-

tössään yhteinen opettajainhuone, joka kuitenkin tulevina 

vuosina oli enemmän lukion opettajien käytössä. Kahden 

eri koulukulttuurin henkilöstöä ei ollut helppo yhdistää. 

Nastopoliin perustettiin myös oma tietokeskus, mikä oli lu-

kio-opetukselle merkittävää. 

Konsernin ihana keveys

“Vaikka kyseessä on suuri organisaatio ja tietty jäykkyys vaivaa 

aina, sujuivat työt mukavasti. Työtehtävät tosin lisääntyivät. 

Rehtorin työrooli laajentui, jo ihan rahoituksen pyörittämisen 

puitteissa. Toisaalta avustavaa henkilökuntaa oli myös enem-

män. Ja järjestelykykyä piti löytyä. Nastopoli herätti myös laajalti 

mielenkiintoa. Lukuisia ryhmiä vieraili tutustumassa toiminta-

malliin, muun muassa Virosta ja Latviasta. Kuntapäättäjiä kävi 

Haukiputaalta ja Kiimingistä. Vaikka kiinnostusta oli paljon, 

tämä malli ei ollut sellaisenaan siirrettävissä muualle. Selkeim-

mät edut konserniin kuulumisesta olivat yhteiset tilat, opettajat 

ja suunnittelutyö. Voimme käyttää yhteisiä tukipalveluja, opiske-

lijahuoltoa ja opettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Sal-

pauksen myötä pääsimme mukaan laadun kehittämiseen myös 

lukiossa. Myös markkinointiresurssit olivat selvästi paremmat”, 

muisteli Nastopolin silloinen rehtori Reijo Pöyhönen.

Nastopoli-instituutti – “ammatillinen tutkinto ja  

yo-lätsä samalla kertaa”

Nastopoli-instituutin koulutusaloina olivat elektroniikka- ja 

tietoliikennetekniikka sekä kumi- ja muovitekniikka. Nasto-

polin tiloissa sijaitsi myös muovialan kehittämiskeskus Muo-

Nastopoli-lukion entinen opiskelija muistelee

Opiskelija Anniina Valtonen muistelee omaa lukioaikaansa:

”Opiskelin lukiossa vuosina 2005–2008. Minulle jäi opiskelusta 

ja opiskeluajasta mieleen monia positiivisia asioita. Opettajat 

olivat loistavia, ammattitaitoisia ja persoonallisia. Vaikka op-

pilaita oli silloin koulussa yli 300, silti opetus tuntui hyvin hen-

kilökohtaiselta. Opettajat olivat kiinnostuneita oppilaistaan. 

Myös opiskelutilat olivat hyvät ja avarat. Koulussa käytössä ollut 

tekniikka oli aikaansa edellä. Nastopolin lukio oli tekniikkalukio, 

joka houkutteli minuakin sinne opiskelemaan. (Lisäksi koulu oli 

hyvin lähellä kotiani...) 

Nastopolissa oli jo silloin ahkerasti käytössä erilaista tekniik-

kaa opiskelun ja opetuksen tukena. Oppilaita kehotettiin pysy-

mään tekniikan kehityksen perässä. Opetuksessa panostettiin 

teknisiin aineisiin eli matikkaan, fysiikkaan ja kemiaan. Lisäksi 

koulussa oli mahdollista suorittaa ylioppilastutkinnon lisäksi sa-

maan aikaan ammattikoulun tutkinto. Koulussa oli mahdollista 

valita tekniikkalinja, jolle minäkin aikoinaan päädyin. 

Erityisesti mieleeni on jäänyt loistava matikan opettaja Toivo 

Ali-Löytty. Pidin jo yläasteella matikasta, mutta Toivon ansios-

ta pitkän matikan tunnit olivat huippu mielenkiintoisia. Hänen 

ansiostaan pääsin haluamalleni alalle suoraan opiskelemaan 

ilman pääsykokeita. Nastopolissa oli myös todella hyvä opin-

to-ohjaaja, joka järjesti opiskelijoille eri alojen esittelyjä ja sel-

vitti, miten pääsee jatko-opiskelemaan haluamalleen alalle. 

Nastopolin lukiolla on myös aina erityinen paikka sydämessäni, 

sillä tutustuin mieheeni lukion tokalla luokalla. Olemme olleet 

yhdessä 15 vuotta. 

Nyt, kun kulkee kotikylällä ja näkee Nastopolin, hiipii pieni suru 

ja kaiho puseroon. Uudenaikainen, hieno ja kiva lukio on lopetet-

tu. Mielestäni Nastolassa pitäisi olla oma lukio. Harmi, etteivät 

nastolalaiset nuoret käyttäneet oman kylän hienoa koulua.”

Anniina Valtonen

YLE meteorologi

”Vaikka oppilaita oli silloin koulussa yli 300, 
silti opetus tuntui hyvin henkilökohtaiselta.”
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vipoli Oy:n laatulaboratoriot. Nastopoli-instituutin osaamista 

hyödynnettiin erityisesti lukion tekniikkakursseilla 

Nastopolin opiskelijoilla oli erinomainen mahdollisuus suo-

rittaa yhdistelmäopintoja. Opiskelijat voivat valita lukiosta 

yksittäisiä kielten kursseja tai opiskella kaikki äidinkie-

len, englannin, ruotsin ja matematiikan kurssit tähdätäk-

seen ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Koulutuskeskus 

Salpauksessa tarjottiin mahdollisuus riittävät valmiudet 

omaaville opiskelijoille suorittaa ammatillisen tutkinnon 

ohessa joko kaksois- (ammatillinen tutkinto + yo-tutkinto) 

tai kolmoistutkinto (ammatillinen + lukion päättötodistus 

+ yo-tutkinto). Lahden ulkopuolisissa toimipisteissä edellä 

mainitut opinnot hoidettiin yhteistyössä paikallisen lukion 

kanssa erillisillä yhteistyösopimuksilla. Lahden toimipistei-

den yhdistelmätutkintojen lukio-opinnoista Nastopolin lu-

kio. Lisäksi se järjesti lukio-opinnot myös Pajulahden opis-

kelijoille. 

Nastopoli-lukio

Nastopoli-lukion visio on olla laadukas, monipuolinen ja 

moderni lukiokoulutuksen edelläkävijä, joka on laajasti ar-

vostettu, vahvasti verkostoitunut ja teknistä huipputasoa.

Nastopolissa oli panostettu teknisen välineistön jatkuvaan 

ajan tasalla pitämiseen ja henkilöstön tietoteknisten tai-

tojen kehittämiseen. Teknologia nähtiin osaksi luontevaa 

opetus- ja oppimistilannetta, ja tekniikkalinjalla sen roo-

li korostui erityisesti. Opetushallitus valitsi toukokuussa 

2003 Nastopoli-lukion pilottikouluksi kansainväliseen Ce-

lebrate-hankkeeseen, jonka tehtävänä oli testata erilaisia 

yhteiseurooppalaisia verkko-oppimisaihioita ja –alustoja. 

Nastopoli-lukion tavoitteena oli tuottaa hankkeen aikana 

verkko-opetusmateriaalia kemiaan, fysiikkaan ja matema-

tiikkaan.

Nastopolissa tapahtuvan lukiokoulutuksen sisältö oli valta-

kunnallisen lukion opetussuunnitelman mukaista. Aikuis-

linjan opiskelijat pyrittiin opetuksessa integroimaan nuor-

ten päiväryhmiin. Venäjää äidinkielenään puhuvien osuus 

kasvoi Nastopolin lukiossa, joten A-venäjän tarjoamisen 

vaihtoehdot selvitettiin. Lukio-opetuksen laatua kehitet-

tiin tarjoamalla opettajille heidän oman alansa täydennys-

koulutusta, kouluttamalla kaikki opettajat verkko-opetus-

valmiudet omaaviksi ja tutuiksi Moodle-oppimisalustan 

kanssa. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus kehittää omaa am-

mattitaitoa vertaisryhmissä resurssoimalla opetus siten, 

että ryhmäkoot eivät kasva liian suuriksi ja hyödyntämällä 

asiakaspalautetta. Lukio jatkoi opiskelijoiden osallistumista 

vuosittain Venäjällä Sarovissa pidettävään Kharigton Rea-

ding -nuorten tiedemiesten seminaariin. Lisäksi lukuvuon-

na 2006–2007 kansainvälisestä tutkimusleiristä saatavien 

kokemusten avulla kehitettiin edelleen yhteistyötä Pieta-

rin Akateemisen lukion kanssa. Lisäksi vaihto-opiskelijoita 

otettiin vastaan aina tarjottaessa (lukuvuonna 2006–2007 

oli vaihto-oppilas USA:sta sekä Brasiliasta). 
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Nastolan Teollisuusryhmä jakoi vuosittain stipendejä mate-

maattis-luonnontieteellisissä ja teknisissä aineissa menesty-

neille Nastopoli-lukion opiskelijoille. Myös kesätöitä tarjottiin 

teollisuudesta varsinkin niille lukiolaisille, jotka olivat pääs-

seet vierailemaan yrityksissä eri kurssien yhteydessä.

Nastopoli-lukiolla oli vahva yhteistyö elinkeinoelämän 

kanssa. Tärkeimpinä kumppaneina olivat Nastolan Teolli-

suusryhmä sekä Nastolan Yrittäjät ry. Nastolan teollisuus-

ryhmä piti myös vuosittain seurantakokoukset, miten “elä-

mä Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa sujuu.” 

Nastolan teollisuuden merkitys Nastopoli-lukiolle ja eri-

tyisesti tekniikkalinjalle oli alusta saakka merkittävä. 

Teollisuus oli osallistunut tekniikkakurssien opetussuun-

nitelmien laadintaan sekä kurssien toteuttamiseen: opis-

kelijat tekivät harjoitustöitä maksutta teollisuuslaitosten 

laboratorioissa, tekivät tutustumisretkiä ja yritysesittelyjä. 

Vastavuoroisesti teollisuuden edustajat kävivät pitämässä 

asiantuntijaluentoja. Hyvästä yhteistyöstä kertoo myös se, 

että lukuvuonna 2002–2003 Nastolan elinkeinoelämä tarjosi 

Nastopolin opiskelijoille ilmaisen Johdatus yrittäjätoimin-

taan -kurssin. 

Nastopoli oppi nopeasti konsernin tavoille

Oppivaa organisaatiota kehitettiin Nastopolissa muodosta-

malla tiimejä paitsi hallintoon myös lukion ja ammatillisen 

koulutuksen yhteistyön kehittämiseen. Nastopolin opetta-

jien työnkuvaa monipuolistettiin muodostamalla tiimejä 

ja kehittämällä verkko-opetusta. Henkilöstökoulutuksen, 

PD-opinnot, konserniopinnot, laatukoulutus, vaikutuksen 

levittäminen yksilöstä yhteisöön toteutui aineryhmittäin 

hyvin, kokonaisuutena tyydyttävästi. Laadunhallintaan liit-

tyvät itsearvioinnit ja henkilöstökyselyt tehtiin vuosittain. 

Ymmärrettävästi suuret organisaatiomuutokset, erilaisten 

kulttuurien yhteensovittamiset ja pedagogisten ohjeiden 

jatkuva uusiutuminen aiheutti muutosvastarintaa, ärsyyn-

tymistä, joskus jopa pelkoa. Niinpä Nastopolista tulleissa 

vuotuisissa henkilöstökyselyissä oli kolmena vuonna peräk-

käin vapaan sanan kohdassa seuraavasti: “Se blondi saa läh-

teä!” Myös palautetta toiminnasta oli ensimmäisen vuoden 

aikana saatu sekä opiskelijoilta että ulkopuolisilta muun 

muassa maaherran laatupalkinto, seurantaryhmä, avoimi-

en ovien kysely ja yhdeksäsluokkalaisten palaute. Nastopo-

lissa oli ammatti-instituutin puolella myös aikuiskoulutus-

ta, mikä vahvisti mielikuvia elinikäisestä oppimisesta. 

Salpaus solmi Nastopolin koordinoimana yhteistyösopi-

muksen Otavan opiston kanssa verkossa olevien lukio-

kurssien käytöstä. Tätä kautta koko lukio-opintotarjonta 

oli verkon välityksellä kaikkien Salpauksen opiskelijoiden 

käytössä. Sopimukseen kuului myös opettajien koulutusta 

verkko-opetukseen ja useita kehittämisprojekteja.

Nastopolin kansainvälistymistä alettiin kehittää ja nimet-

tiin oma kansainvälisyysvastaava, joka osallistui Salpauk-

sen kv-tiimiin. Vuoden 2003 loppupuolella rakennettiin 

Nastopoliin uutta auditoriota, joka valmistui vuoden 2004 

alussa. 

Nastopolin va. rehtorina toimi vuoden ajan Kimmo Sainio, 

kun rehtori Reijo Pöyhönen oli virkavapaalla vuonna 2002. 

Vuonna 2006, kun Salpauksesta tehtiin yksi oppilaitos, siirtyi 

Nastopoli-lukion opetus Salpauksen Areena -tulosalueelle. 

Areenan esimiehenä toimi apulaisrehtori Hannu Heinonen. 

Nastopolin alasajo alkaa – lukio luovutetaan Lahden 
kaupungille ja lakkautetaan!

Valtakunnalliset ja aluepoliittiset linjaukset vaikuttivat 

Nastopolin tulevaan kohtaloon. Suuri merkitys oli Nastolan 

kunnan liittymisellä Lahden kaupunkiin vuoden 2016 alus-

ta. Paljon tapahtui, ennen kuin viimeiset ylioppilaat kirjoit-

tivat Nastopoli-lukiosta keväällä 2021. 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön valmistelu oli 

alkanut jo vuonna 2015, ja uusien lakien suunniteltiin tule-
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van voimaan 2018. Kuitenkin uusi hallitusohjelma edellytti 

suuria säästöjä julkihallinnolta jo vuonna 2015. Tämä näkyi 

ammatilliseen koulutukseen vuosina 2014–2018 kohdistuvi-

na yli 440 miljoonan euron leikkauksina, mikä käytännössä 

tarkoitti noin 30 prosentin vähennystä rahoitukseen. Koulu-

tuksen järjestäjien oli välittömästi sopeutettava toimintan-

sa niukkeneviin resursseihin. Suurin leikkaus oli vuonna 

2017 ja ongelman aiheutti, kun uuden lainsäädännön mu-

kainen ammatillisen koulutuksen reformi ei ehtinyt tähän 

ajankohtaan. 

Turvatakseen koulutuksen laadun sekä opetuksen ja oh-

jauksen riittävyyden Koulutuskeskus Salpauksessa yhty-

mähallitus käynnisti palveluverkkoselvityksen siitä, mitä 

koulutuksia Salpauksen tulee tarjota nuorille suoraan pe-

ruskoulusta hakeville ja mitä aikuisille sekä millä paikka-

kunnilla voidaan tulevaisuudessa toimia. Keskeiset muu-

tosehdotukset kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviossa 

ja vuosien 2016–2018 toimintasuunnitelmassa perustuivat 

hallitusohjelman rahoitusleikkauksiin ja niihin varautumi-

seen. Ehdotus sisälsi myös lukion ylläpidon ja toiminnan 

siirtämisen Lahden kaupungille 1.8.2016 alkaen ja Nastolan 

toimipisteen lakkauttamisen niin, että uusien opiskelijoiden 

sisäänottoa ei enää toteuteta vuonna 2016. Kuntayhtymän 

hallituksen päätöksellä 2016 Nastopolin lukion ylläpito ja 

toiminta siirrettiin liikkeenluovutuksella, ja Nastopoli-kiin-

teistö (Rakokivenkatu 2) myytiin Lahden kaupungille. Lah-

den kaupunki lakkautti lukion vuonna 2018, ja viimeiset 

ylioppilaat valmistuivat Nastopolista keväällä 2021. 

“Juuri ennen siirtymistä, kun päätökset oli jo tehty, tuli kiire saa-

da viime hetkellä OKM:stä lukion järjestämislupa ajalle korja-

us, vuosiluvuksi 1.1.2016–31.7.2016 säilymään Salpauksessa ja 

siirtymään vasta 1.8. 2016 alkaen Lahden kaupungille”, muiste-

livat toimitusjohtaja Martti Tokola ja rehtori Päivi Saarelai-

nen haastatteluissaan. Päivi Saarelainen muisti myös, että 

kaupunki halusi lukion, ja myös OKM linjasi, että järjestämis-

lupa kuuluu kaupungille. 

Kysymykseen, mikä oli kaupungin mielenkiinto tai syy 

saada tämä lukio osaksi Lahden kaupungin lukioverkkoa, 

vastasi Lahden kaupungin lukiojohtaja Heikki Turunen: 

“En muista, lähtikö keskustelu siirrosta Salpauksen toimesta 

vai meidän, mutta sen muistan, että meille oli luonnollista, että 

Nastopoli siirtyisi kaupungille. Siinä mietittiin sitä, että olisi 

vähän eriskummallista, jos Nastolan lukio ei siirtyisi uuteen 

yhteiseen kaupunkiin samalla, kun Nastola ja Lahti yhdistyvät. 

Eli meille se oli itsestäänselvyys, vaikkakin jo silloin huomat-

tiin, että Nastopolin käyttökustannukset olivat suhteellisesti 

huomattavan paljon suuremmat kuin kaupungilla jo olevien 

lukioiden.” 

Nastopoli-lukion siirtyminen Päijät-Hämeen koulutuskon-

sernille osaksi juuri perustettua Koulutuskeskus Salpausta 

vuonna 2001 oli tapahtunut pitkällisten neuvottelujen ja 

harkinnan jälkeen, senkin uhalla, että konsernille tuli yli-

määräisiä kustannuksia. Lukion yksikköhinta ei alun al-

kaen riittänyt opetuksen järjestämiseen, vaan ylläpitäjän 

oli panostettava siihen myös omaa rahaa. Tuolloin nähtiin 

kuitenkin tärkeäksi ja hyödylliseksi saada Salpaukseen oma 

lukio, jonka kautta voitiin kätevästi tarjota lukio-opinnot 

myös ammattiin opiskeleville. Ratkaisu lisäsi voimakkaasti 

kaksoistutkintojen suorittamista, ja tätä kautta paransi val-

mistuvien jatko-opintokelpoisuutta. Paljon tehtiin yhteis-

työtä myös muiden lukioiden kanssa, mutta monta kertaa 

käytännön hankalat järjestelyt tulivat esteiksi, ja opiskelijat 

keskeyttivät lukio-opinnot. Lukion luovuttaminen Lahden 

kaupungille aiheutti paljon keskustelua Nastolassa, Nasto-

Tuolloin nähtiin kuitenkin tärkeäksi ja 
hyödylliseksi saada Salpaukseen oma lukio, 
jonka kautta voitiin kätevästi tarjota lukio-
opinnot myös ammattiin opiskeleville.
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polissa ja koko maakunnassa. Lahden ja Nastolan yhdistyes-

sä lukio oli kuntayhtymän omaisuutta, ja sekä lukio-opetuk-

sen että aikuislukion järjestämisluvat kuntayhtymällä, jolla 

ne olisivat säilyneet ja josta ei olisi toisenlaisessa taloudelli-

sessa tilanteessa varmasti edes keskusteltu. 

Sunnuntaina 6.6.2021 oli Etelä-Suomen Sanomissa uutinen 

“Nastopolin lajissaan viimeiset saivat lakit”. tilaisuudesta kir-

joitettiin: “Ilon hetkellä koettiin haikeutta ja suruakin, kun toi-

mivana pidetty lukio ajettiin alas. Enemmänkin tämä on surun 

kuin ilon päivä, luonnehti viimeistä ylioppilasjuhlapäivää Reijo 

Pöyhönen, joka vaikutti aikoinaan voimakkaasti tekniikkaluki-

on syntyyn. Samoin ylioppilaan puheen pitänyt Aleksiina Utela 

muisteli ensimmäisen lukiovuotensa syksyä, jolloin tuli tieto 

lukion lakkauttamisesta. Se oli surullista. Nastopoli tarjosi hy-

vää, yksilöllistä opetusta. Kun opettaja tuntee opiskelijat hyvin, 

hänen on helpompaa huolehtia varsinaisen opetustyön lisäksi 

kasvatus- ja huolenpitotehtävästä, kertoi historian ja yhteis-

kuntaopin lehtori Merja Kukkola. Toisen ylioppilaan puheen pi-

tänyt Anniina Haapala sanoikin, että Nastopolissa opettaja oli 

kuin oma vanhempi. STT:n lukiovertailussa Nastopoli sijoittui 

Päijät-Hämeen kakkoseksi. Merja Kukkolan mukaan menestyk-

sestä oli tullut Nastopolille normi. Nastolan koulutoimenjohta-

jana aikoinaan toiminut Juhani Reentilä oli samaa mieltä. Hän 

huomautti, ettei ole kyse uppoavasta laivasta, vaan laivasta, 

joka upotettiin. Lahden lyseon rehtori Tero Matkaniemi totesi, 

että Nastopoli lakkautettiin ja sen toiminta keskitettiin isom-

paan lukioon kustannusten alentamiseksi. Hän vakuutti, että 

Nastopolin historiallinen perintö ja valtakunnallinen tekniikan 

erityistehtävä siirtyvät Lahden lyseoon ja jatkavat siellä. Nas-

topoli oli ollut uranuurtaja jo 2003, kun käynnistettiin yhteistyö 

Orimattilan Erkko-lukion kanssa, ja kieliä opetettiin video-ope-

tuksena, muistelee Reijo Pöyhönen. Viimeisen parhaan oppi-

laan stipendin sai Ilona Löfberg.” 
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Pauli Syyrakki 

Muistoja Nastopoli-lukion 
alkuvaiheilta

Nastolassa lukiotoiminta aloitettiin 1960- luvun puolessavälissä Uudes-

sakylässä yksityisenä yhteiskouluna. Peruskouluun siirtymisen myötä 

yhteiskoulu siirtyi kunnan lukioksi 1.8.1975. Kunnan yhdyskuntaraken-

teen muuttuessa lukiolle haettiin parempi paikka Rakokivestä, entisestä 

ammattikurssikeskuksen rakennuksesta. Rakennus saneerattiin ajan-

mukaiseksi oppimiskeskukseksi, ja se sai nimekseen Nastopoli. Nastolan 

lukio siirtyi Nastopoliin joululoman 1996 jälkeen. Nastopolissa toimi 

myös Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ammatti-instituutti.

Nastolan ollessa merkittävä teollisuuspaikkakunta niin oli luonnollista, 

että Nastolan lukio toimi tekniikkapainotteisena, mihin se sai opetus-

suunnitelmassa erityisen tehtävän. Nastopolin tekniikkalukion kanta-

vana voimana olivat Nastolan teollisuusyritykset ja niiden muodostama 

Nastolan teollisuusryhmä. Yritykset tekivät tiivistä yhteistyötä lukion 

kanssa mahdollistaen tekniikkakurssien järjestämisen myös omissa 

työympäristöissään. 

Kunnan elinkeinorakenteesta teollisuus muodosti yli puolet, ja työvoi-

man tarve oli suurinta teollisuudessa. Nastopoli olikin tärkeä opinahjo 

teollisuuden tuleville osaajille, kun saman katon alla toimi sekä am-

mattioppilaitos että tekniikkalukio. Nuorilla oli mahdollisuus suorittaa 

samaan aikaan ammattitutkinto ja ylioppilastutkinto. Tämä antoi erin-

omaiset eväät jatkaa opintoja insinöörikoulutuksissa.

Nastopoli oli myös tärkeä kumppani Liikuntakeskus Pajulahdelle. Nuoret 

urheilijat pystyivät yhdistämään Pajulahdessa annettavaan valmennuk-

seen opiskelun Nastopolin lukiossa sekä ammattioppilaitoksessa.

Vuosituhannen vaihteessa, kun Nastolan nuorten ikäluokkien koko oli 

laskenut, oli tarvetta löytää keinoja, millä turvattaisiin lukion riittävä 

oppilasmäärän kehitys. Pohdinnaksi tuli, olisiko mahdollista muuttaa 
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”Nastopoli olikin tärkeä opinahjo  
      teollisuuden tuleville osaajille”

Nastopoli yhden ylläpitäjän koulutuskeskukseksi. Asian tiimoilta raken-

nuksessa koulutusta ylläpitävät tahot Nastolan kunta ja Päijät-Hämeen 

koulutuskonserni aloittivat neuvottelut Nastopolissa annettavan koulu-

tuksen tulevaisuudesta. Nastolan kunnalle ja paikkakunnan teollisuu-

delle oli tärkeää, että Nastopolissa annettavalle koulutukselle turvataan 

jatkuvuus ja edelleen kehittymismahdollisuudet tekniikkapainotteisena.

Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa suoritettiin paljon kaksoistutkintoja 

eli ammattitutkinnon ohella ylioppilastutkinto. Konsernilla ei ollut omaa 

lukiota, joka antaisi paremmat ja helpommat mahdollisuudet kaksois-

tutkintojen toteuttamiseen.

Vuonna 2000 neuvottelut johtivat tulokseen, minkä mukaan Nastolan 

kunta luovuttaa lukion koulutustehtävän Päijät-Hämeen koulutuskon-

sernille ja tämän myötä konserni lunastaa Nastopolin kiinteistön kun-

nalta itselleen. Yhdessä nähtiin, että tällä järjestelyllä saadaan paljon 

toiminnallisia ja taloudellisia etuja, ja parhaiten turvataan Nastopolin 

koulutustoiminnan jatkuvuus. Nastolan kunta katsoi, että konserni 

pystyy kuntaa paremmin ylläpitämään lukion toimintaa riittävässä 

laajuudessa huomioiden ammatti-instituutin opiskelijoiden kaksoistut-

kintosuoritukset.

Nastopolin tekniikkalukion kehittämistä varten tehtiin myös yhteis-

työsopimus, missä osapuolina olivat kunnan ja konsernin lisäksi Lahden 

ammattikorkeakoulu, Nastopolin henkilöstö, Nastolan teollisuusryhmä 

ja Muovipoli Oy. Sopimuksessa oli erityisen tärkeätä Nastolan kunnan ja 

Nastolan teollisuusryhmän kannalta, että Päijät-Hämeen koulutuskon-

serni sitoutuu siihen, että lukio säilyy Nastolassa ja lukion aloituspaikat 

pidetään vähintään silloisessa tasossa.

Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi lukion siirtymisen konsernille 

lokakuussa 2000, ja lukio siirtyi konsernin ylläpidettäväksi seuraavan 

lukuvuoden alusta. Muutaman vuoden sisällä konserni vielä paransi 

Nastopoli–rakennuksen käyttömahdollisuuksia rakentamalla sinne 

auditorion, mitä on voitu käyttää koulutuksen lisäksi erilaisten yleisöti-

laisuuksien järjestämiseen.

Nastolan ja Lahden kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2016 Nastopoli-lu-

kio siirtyi konsernilta Lahden kaupungin lukioksi. Yhdistymissopimuk-

sen mukaan Lahden kaupunki ylläpitää lukiotoimintaa Nastolan alueel-

la. Yhdistymissopimuksen sitovuusajan päättyessä Lahden kaupunki 

päätti kuitenkin lopettaa lukion toiminnan Nastolassa. Perusteena olivat 

taloudelliset syyt sekä oppilasmäärän kehitys. Lahden kaupungin sivis-

tystoimi oli ilmeisesti asennoitunut jo yhdistymisen valmistelun aikana 

siihen, ettei lukion toimintaa jatketa pitkään Nastolassa, siitä kertovat 

vähäiset ponnistelut oppilasmäärän lisäämiseksi. 

Lukion lopettaminen oli ikävä päätös niin nastolalaisten nuorten kuin 

tulevaisuuden osaajia tarvitsevan yritystoiminnan kannalta

Pauli Syyrakki

Nastolan kunnanjohtaja 1993–2015 
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Yhdeksästä oppilaitoksesta yhdeksi  
– vuonna 2006 syntyi maakunnallinen 
ammattiopisto 

Salpauksen organisaatiouudistuksen taustaa ja 
tehtäväksianto

Johtosäännön mukaan oppilaitosten asema Salpaus-liikelai-

toksessa oli määritelty hyvin itsenäiseksi. Vuonna 2001 pe-

rustettu liikelaitosorganisaatio ei aina edistänyt koulutus-

alojen maakunnallista kokonaistarkastelua ja kehittämistä, 

yhteisen vision suuntaisesti toimimista eikä koulutuksen 

järjestäjätasoisten linjausten ja käytäntöjen syntymistä. 

Liian usein oppilaitosten itsenäisyys ja vanhat toiminta-

kulttuurit ja käytännöt menivät edelle. Lisäksi samaa koulu-

tusta saattoi olla useassa oppilaitoksessa, ja näin opiskelija-

paikkojen jakaminen usein oli hankalaa. 

Koulutuskeskus Salpauksen sisäinen organisoituminen oli 

ollut esillä Salpauksen perustamisesta lähtien. Muutoksen 

keskeisimpänä tavoitteena oli Salpauksen koulutus- ja toi-

mialapohjainen organisointi, jolla pystyttiin paremmin vas-

taamaan ammatillista koulutusta koskevan lainsäädännön 

ja valtioneuvoston Koulutuksen kehittämissuunnitelman 

mukaisiin koulutuksen järjestäjän tehtäviin. Salpauksesta 

tuli opetusministeriön linjausten mukainen “alueellinen 

ammattiopisto”. 

Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-

suunnitelman vuosille 2003-2008 mukaan haluttiin vah-

vistaa ammatillisen koulutuksen roolia sekä palvelukykyä 

alueiden kehittämisessä. Tavoitteen katsottiin edellyttävän 

riittävät osaamisresurssit omaavaa koulutuksenjärjestä-

jäverkostoa, monipuolisia toimivia työelämäsuhteita sekä 

koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä. Suunnitelmas-

sa esitettiin tavoite, että ammatillisen koulutuksen järjes-

täjistä muodostetaan riittävän suuria ja monipuolisia kou-

lutuksen järjestäjiä, alueellisia ammattiopistoja. joilla on 

edellytykset kehittää työelämää ja vastata osaamistarpei-

siin kokonaisvaltaisemmin ja pidemmällä aikavälillä. Näistä 

nähtiin mahdollisena kehittää ammattikorkeakouluihin ja 

yliopistoihin verrattavia merkittäviä toimijoita vastaamaan 

alueen ammattiosaamisen ja työelämän kehittämishaastei-

siin. Myös ammatillisen aikuiskoulutuksen vahvistaminen 

osana ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta nähtiin 

tärkeäksi. Edelleen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-

missuunnitelmassa vuosille 2007–2012 kannustettiin edellä 

mainitun ammattiopistostrategian mukaisesti kehittämään 

alueellisia ammattiopistoja, joiden toiminta kattaa kaikki 

ammatillisen koulutuksen palvelut, kehittämistoiminnot ja 

opetusyksiköt. Ja lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen ja 

aikuiskoulutuksen poliittiset kehittämistavoitteet oli sovi-

tettava yhteen. 

Tavoitteena oli myös kehittää Suomesta maailman johtava 

tietoyhteiskunta, jossa jokaiselle mahdollistetaan edellytys-

tensä mukainen koulutus ja jossa koulutus on alueellinen 

vetovoimatekijä. Avainkäsitteitä olivat verkostomainen or-

ganisaatiomuoto ja innovaatioille perustuva kasvu. Pääpai-

no oli toiminnan organisointitapojen muuttamisessa. Tämä 

nähtiin haasteena paitsi koulutusjärjestelmän kehittämi-

selle myös opetuksen sisällöille. Tieto- ja viestintätekniikan 

hallinnasta tuli välttämätön osa kaikkia työtehtäviä.

Myös Suomen Kuntaliitto painotti yleiskirjeessään 

(29.3.2003) ammatillista koulutusta alueellisena kehittäjä-

nä. Samoin Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa vuosille 

2003–2006 korostettiin osaamisen merkitystä työssä ja työ-

paikkojen synnyssä. Keinoina nähtiin klusteroituminen ja 

riittävän suurten osaamiskeskittymien muodostaminen. Ta-

voitteena oli, että koulutuksen järjestäjät voivat organisoida 

ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden seudullisesti ja 

alueellisesti tarkoituksenmukaisesti.

Lainsäädännön muutokset mahdollistivat koulutusalapoh-

jaisen organisoinnin, mikä alkoi yleistyä ammatillisen kou-
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lutuksen järjestäjillä. Tämä edisti koulutus- ja toimialapoh-

jaista koulutustarpeiden ennakointia ja yhteistyötä 

yrityselämän kanssa. Todellisuudessa päätös Koulutuskes-

kus Salpauksen yhdeksän oppilaitoksen lakkauttamisesta ja 

yhden, uuden oppilaitoksen perustamisesta tehtiin lopulta 

aika yllättäen ja taloudellisista syistä. Mitään konkreettista 

pakkoa tai ulkoapäin tulevaa painetta ei muutokseen ollut, 

ja Salpauksen taloudellinen tilanne oli hyvä. Tulevaisuutta 

ajatellen se vain tuntui järkevältä. Asia konkretisoitui syys-

kuussa 2004 konsernihallituksessa, jolloin vuoden 2005 ta-

lousarvioesittelyn yhteydessä hallitus kehotti Salpauksen 

johtavaa rehtoria miettimään, miten Koulutuskeskus Sal-

paus organisoituu, jotta pystyy tulevaisuudessa vastaa-

maan yhä tiukkeneviin kunnallishallinnon resursseihin. 

Syynä oli Lahden ammattikorkeakoulun talouden heikko 

tilanne, ja hallitus halusi ennakoida, ettei Salpaukselle käy 

samoin. Lahden ammattikorkeakoulu oli juuri saanut val-

miiksi uuden koulutusaloihin perustuvan organisaatiora-

kenteen. Tämäkin oli osasyynä, kun konsernin toimitusjoh-

taja tämän jälkeen kehotti aloittamaan Salpauksen uuden 

organisaation suunnittelun tavoitteena toimintojen kokoa-

minen koulutusalapohjaisesti isommiksi yksiköiksi. Sal-

pauksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.10.2004 

ja antoi johtavalle rehtorille tehtäväksi uuden organisaatio-

mallin suunnittelun. 

Vuonna 2004 Koulutuskeskus Salpaus muodostui yhdeksäs-

tä oppilaitoksesta ja Keskusyksikön alaisuudessa toimivista 

oppisopimuskoulutuksesta, yhteisiä opintoja koordinoivas-

ta Salpauksen areenasta sekä aikuiskoulutusta koordinoi-

Koulutuskeskus 
Salpaus -liikelaitoksen 
organisaatio ja yhteiset 
prosessit v. 2004.
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vasta AVAKE:sta (Lahden aikuisvalmennuskeskus). Oppilai-

tosten yhteistoiminta määriteltiin tuolloin niin sanottuina 

yhteisinä prosesseina, joiden pohjalta oli rakennettu tii-

miorganisaatio. 

Laskentapäivänä tammikuussa vuonna 2005 Salpauksen 

opiskelijamäärä jakautui seuraavasti: 4871 opiskelijaa tut-

kintoon johtavassa koulutuksessa, 11 927 aikuisopiskelijaa 

maksupalvelutoimintaan perustuvassa koulutuksessa eri 

pituisilla kursseilla ja 1285 oppisopimusopiskelijaa. Koko-

naishenkilöstömäärä vuoden 2004 lopussa oli 764, joista 

opetushenkilöstöä oli 558 ja muuta henkilöstöä 206. Tässä 

ratkaisussa oltiin valtakunnassa edelläkävijä. 

Uuden organisaation rakenne ja aikataulu

• Vuosi 2004: ideointivuosi, 

• Vuosi 2005: suunnittelu- ja valmisteluvuosi, 

• Vuosi 2006: toteutus- ja täytäntöönpanovuosi, 

• Vuosi 2007: vakiinnuttamisen vuosi

Organisaatiomuutos päätettiin suunnitella hallitusti ja 

suunnitelmallisesti, siten aikataulutettuna, että se voitaisiin 

ottaa käyttöön vuoden 2007 alusta. Lisäksi haluttiin, että 

sen seurantaan voitaisiin käyttää tehokkaasti konsernin 

uutta taloushallinto-ohjelmaa. Uudistus ajateltiin toteuttaa 

kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2006 

alusta oli tarkoitus perustaa koulutusalapohjaiseen ajatte-

Organisaation 
uudistumiprosessin 

aikataulu

luun perustuen kolme tulosaluetta: Palvelu-Salpaus, Tuo-

te-Salpaus ja Salpauksen areena. Oppilaitokset olisivat jää-

neet vanhassa muodossaan vielä vuoden 2006 ajaksi uusien 

tulosalueiden sisälle (kuva Koulutuskeskus Salpaus -liikelai-

toksen organisaatio ja yhteiset prosessit v. 2004). Lisäksi vas-

tuutettiin aikuiskoulutus ja yrityspalvelutoiminta sekä ke-

hittäminen ja projektitoiminta tulosaluekohtaisesti. Lahden 

aikuisvalmennuskeskus (AVAKE) -nimi poistettiin käytöstä, 

koska sitä ei enää tarvittu aikuiskoulutuksen valtionosuu-

den maksatukseen. Salpauksen Areenan toiminta suunni-

teltiin alkavan uusimuotoisena jo vuoden 2006 alussa, ja 

joitakin valmistelevia muutoksia (yhteisten opettajien siirto 

areenaan) olisi pitänyt tapahtua jo syyslukukauden 2005 ai-

kana, jotta seuraavan lukuvuoden toiminta ja kehitys olisi 

voitu turvata. Kuvassa Organisaation uudistumiprosessin 

aikataulu on kuvattu, miten  alunperin suunniteltu muutos-

prosessi olisi edennyt ja missä järjestyksessä uudistukseen 

liittyviä päätöksiä olisi tehty. 

Seuraavassa vaiheessa suunniteltiin tulosalueiden sisälle 

seitsemän tulosyksikköä, jotka muodostettaisiin mahdolli-

simman tarkoituksenmukaisesti työelämän tarpeita vastaa-

maan koulutus- ja toimialapohjaisesti. Erityisen haasteen 

muodostivat Heinolassa ja Orimattilassa toimivat monialai-

set oppilaitokset, joiden toiminta, vetovoimaisuus ja yhteys 

sijaintikuntaan oli turvattava. 

Palvelu-Salpauksen opiskelijamääräksi arvioitiin olevan 

noin 3500 ja Tuote-Salpauksen noin 3200 ja Salpauksen 

Areenan noin 800 opiskelijaa. Palvelu-Salpauksen toimi-

paikkoja olivat Lahdessa Vipusenkatu, Ståhlberginkatu, 

Sammonkatu, Svinhufvudinkatu sekä Heinola ja Orimattila. 

Tuote-Salpaus toimi Lahdessa Vipusenkadulla, Ståhlbergin- 

ja Svinhufvudinkaduilla, Katsastajankadulla, Kujalassa sekä 

Heinolassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Nastolassa. Salpauk-

sen Areena toimi Vipusenkadulla, Ståhlberginkadulla, Svin-

hufvudinkadulla sekä Nastolassa. Salpauksen Areena alkoi 
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luun perustuen kolme tulosaluetta: Palvelu-Salpaus, Tuo-

te-Salpaus ja Salpauksen areena. Oppilaitokset olisivat jää-

neet vanhassa muodossaan vielä vuoden 2006 ajaksi uusien 

tulosalueiden sisälle (kuva Koulutuskeskus Salpaus -liikelai-

toksen organisaatio ja yhteiset prosessit v. 2004). Lisäksi vas-

tuutettiin aikuiskoulutus ja yrityspalvelutoiminta sekä ke-

hittäminen ja projektitoiminta tulosaluekohtaisesti. Lahden 

aikuisvalmennuskeskus (AVAKE) -nimi poistettiin käytöstä, 

koska sitä ei enää tarvittu aikuiskoulutuksen valtionosuu-

den maksatukseen. Salpauksen Areenan toiminta suunni-

teltiin alkavan uusimuotoisena jo vuoden 2006 alussa, ja 

joitakin valmistelevia muutoksia (yhteisten opettajien siirto 

areenaan) olisi pitänyt tapahtua jo syyslukukauden 2005 ai-

kana, jotta seuraavan lukuvuoden toiminta ja kehitys olisi 

voitu turvata. Kuvassa Organisaation uudistumiprosessin 

aikataulu on kuvattu, miten  alunperin suunniteltu muutos-

prosessi olisi edennyt ja missä järjestyksessä uudistukseen 

liittyviä päätöksiä olisi tehty. 

Seuraavassa vaiheessa suunniteltiin tulosalueiden sisälle 

seitsemän tulosyksikköä, jotka muodostettaisiin mahdolli-

simman tarkoituksenmukaisesti työelämän tarpeita vastaa-

maan koulutus- ja toimialapohjaisesti. Erityisen haasteen 

muodostivat Heinolassa ja Orimattilassa toimivat monialai-

set oppilaitokset, joiden toiminta, vetovoimaisuus ja yhteys 

sijaintikuntaan oli turvattava. 

Palvelu-Salpauksen opiskelijamääräksi arvioitiin olevan 

noin 3500 ja Tuote-Salpauksen noin 3200 ja Salpauksen 

Areenan noin 800 opiskelijaa. Palvelu-Salpauksen toimi-

paikkoja olivat Lahdessa Vipusenkatu, Ståhlberginkatu, 

Sammonkatu, Svinhufvudinkatu sekä Heinola ja Orimattila. 

Tuote-Salpaus toimi Lahdessa Vipusenkadulla, Ståhlbergin- 

ja Svinhufvudinkaduilla, Katsastajankadulla, Kujalassa sekä 

Heinolassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Nastolassa. Salpauk-

sen Areena toimi Vipusenkadulla, Ståhlberginkadulla, Svin-

hufvudinkadulla sekä Nastolassa. Salpauksen Areena alkoi 

vastata lukiokoulutuksesta, yhteisistä opinnoista, eri-

tyisopetuksesta, valmentavasta koulutuksesta, maahan-

muuttajakoulutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta. 

Koulutuskeskus 
Salpauksen uudelleen 

organisoituminen.
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Organisaation kehittäminen jatkuvalla 
palautteella

Koulutuskeskus Salpauksen uutta organisaatiomallia alettiin 

kehittää niin sanotulla delfi-tekniikalla. Se tarkoitti, että mal-

lia ja prosessia parannetaan vähitellen eri tahoilta saadun 

palautteen perusteella. Ensimmäisen luonnoksen uudesta or-

ganisaatiosta suunnittelivat Salpauksen kehitysjohtajat Katri 

Luukka ja Juha Vaso johtavan rehtorin Marita Modeniuksen 

kanssa lokakuussa 2004. Se esiteltiin ensimmäisenä Sal-

paus-tiimille ja johtokunnalle, minkä jälkeen palautetta alet-

tiin pyytää laajemmin konsernin johtoryhmältä, Salpauksen 

henkilöstöltä, ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja muiden koulu-

tuksen järjestäjien edustajilta. Henkilöstölle pidettiin sään-

nöllisesti infotilaisuuksia. Saadun palautteen perusteella 

mallia parannettiin ja yksityiskohtia hiottiin jopa päivittäin 

vuoden 2004 lopulla. Henkilöstölle avattiin myös kommen-

tointimahdollisuus sähköpostin ja konsernin intran kautta. 

Palautetta intran välityksellä tuli yllättävän vähän, mikä 

saattoi johtua siitä, että vielä tuohon aikaan ei suurella osalla 

opettajia ja muuta henkilökuntaa ollut henkilökohtaisia tieto-

koneita työpaikalla. 

Lahden seudun historialliset oppilaitokset 
häviävät maailmankartalta!

Päätös uudesta organisaatiomallista tehtiin Salpauksen 

johtokunnassa 8.2.2005. Konsernin johtosääntöjen mukaan 

organisaatiomuutokset kuuluivat liikelaitoksen päätäntä-

valtaan. Konsernin hallitukselle asia vietiin tiedoksi. Samal-

la päätettiin entisten oppilaitosten lakkauttamisesta. Lak-

kautettavat oppilaitokset olivat Heinola-instituutti, Lahden 

ammatti-instituutti, Lahden kauppaoppilaitos, Lahden käsi- 

ja taideteollisuusoppilaitos, Lahden ravitsemis- ja matkai-

lualan oppilaitos, Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, 

Nastopoli (Nastopoli-instituutti ja Nastopoli-lukio), Orimat-

tila-instituutti ja Päijänne-instituutti.

Muutosvastarinta nopeutti muutoksen 
toimeenpanoa

Uudistus muutti rehtoreiden ja koulutuspäälliköiden tehtä-

viä ja nimikkeitä. Johtavan rehtorin virka muutettiin rehto-

rin viraksi. Silloista rehtoreiden viroista kolme muutettiin 

apulaisrehtorin viroiksi ja muut koulutuspäällikön viroiksi. 

Koulutusalojen esimiehistä tuli koulutusjohtajia. Koulutus-

päälliköt toimivat opettajien lähiesimiehenä ja vastasivat 

päivittäisjohtamisesta koulutusohjelma- ja tutkintotasolla. 

Koska muutoksen kohteena oli yhdeksän eri paikkakunnilla 

toimivan oppilaitoksen liittäminen yhdeksi monialaiseksi 

oppilaitokseksi, sovittiin, että mahdollisimman moni entis-

ten organisaatioiden esimiehistä valittaisiin uusiin virkoi-

hin. Linjattiin myös, että uudistuksen takia ketään ei sanota 

irti, mutta opettajia lukuunottamatta suuri osa hallinto- ja 

palveluhenkilöstöä joutuisi muutoksen kohteeksi. Oppilai-

toksilla oli ollut paljon päällekkäistä hallinnollista toimin-

taa, joka nyt päätettiin yhdistää ja monipuolistaa toimintoja 

ja muuttaa niitä kampuskohtaisiksi. Tällaisia olivat talous- 

ja henkilöstöpalvelut sekä opiskelijapalvelut. Säästöjä hen-

kilöstökuluissa ajateltiin tapahtuvan myöhemmin henkilös-

tön eläköityessä. 

Organisaatiomallin 
kehittäminen delfi-
tekniikalla
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Uuden organisaatiomallin kehittäminen ja siihen liittyviä 

käytännön toimenpiteitä alettiin tehdä suunnitellun aika-

taulun mukaisesti vuoden 2005 alusta. Toimialojen sisälle 

suunniteltiin seitsemän koulutusaloista muodostuvaa tu-

losyksikköä. Apulaisrehtorien virat laitettiin hakuun hel-

mi-maaliskuussa. Haku kohdennettiin vain entisille rehto-

reille. Tehtävien vastaanotto oli 1.5.2005. Virkoihin valittiin 

seuraavat henkilöt: Palvelu-Salpauksen toimialajohtajaksi 

apulaisrehtori Päivi Saarelainen, Tuote-Salpauksen toimi-

alajohtajaksi apulaisrehtori Keijo Makkonen ja Salpauksen 

Areenan toimialajohtajaksi apulaisrehtori Hannu Heinonen. 

Elokuussa 2005 laitettiin Salpauksen sisäiseen hakuun 11 

koulutusjohtajan virkaa. Koulutusjohtajat vastasivat toi-

mialojen sisällä olevien tulosyksiköiden toiminnasta ja 

olivat koulutuspäälliköiden esimiehiä. He vastasivat myös 

työelämäsuhteista ja vahvistivat työjärjestykset. Uuden or-

ganisaation hallintorakenteesta tuli moniportainen, koska 

vanhan organisaation rehtoreille oli taattu esimiestason 

tehtäviä. Koulutuspäälliköiden virat laitettiin sisäiseen ha-

kuun vuoden 2005 loppupuolella. Koko ajan johtaja- ja pääl-

likköhakujen rinnalla järjesteltiin erilaisia entisissä oppilai-

toksissa olleita sihteerien tehtäviä ja hallintotehtäviä. 

AITY syntyy

Huolimatta säännöllisistä tiedotustilaisuuksista ja muusta 

tiedottamisesta muutokset aiheuttivat henkilöstössä pelkoa 

ja muutosvastarintaa. Yhdeksän perinteisen, arvostetun 

oppilaitoksen toiminnan lakkauttaminen ja uuden suuren, 

maakunnallisen oppilaitoksen muodostaminen ja siihen 

liittyvät järjestelyt olivat monelle henkisesti raskasta. Täs-

tä syystä ja koska suuret rakenteelliset muutokset saatiin 

suunniteltua ja osin toteutettua jo vuoden 2005 aikana, 

päätettiin uuden yhdistetyn Koulutuskeskus Salpaus -op-

pilaitoksen toiminta aloittaa jo vuotta suunniteltua aikai-

semmin, vuoden 2006 alusta. Tällä haluttiin lyhentää henki-

löstön epävarmuudessa elämistä. Reilun vuoden aikana oli 

yli sata virkaa lakkautettu, saman verran uusia perustettu, 

virkanimikkeitä yhtenäistetty, henkilöstön toimipaikkoja 

siirretty kymmenittäin kampuksilta toiselle, ketään ei oltu 

kuitenkaan irtisanottu. Vuoden 2006 aikana päädyttiin hen-

kilöstöltä saadun palautteen pohjalta ratkaisuun neljännen 

tulosalueen muodostamisesta. Nimeksi tuli Aikuiskoulutus 

ja työelämäpalvelut (AITY), ja sen tulosaluejohtajaksi ja 

apulaisrehtoriksi nimitettiin Katri Luukka Keskusyksiköstä. 

Uusi toimiala aloitti vuoden 2007 alussa.

Uuden oppilaitoksen ohjausjärjestelmä

Koulutuskeskus Salpauksen johtosääntö uudistettiin uuden 

rakenteen mukaiseksi vuoden 2006 alkuun mennessä. Joh-

tosääntö täydensi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin perus-

sääntöä ja hallintosääntöä liikelaitoshallinnossa. 

Uudistamisen alkuvaiheessa erityisesti henkilöstöltä tuli 

runsaasti palautetta organisaation moniportaisuudesta. 

Tästä syystä alkuvaiheen suunnitelmia muutettiin ja pää-

dyttiin kolmiportaiseen malliin. Oppilaitos koostui aluksi 

kolmesta ja vuoden 2007 alusta neljästä tulosalueesta ja nii-

den sisällä olevista tulosyksiköistä. Taloushallinto ja henki-

löstöhallinto keskitettiin oppilaitos- ja tulosaluetasolle. 

Johtokunnan tehtävät perustuivat lakeihin ammatillisesta 

koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja lukio-

koulutuksesta sekä konsernin perussopimukseen ja muihin 

sääntöihin. Johtokunnan tehtävänä oli päättää lainsää-

dännössä koulutuksen järjestäjälle kuuluvista tehtävistä. 

Uudistamisen alkuvaiheessa erityisesti 
henkilöstöltä tuli runsaasti palautetta 

organisaation moniportaisuudesta. Tästä 
syystä alkuvaiheen suunnitelmia muutettiin 

ja päädyttiin kolmiportaiseen malliin.
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nitelmien kehittämisestä ja tehdä yhteistyötä työelämän 

kanssa. 

Salpauksen Keskusyksikkö nimettiin Rehtorintoimistoksi, 

johon sijoittuivat Salpauksen henkilöstöhallinto, taloushal-

linto, yleishallinto ja kehittäminen. Rehtorintoimisto sijaitsi 

Teinintiellä samoissa tiloissa konsernihallinnon, yhteisten 

palvelujen hallintoyksiköiden ja Lahden ammattikorkea-

koulun hallinnon kanssa. Apulaisrehtorit sijoittuivat kam-

puksille lähelle opetustoimintaa. Rehtorin toimistoon siir-

rettiin kehittämisyksikön asiantuntijat, joita olivat rehtorin 

sihteeri Arja Mikkonen, pedagogiseen kehittämiseen kou-

lutusjohtaja Maarit Kuosa, strategisen suunnittelun ja laa-

dunhallinnan projektipäälliköt Pirkko Aro ja Sari Mikkola, 

projektisihteeri Raija Kosunen. Lisäksi valittiin talouspääl-

liköksi Maija Luodemaa ammattikorkeakoulusta. Viestintä- 

ja markkinointiyksikössä olivat viestintä- ja markkinointi-

päällikkö Oili-Mirjam Naasko sekä tiedottaja Marja Ferm. 

Muutosviestintä

Muutosviestintä painottuu aina henkilökohtaiseen suulli-

seen viestintään ja uudistuksen valmisteluvaiheessa erityi-

sesti organisaation sisäiseen viestintään. Kirjallinen vies-

tintä tukee yhdenmukaisen tiedon edelleen välittämistä. 

Salpauksessa toimittiin jatkuvan muutosviestinnän mallin 

mukaan: silloinkin viestittiin, kun ei ollut uutisia. Tällainen 

toiminta toi uskoa asian oikeutukseen ja toiminnan jat-

kuvuuteen. Koko ajan viestitettiin, mistä on kyse, miksi ja 

miten tähän on tultu, mitä tähän mennessä on tapahtunut, 

mihin mennään seuraavaksi – muutoksen myötä tavoitel-

tava konkreettinen suunta/visio/tavoitekuva, muutoksesta 

saatava hyöty, ketkä kehitysprosessiin osallistuvat ja tie-

toisuus turvallisesta tulevaisuudesta. Tavoitteena oli, että 

muutosviestinnän tuloksena Salpauksessa tiedettiin uudel-

leen organisoitumisesta, uusista toimintaperiaatteista ja ke-

hittämisprosesseista, sekä osattiin kertoa asiasta yhdenmu-

Salpauksen rehtorit

Marita Modenius 
johtava rehtori vuosina 2001–2005, rehtori 
vuosina 2006–30.7.2013 (organisaatiomuutos)

JOHTAMISFILOSOFIA:

• selkeä ja kirkas visio – keinot voivat  

matkalla muuttua

• yhteistyö on voimaa – tiimihenki

• rohkeus – kaikesta selviää

• muutos on mahdollisuus

• “nopeat syövät hitaat” – eturintamassa

• usko siihen, että jokainen ihminen  

pyrkii aina hyvään

• “moka on lahja”, josta voi oppia  

– en menetä kasvojani, jos epäonnistun

• intuitio on hyvä “opas” (Marita Modenius 2021).

Päivi Saarelainen
rehtori 1.8.2013–edelleen
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JOHTAMISFILOSOFIA:

• uskon aina ihmisistä hyvää

• “kuralätäkköön ei pidä jäädä makaamaan”

• vara muuttaa näkemyksiä,  

kun uutta tietoa tulee

• onnistuminen on sitä, kun porukka onnistuu

• olen onnistunut, kun uskalletaan puhua ja 

ottaa yhteyttä

• kuuntelen, osaan antaa tilaa toisille 

– mutta on omat näkemykset, myös 

valtakunnallisilla foorumeilla  

(Päivi Saarelaisen haastattelu 11.3.2021).

Apulaisrehtorit uudessa Koulutuskeskus Salpaus -oppilaitoksessa:
• Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut, apulaisrehtori Katri Luukka vv. 2007–2013

• Salpauksen Areena, apulaisrehtori Hannu Heinonen vv. 2006–2015, vararehtori Seija Katajisto vv. 2016–edelleen

• Palvelu-Salpaus, apulaisrehtori Päivi Saarelainen vv. 2006–2013

• Tuote-Salpaus, apulaisrehtori Keijo Makkonen vv. 2006–2012.



Lisäksi tehtävänä oli huolehtia liikelaitoksen yleisestä ke-

hittämisestä, valmistella liikelaitoksen talousarvio, talous-

suunnitelma ja tilinpäätös sekä valvoa, että liikelaitoksen 

tehtäviä hoitavat henkilöt toimivat voimassa olevia sään-

nöksiä ja määräyksiä noudattaen sekä konsernin etujen 

mukaisesti. 

Rehtorin tehtävänä oli johtaa Salpauksen toimintaa, vastata 

strategisesta suunnittelusta ja toiminnasta, johtaa henki-

löstöpolitiikkaa, ottaa ja erottaa vakituinen henkilöstö, vas-

tata taloudesta johtokunnalle ja toimitusjohtajalle, vahvis-

taa tulosalueiden sisäinen yksikköjako, toimia Salpauksen 

johtoryhmän puheenjohtajana, toimia apulaisrehtoreiden, 

rehtorintoimiston henkilöstön ja palveluyksiköiden päälli-

köiden esimiehenä, hoitaa ja kehittää sidosryhmäsuhteita, 

johtaa kansainvälistä toimintaa ja allekirjoittaa Salpausta 

koskevat asiakirjat.

Apulaisrehtoreiden tehtävät olivat seuraavat: johtaa tu-

losalueen toimintaa, valmistella tulosalueen yksikköjako, 

valmistella Salpauksen johtokunnalle ja johtoryhmälle tu-

losaluetta koskevat asiat, ottaa ja erottaa alaisensa henki-

löstö ja toimia koulutusjohtajien sekä toimistohenkilöstön 

esimiehenä, vastata tulosalueen hallinnosta ja taloudesta, 

kehittää tulosalueiden yksiköiden välistä yhteistoimintaa ja 

synergiaa, edistää koulutusalojen mukaista elinkeinoelämä- 

ja sidosryhmäyhteistyötä sekä kansainvälistä toimintaa, 

päättää tulosaluetta koskevien opiskelijatodistusten allekir-

joittamisesta, valmistella tilankäyttösuunnitelmat rehtoril-

le ja edistää yhteistyötä muiden tulosalueiden kanssa. 

Koulutusjohtajan tehtävänä oli johtaa koulutusyksikön toi-

mintaa, johtaa yksikön pedagogista kehittämistä, vastata 

yksikkönsä taloudesta ja valmistella budjetit ja tulosrapor-

tit, toteuttaa vuotuiset arvioinnit koulutus- ja toimialalla, 

valmistella yksikkönsä henkilöstövalinnat, toimia yksikön 

opettajien esimiehenä, vastata koulutusalan opetussuun-

nitelmien kehittämisestä ja tehdä yhteistyötä työelämän 

kanssa. 

Salpauksen Keskusyksikkö nimettiin Rehtorintoimistoksi, 

johon sijoittuivat Salpauksen henkilöstöhallinto, taloushal-

linto, yleishallinto ja kehittäminen. Rehtorintoimisto sijaitsi 

Teinintiellä samoissa tiloissa konsernihallinnon, yhteisten 

palvelujen hallintoyksiköiden ja Lahden ammattikorkea-

koulun hallinnon kanssa. Apulaisrehtorit sijoittuivat kam-

puksille lähelle opetustoimintaa. Rehtorin toimistoon siir-

rettiin kehittämisyksikön asiantuntijat, joita olivat rehtorin 

sihteeri Arja Mikkonen, pedagogiseen kehittämiseen kou-

lutusjohtaja Maarit Kuosa, strategisen suunnittelun ja laa-

dunhallinnan projektipäälliköt Pirkko Aro ja Sari Mikkola, 

projektisihteeri Raija Kosunen. Lisäksi valittiin talouspääl-

liköksi Maija Luodemaa ammattikorkeakoulusta. Viestintä- 

ja markkinointiyksikössä olivat viestintä- ja markkinointi-

päällikkö Oili-Mirjam Naasko sekä tiedottaja Marja Ferm. 

Muutosviestintä

Muutosviestintä painottuu aina henkilökohtaiseen suulli-

seen viestintään ja uudistuksen valmisteluvaiheessa erityi-

sesti organisaation sisäiseen viestintään. Kirjallinen vies-

tintä tukee yhdenmukaisen tiedon edelleen välittämistä. 

Salpauksessa toimittiin jatkuvan muutosviestinnän mallin 

mukaan: silloinkin viestittiin, kun ei ollut uutisia. Tällainen 

toiminta toi uskoa asian oikeutukseen ja toiminnan jat-

kuvuuteen. Koko ajan viestitettiin, mistä on kyse, miksi ja 

miten tähän on tultu, mitä tähän mennessä on tapahtunut, 

mihin mennään seuraavaksi – muutoksen myötä tavoitel-

tava konkreettinen suunta/visio/tavoitekuva, muutoksesta 

saatava hyöty, ketkä kehitysprosessiin osallistuvat ja tie-

toisuus turvallisesta tulevaisuudesta. Tavoitteena oli, että 

muutosviestinnän tuloksena Salpauksessa tiedettiin uudel-

leen organisoitumisesta, uusista toimintaperiaatteista ja ke-

hittämisprosesseista, sekä osattiin kertoa asiasta yhdenmu-

Salpauksen rehtorit

JOHTAMISFILOSOFIA:

• selkeä ja kirkas visio – keinot voivat  

matkalla muuttua

• yhteistyö on voimaa – tiimihenki

• rohkeus – kaikesta selviää

• muutos on mahdollisuus

• “nopeat syövät hitaat” – eturintamassa

• usko siihen, että jokainen ihminen  

pyrkii aina hyvään

• “moka on lahja”, josta voi oppia  

– en menetä kasvojani, jos epäonnistun

• intuitio on hyvä “opas” (Marita Modenius 2021).

JOHTAMISFILOSOFIA:

• uskon aina ihmisistä hyvää

• “kuralätäkköön ei pidä jäädä makaamaan”

• vara muuttaa näkemyksiä,  

kun uutta tietoa tulee

• onnistuminen on sitä, kun porukka onnistuu

• olen onnistunut, kun uskalletaan puhua ja 

ottaa yhteyttä

• kuuntelen, osaan antaa tilaa toisille 

– mutta on omat näkemykset, myös 

valtakunnallisilla foorumeilla  

(Päivi Saarelaisen haastattelu 11.3.2021).

Apulaisrehtorit uudessa Koulutuskeskus Salpaus -oppilaitoksessa:
• Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut, apulaisrehtori Katri Luukka vv. 2007–2013

• Salpauksen Areena, apulaisrehtori Hannu Heinonen vv. 2006–2015, vararehtori Seija Katajisto vv. 2016–edelleen

• Palvelu-Salpaus, apulaisrehtori Päivi Saarelainen vv. 2006–2013

• Tuote-Salpaus, apulaisrehtori Keijo Makkonen vv. 2006–2012.

Marita Modenius 
johtava rehtori vuosina 2001–2005, rehtori 
vuosina 2006–30.7.2013 (organisaatiomuutos)

Päivi Saarelainen
rehtori 1.8.2013–edelleen
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kaisesti eteenpäin. Oli tärkeää selvittää niin sisäisesti kuin 

ulkopuolisille, että toiminta jatkuu ja kehittyy muutospro-

sessin aikanakin.

Muutosviestintää pyrittiin vaiheistamaan seuraavasti: 1) 

selvitys- ja ennakkovalmisteluvaihe ja johtokunnalle toimi-

tettavan päätösesityksen valmistelu 2) päätöksestä ja jatko-

toimista tiedottaminen 3) päätöksen toimeenpanon valmis-

telu ja 4) uuden organisaatiomallin sisäänajo.

Viestinnän avainkohderyhmänä olivat Salpauksen henki-

löstö, Salpauksen johtokunta, luottamusmiehet, yhteistyö-

komitea, konsernin johtoryhmä ja hallitus. Tärkeitä kohde-

ryhmiä olivat myös opiskelijat, konsernin omistajakunnat 

ja alueen yritykset. Johtokunnan opiskelijaedustajan mie-

lestä uusi organisaatio tuntui selkeämmältä kuin entinen. 

Merkittävää oli myös se, että opiskelijat hakeutuivat tietylle 

koulutusalalle, ja suureen oppilaitokseen hakeminen ja pää-

seminen nostaa statusta.

Avainhenkilöinä viestinnässä olivat rehtorit ja koulutus-

päälliköt. Kaikki uudistamisprosessiin liittyvä kirjallinen 

perusmateriaali ja eri organisaatiomalliluonnokset laitet-

tiin intraan koko henkilöstön luettavaksi, tulostettavaksi ja 

kommentoitavaksi välittömästi samana tai seuraavana päi-

vänä, kun asiasta oli informoitu johtokuntaa tai Salpaus-tii-

miä.

Viikosta 44 alkaen vuonna 2004 henkilöstö sai mahdollisuu-

den lähettää suoraan johtavalle rehtorille muutosta koskevia 

kommentteja. Niitä tuli 39 kpl, joista suurin osa oli huolelli-

sesti mietitty ja pohdittu. Palautetta annettiin toimintamal-

lista, toimialoista, johtamisesta, Areenasta, Avakesta ja ai-

kuiskoulutuksesta, opiskelijapalveluista, erityisopetuksesta, 

valmentavasta koulutuksesta, projektitoiminnasta, kehittä-

mistoiminnan organisoinnista ja säästöistä. Johtava rehtori 

esitteli palautteet Salpaus-tiimille, ja ne otettiin mahdolli-

suuksien mukaan huomioon jatkosuunnitelmissa. Viikolla 

50 avattiin intranetiin myös avoin keskustelufoorumi, johon 

saattoi osallistua anonyyminä tai nimellä tai halutessaan 

vain lukea muiden mielipiteitä ja ehdotuksia. 

Salpauksen henkilöstölle mallia esiteltiin infotilaisuuksissa 

12 kertaa, kehityskeskusteluissa se oli esillä kymmenen ker-

taa, Salpauksen johtotiimille yhdeksän kertaa, Salpauksen 

johtokunnalle neljä kertaa, konsernin johtoryhmälle viisi 

kertaa. Konsernin tilaisuudet ja viestintämateriaalit intraan 

valmisteli ja hoiti Salpauksen Viestintä ja markkinointi -tii-

mi markkinointipäällikkö Oili-Mirjam Naaskon johdolla. 

Organisaatiouudistuksen hyödyt ja vaikutukset

Muutoksen keskeisimpänä tavoitteena oli Salpauksen kou-

lutus- ja toimialapohjainen organisointi, jolla pystyttiin 

paremmin vastaamaan ammatillista koulutusta koskevan 

lainsäädännön ja valtioneuvoston kehittämissuunnitelman 

mukaisiin koulutuksen järjestäjän tehtäviin ja vaatimuk-

siin. Salpauksesta tuli uudistuksen myötä opetusministeri-

ön linjausten mukainen “alueellinen ammattiopisto”. Minis-

teriön kehittämissuunnitelman mukaan nuoren työvoiman 

määrä oli kääntynyt laskuun jo vuonna 2010, ja kehitys on 

jatkunut samansuuntaisena. Tällaisesta väestökehitykses-

tä aiheutunut työvoiman saannin vaikeutuminen edellytti 

koulutuksen tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamis-

ta. Tavoitteena Salpauksessa oli, että muutos tuottaa toimin-

nallista synergiaa, kun yhdeksän päällekkäistä hallintoa 

poistettiin. Uudistus edisti myös uusia toimintatapoja, peda-

gogista kehittämistä ja opetustyön uudelleen organisointia 

sekä uuden teknologian hyväksikäyttöä opetuksessa. 

Tavoitteena Salpauksessa oli, että 
muutos tuottaa toiminnallista 
synergiaa, kun yhdeksän 
päällekkäistä hallintoa poistettiin. 
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Hyödyt opiskelijoille 

Uudet opiskelijat otettiin Koulutuskeskus Salpaus -oppi-

laitokseen johonkin koulutus- tai toimialayksikköön. Näh-

tiin hyvänä, että koulutusalakohtaisessa organisaatiossa 

opetussuunnitelmatyö tapahtuisi keskitetysti, ja opiskeli-

jan oikeusturva paranisi saman alan koulutuksessa. Myös 

opetusjärjestelyt (periodit, päivien ja tuntien alkamisajat) 

yhdenmukaistuivat. Tutkintoon haettiin johonkin Salpauk-

sen toimipisteeseen. Kaikille yhteisten opintojen toteutus 

Areenassa mahdollisti yhteisten opintojen kehittämisen ja 

paremman tuen oppimisvaikeuksissa. Yhtenäiset opiskelija-

palvelut ja opetus nähtiin lisäävän tasalaatuisuutta. Nähtiin 

myös, että yhtenäinen, monialainen Salpaus lisäisi vetovoi-

maisuutta. 

Hyödyt henkilöstölle

Yhdentyvän Salpauksen nähtiin tuottavan yhdentyvää 

henkilöstöstrategiaa ja -palveluita. Koulutusalakohtaisessa 

johtamismallissa henkilöstötarpeet, osaaminen ja kehit-

tämistarpeet olisivat paremmin tiedossa, ohjattavissa ja 

johdettavissa. Toivottiin OVTES-tulkintojen yhdenmukais-

tamista ja opettajien tasa-arvoista kohtelua. Osalle hen-

kilöstöä tuli uusia tehtäviä, tehtävän muutoksia ja uuden 

osaamisen tarvetta. Salpauksen sisällä voitiin henkilöä 

käyttää joustavammin. Uudistuksen ensisijaisena tavoit-

teena ei ollut henkilöstön vähentäminen. Se toteutui kui-

tenkin automaattisesti, kun henkilöstön (muut kuin opet-

tajat) eläkkeelle jäädessä uuden työntekijän palkkaamista 

harkittiin huolellisesti. Rehtoreiden, koulutuspäälliköiden 

ja tukihenkilöstön asemaan uudistus vaikutti tehtävien ja 

nimikkeiden muutoksena. Palkanalennuksia muutoksista ei 

aiheutunut. Jos uuden tehtävän palkkaus oli pienempi kuin 

entisen, maksettiin erotus henkilökohtaisena lisänä vanhal-

le työntekijälle. Uudistus aiheutti paljon erilaisia lisäkoulu-

tustarpeita henkilöstölle. 

Toiminnalliset hyödyt

Uskottiin haitallisen kilpailun vähenevän ja koulutusalo-

jen välisen yhteistyön lisääntyvän. Koulutusalakohtaisen 

ennakoinnin ajateltiin paranevan (koulutustarpeet, opetus-

suunnitelmien sisällöt, henkilöstötarpeet). Haluttiin kehit-

tää uusia monialaisia innovaatioita, palveluita ja tuotteita 

työelämälähtöisesti.

Nyt jälkeenpäin ajateltuna yhden oppilaitoksen malli on var-

masti helpottanut suuresti opetusjärjestelyjä Hollolan, Orimat-

tilan ja Nastolan toimipisteiden lopettamisen jälkeen sekä re-

formin toimeenpanoa lainsäädännön muuttuessa 2017.

Hyödyt työelämälle ja sidosryhmille

Alueen ammatillinen koulutus alkoi hahmottua yrityksille 

kokonaisuutena ja näin ammatillisen koulutuksen imago ja 

Salpauksen brändi vahvistuisivat. Uuden rakenteen nähtiin 

myös tukevan työelämän toimialaklustereita. Työelämää 

voitaisiin palvella myös koulutusalakohtaisena yhden luu-

kun periaatteen mukaisesti, mikä oli erityinen etu aikuis-

koulutukselle. Salpaus näyttäytyi OKM:n linjausten mukai-

sena alueellisena ammattiopistona. 

Näin Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen pu-

heenjohtajana Salpauksen yhdistymisaikoihin ollut Jari Sa-

lonen kuvasi uudistusprosessia: 

“Johtajuusyhteistyö toimi erinomaisen hyvin. On pystytty kes-

kustelemaan ja viemään asioita eteenpäin yhteisessä tahto-

tilassa, menestys kummunnut siitä. On erilaisia persoonalli-

suuksia, mikä on myös vahvuus. Rekrytoinneissa onnistuttiin 

viimeisen päälle hyvin, ja valikoitui parhaat johtajapaikoille. 

Hiljaista tietoa siirretty johtajien saattaen vaihdettuna. Usein 

näkee, ettei väistyvä suostu siirtämään mitään uudelle johtajal-

le. Sanottava, että johtajilla ollut rohkeutta muuttaa omaa or-

ganisaatiotaan ilman, että ulkoa tullut pakotetta. Merkittävää, 

että on itse huomattu muutoksen tarve. Koko Salpauksen kehi-
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tys ja muodostaminen ja yhteisten palveluiden kehittäminen 

toinen malli. On tehty ikäänkuin etukäteen asioita. 

Salpauksen koostaminen oli selvä kuvio ja ihan oikea ratkaisu. 

Vastustajia oli omassa porukassa, jotka eivät nähneet järke-

vänä. Kehitys näytti, että vääjäämättä ollaan menossa siihen 

suuntaan. Saatiin tehoja huimasti lisättyä: oli 12 rehtoria ja 

toimistoja versus yksi rehtori ja keskitetyt toiminnot. Lähei-

syysperiaatteet ja ajatuksia ja jotain muutakin menetettiin, 

mutta ei niin paljon, lähijohto kuitenkin toimi. Koko henkilöstö 

ei sitä koskaan ostanut, vieläkin varmaan joku sitä vastustaa. 

Rikkautta, että on saanut olla eri mieltä, mutta kun lähdetty 

tekemään jotain, oletettu että sen mukaan mennään. Muutos 

tälle organisaatiolle tunnusomainen, ei pelkkä muutos vaan 

hallittu, suunniteltu muutos on tekemisen perusta. Aina välil-

lä organisaatio saatiin stabiloitua ja toimittiin sillä mallilla ja 

jos löytyi jokin tehokkaampi mallia, miten asiat saa hoidettua, 

niin on toimittu siihen suuntaan. Ei ole pelätty muutosta, mikä 

ehdottoman tärkeää. Mikään konsernin laitos ei olisi tällaisessa 

kunnossa, jos ei olisi uskallettu tehdä oikeita asioita.” 

Taloudelliset hyödyt – yhdeksästä neljään

Vaikka Salpauksen entisistä oppilaitoksista muodostettiin 

laaja-alaisia, tehokkaita yksiköitä, ei koulutuksen järjestä-

jän kustannusten ajateltu pienenevän “yhtä mittavasti”, kos-

ka merkittävä osa oppilaitosten kustannuksista oli kiinteitä. 

Säästöjä ajateltiin syntyvän hyvin monella tapaa uudista-

malla toimintatapoja. Yhdeksän entisen oppilaitoksen yh-

distämisen ja hallintojen ja palveluiden päällekkäisten toi-

mintojen purkamisen nähtiin kyllä tuovan säästöjä pitkällä 

tähtäimellä. Salpauksen oppilaitosten hallintotehtävissä oli 

vuonna 2004 keskimäärin kuusi henkilöä/oppilaitos. Joissa-

kin esimerkiksi vahtimestarit oli laskettu hallintoon, joissa-

kin ei. Uudessa tulosaluemallissa vastaavan tasoisia yksiköi-

tä oli vain neljä, joten hallintoa pystyttiin yhtenäistämään 

ja henkilöstön tehtäviä yhdistämään. Tämä merkitsi suurta 

muutosta isolle osalle hallinnon työntekijöitä. Myös koko-

naisvaltaisen tilojen käytön suunnittelun arvioitiin tuovan 

säästöjä. Muutoksella pyrittiin eri toimialojen synergiahyö-

tyyn ja tilojen käyttöasteen nostamiseen. Konsernin liike-

laitoksissa oli juuri hyväksytty uusi Tieto- ja viestintätek-

niikan strategia, jota hyödyntämällä pystyttiin tukemaan 

uusia opetuksen järjestämistapoja, elinikäistä oppimista ja 

verkko-oppimista eri paikkakuntien välillä. 

Konkreettisia säästöjä uskottiin ensimmäisinä vuosina 

saatavan henkilöstön eläköitymisen myötä. Vuoden 2004 

lopussa Salpauksen kokonaishenkilöstömäärä oli 780, josta 

opetushenkilöstöä oli 558 (vakinaisia 378) ja muuta henkilö-

kuntaa 232 (vakinaisia 117). 

Vuonna 2004 laskettiin, että Salpauksessa olisi eläkeikään tu-

lossa vuosina 2005–2010 yhteensä 126 henkilöä, joista lehto-

reita ja opettajia olisi 103. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä 

olisi vain 23. Vuoteen mennessä 2015 mennessä eläkkeelle 

siirtyisi noin 230 henkilöä. Vuositasolla määrä vaihtelisi 14–

30. Vuoden 2004 alussa tuli voimaan eläkeuudistus, joka mah-

dollisti 1940–1942 syntyneille eläkkeelle jäämisen 63-vuotiaa-

na tai sen jälkeen oman päätöksen mukaan. Salpauksessa oli 

16 tähän ryhmään kuuluvia. Eli uuden organisaation ensim-

mäisinä vuosina ei tullut isoja säästöjä henkilöstömenoista. 

Uhat ja riskit

Suunnitteluvaiheessa johtokunta ja Salpaus-tiimi näkivät 

organisaatiomuutoksen uhkina ja riskeinä muun muassa 

seuraavia asioita. Henkilöstö ei sitoudu muutokseen ja ener-

gia suuntautuu muualle ja voi tulla henkilöstön “notkah-

dustila”. Hallinnon kulut voivat kasvaa ja muutosviestintä 

maksaa paljon. Opiskelijarekrytointi voi vaikeutua, kun ei 

haeta enää yksittäiseen oppilaitokseen, vaan koulutusalalle. 

Uhkana koettiin työelämäasiakkaiden vähentyminen.

Alkuvaiheessa aikuiskoulutuksen johtaminen ei ollut riittä-

vän selkeää (ennen aikuiskoulutuksen omaa tulosaluetta). 

110



Lisäksi nähtiin koulutusjohtajien määrä isoksi, jolloin ei 

synny säästöä.

Nopea muutossykli voi haitata käytännön toteutusta.

Strategian tarkistus keväällä 2006 

Salpauksen strategia vuodelta 2004 tarkistettiin kevääl-

lä 2006 vastaamaan uutta organisaatiota. Taustalla olivat 

myös ennakoitavissa olevat muutokset, kuten taloudellisen 

tilanteen kiristyminen, koulutettavien ikäluokkien pienene-

minen, aikuisväestön osuuden kasvaminen ja siitä johtuva 

yrityskoulutuksen kasvu, elinkeinoelämän klusteroitumi-

nen, perinteisen teollisuuden työpaikkojen väheneminen ja 

palvelualojen työpaikkojen lisääntyminen.

Vuoden 2006 strategiset painopistealueet oli asetettu seuraa-

vasti: Salpaus järjestää laadukasta toisen asteen koulutusta 

ja on kansallisesti tuloksellisuudestaan arvostettu, on vah-

va alueellinen vaikuttaja, haluttu yhteistyökumppani sekä 

työelämän kehittäjä, on opiskelijoita ja henkilöstöä houkut-

televa ja käyttää opetus- ja kehittämistyössään tehokkaasti 

hyväkseen monialaisuuttaan 

Vuoden 2007 toiminta- ja taloussuunnitelmassa oli stra-

tegiaohjelman toteutumiseen asetettu seuraavanlaisia ta-

voitteita: koko ikäluokan kouluttamisesta vastaaminen, 

yrittäjyyden edistäminen, merkittävä vaikuttaminen ja 

toimiminen alueyhteisössä, alueen yritysten kansainvä-

listymisen edistäminen; laadukkaan oppimisprosessin to-

teuttaminen yhdessä työelämän kanssa, koulutusohjelmien 

kehittäminen entistä työelämälähtöisemmiksi, yhteistyön 

lisääminen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkea-

koulujen kanssa, aikuisväestön osaamisen ja koulutusjat-

kumojen kehittäminen; jatkuva henkilöstön hyvinvoinnin 

ja osaamisen kehittäminen, henkilöstörakenteen määrän ja 

laadun pitäminen toiminnan tarpeita vastaavana, innova-

tiivisuuden ja kilpailukykyisyyden vahvistaminen, henki-

löstön kansainvälistymisosaamisen lisääminen; resurssien 

suuntaaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja 

rakenteellisen kehittämisen edistämiseen, ulkopuolisen 

rahoituksen hankkiminen, talouden tasapainon ja vakaan 

rahoitusrakenteen säilyttäminen. 

Strategian toteutumisen kulmakivinä olivat Salpauksen 

monialaisuuden ja erityisosaamisen yhdistäminen, aktiivi-

nen verkostoituminen sekä tuloskorttien käyttö tavoitease-

tannan ja tulosten seuraamisessa. Koko toimintaa ajatellen 

nopea reagointi ja toiminnallisten prosessien kehittäminen 

muuttuviin olosuhteisiin oli elintärkeää. 

Salpauksen strategiset linjaukset olivat seuraavat: 

Missio 2004: Koulutuskeskus Salpaus järjestää ammatillista ja 

lukiokoulutusta sekä tekee yhteistyötä työelämän ja muiden 

sidosryhmiensä kanssa. Tämä edistää alueellista, valtakunnallista ja 

kansainvälistä kehitystä, hyvinvointia ja elinikäistä oppimista. 

Missio 2007: Salpaus vastaa toimialueellaan nuorten ja aikuisten 

kouluttamisesta ja työelämän kehittämisestä. 

Visio 2004: Koulutuskeskus Salpaus on vetovoimaisin ja 

innovatiivisin oppimisen kehittäjä ja yhteistyökumppani. 

Visio 2007: Klusteroituva ja kansainvälistyvä työelämä saa 

kilpailukykynsä vaatimaa osaamista Salpauksesta.

Arvot: Koulutuskeskus Salpauksessa toimimme vastuullisesti, 

avoimesti, luottamuksellisesti ja toista ihmistä kunnioittaen. 
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“Seitsemän lihavaa vuotta” yhtenäisenä 
oppilaitoksena vuosina 2006–2013

Kehittämisen draivia ja palkitsemisten riemua 

Salpauksen yhtenäisyyttä edistämään sekä omalle henkilös-

tölle että sidosryhmille perustettiin Salpauksen Svengi-lehti 

vuonna 2009. Se ilmestyi pari kertaa vuodessa, ja siinä esi-

teltiin laajasti Salpauksen eri koulutusaloja, tapahtumia ja 

aikaansaannoksia. Vuoden 2011 Svengin pääkirjoituksessa 

Salpauksen vaikuttavuutta kuvailtiin seuraavasti: “Nykyisin 

Koulutuskeskus Salpaus on vahva alueellinen toimija ja vaikut-

taja. Sillä on toimipisteitä Päijät-Hämeen alueella kuudessa eri 

kunnassa, ja Lahdessa toimitaan seitsemällä kampuksella. Vuo-

tuinen opiskelijamäärä on yli 21 000 eri henkilöä, kokopäivä-

opiskelijoita on reilut 8000 ja opettajia ja muuta henkilöstöä on 

lähes 800. Salpauksella on hyvät työelämäyhteydet, ja työssäop-

pimispaikkarekisteri sisältää tuhansien yritysten yhteystiedot. 

Salpauksesta valmistuu vuosittain reilut 100 ylioppilasta ja yli 

2000 ammattilaista, jotka työllistyvät pääosin Päijät-Hämeen 

alueelle. Salpauksessa on monia valtakunnallisesti harvinaisia 

koulutusaloja, kuten esimerkiksi turvallisuusala, kultasepänala, 

hevosala, pieneläinhoitajat, musiikkiteknologia, taidekehystys 

ja ainoana maassa sirkusala. Nämä harvinaisuudet selittävät 

osaltaan Salpauksen yhä lisääntyvää vetovoimaisuutta.”

Kun uuden, yhtenäisen Salpauksen “kasvukivut olivat lien-

tyneet” alkoi kaikilla toimialoilla ja yhteisissä palveluissa 

voimakas kehittämisen draivi, joka näkyi yllä kuvatulla 

tavalla intona kehittää, vetovoimaisuutena, edistyksellisyy-

tenä ja innovatiivisuutena eri koulutusaloilla. Siirtyminen 

yksikköpohjaisesta rakenteesta ja johtamisesta toimiala-

kohtaiseen johtamiseen ei tapahtunut yhdessä yössä. Mutta 

pikkuhiljaa, vuosien saatossa opittiin puheessa käyttämään 

muotoa “meillä Salpauksessa”, kun aikaisemmin helposti 

tuli sanottua “kyllä meillä Kauppiksessa...”. 

Salpauksen prosessikarttaa päivitettiin uutta rakennetta 

tukevaksi vuonna 2009 prosessijohtamisen periaatteiden 

mukaisesti. Ydinprosesseiksi määriteltiin nuorten amma-

tillinen peruskoulutus, aikuiskoulutus, työelämäpalvelut, 

lukiokoulutus sekä ammatillisiin opintoihin valmentava 

koulutus. Lisäksi Salpauksen johtokunta hyväksyi ammatil-

listen perustutkintojen uudistetut opetussuunnitelmat sekä 

kaikkien opetussuunnitelmien yhteisen osan, joiden koor-

dinoinnista ja valmistelusta vastasi koulutusjohtaja Maarit 

Kuosa Salpauksen rehtorintoimistosta. 

Merkittävä huomionosoitus Salpaukselle tuli yllättäen, kun 

SAJO ry (Suomen Ammatillisten Oppilaitosten Johtajat ry) 

vuonna 2010 myönsi rehtori Marita Modeniukselle Vuo-

den Suomen ammatillinen rehtori -tittelin. Se luovutettiin 

SAJO:n valtakunnallisessa seminaarissa Helsingissä. Sal-

pauksen johtokunta päätti anoa rehtorille opetusneuvoksen 

arvoa ja keväällä 2013 tuli ministeriöstä päätös arvonimen 

myöntämisestä. 

Konsernissa ja sen liikelaitoksissa olivat kestävä kehitys ja 

ympäristöasiat olleet kehittämisen kohteina lähes konser-

nin perustamisesta saakka. Vuonna 2011 OKKA-säätiö (Ope-

tus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) myönsi Salpauk-

selle ensimmäisen ympäristösertifikaatin, luonnonvara- ja 

ympäristöalalle. Myös muille aloille sertifikaattihakemukset 

olivat meneillään.

Vuoden 2011 huippuhetki oli opetus- ja kulttuuriministe-

riön (OKM) Salpaukselle myöntämä ammatillisen koulu-

tuksen laatupalkinto marraskuussa. Salpauksen vuodesta 

1996 alkanut laatutyö ja tuloksellinen kehittämistoiminta 

palkittiin. Palauteraportissa kiiteltiin pedagogista ohjausta, 

uutta opettajuutta, reaaliaikaisia seuranta- ja raportointi-

järjestelmiä, konsernitason yhteistyötä sekä opiskelijoiden 

yksilöllisiin oppimispolkuihin ja henkilöstöön panostamis-

ta. Salpauksen todettiin olevan vetovoimainen, julkisuusku-

valtaan myönteinen ja sen alueellisen imagon erinomainen. 
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“Muistan kun toimitusjohtaja oli kehityskeskustelussa vuonna 

2010 antanut minulle tehtävän, että Salpaukselle pitää hakea 

ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa ennen kuin jään 

eläkkeelle: Päätin, etten jätä asiaa viime tippaan, ja niin heti 

aloimme johtoryhmässä ja Rehtorintoimistossa valmistelut 

vuoden 2011 hakuun. Ja niin siinä kävi, että saimme 1. sijan niin 

sanottujen isojen koulutusorganisaatioiden sarjassa. Ravinto-

lakoulu Perho voitti silloin pienten oppilaitosten sarjan. Olim-

me koko johtoryhmä OKM:n seminaarissa Espoon Omniassa 

palkintoa hakemassa. Se oli huikeaa, mikä ilon ja onnen tunne! 

Salpauksen väen vuosien uurastus ja kehittäminen palkittiin. 

Kyyneleet tulivat silmiin! Palkinnon luovutti silloinen opetusmi-

nisteri Jukka Gustafsson”, muisteli Marita Modenius.

Vankka talous

Koulutuskeskus Salpauksen organisoituminen yhdeksi op-

pilaitokseksi vuoden 2006 alusta on mahdollistanut koko-

naisvaltaisen taloussuunnittelun, talouden ohjauksen ja ja 

tarvittavat tehostamistoimenpiteet, jotka jo parin vuoden 

jälkeen näkyivät vakaana taloutena ja parempina mah-

dollisuuksina panostaa opetuksen kehittämiseen. Toisaalta 

konsernitason Viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikön 

muodostaminen 1.9.2008 aiheutti Salpaukselle huomattavaa 

kustannusten nousua.

Ammatillista koulutusta koskevaan rahoituslakiin tuli jo 

vuonna 2006 muutos, että 2% rahoituksesta ohjataan tulos-

rahoitukseen. Koulutuksenjärjestäjät asetettiin tulokselli-

suusjärjestykseen asetuksella säädettävien tulosmittarei-

den perusteella. Tuloksellisuusrahoitusta myönnettiin noin 

⅔:lle koulutuksen järjestäjistä. Vuosina 2006–2010 Salpaus 

kuului tähän joukkoon. Tulosrahoitus vaihteli 550 000– 

850 000. Vuoden 2010 tulosrahoitusta kehitettiin siten, että 

koulutuksen vaikuttavuus ja asiakastyytyväisyys alettiin 

ottaa laajemmin huomioon. Tämä tarkoitti sitä, että työlli-

syys-, jatko-, opiskelu- ja läpäisymittarien merkitys kasvoi 

ja asiakastyytyväisyysmittaria kehitettiin.

Vuoden 2009 Salpauksen rahoitusvaikutus konserniin näh-

den toteutui noin 3,3 miljoonaa tavoitetta parempana. Osa-

syinä olivat opetusministeriöltä saadut lisäkoulutuspaikat 

ja toteuttamatta jääneet irtaimistoinvestoinnit. Myös aikuis-

koulutuksen myyntituotot olivat 1,85 miljoonaa euroa odo-

tettua suuremmat. Kasvua oli eniten työvoimakoulutukses-

sa, jota talouden taantuma oli lisännyt. Myös vuoden 2013 

toiminnallinen ja taloudellinen tulos oli hyvä, koska tuleva 

taloudellisen tilanteen huonontuminen ja OKM:n linjaukset 

oli konsernissa ennakoitu ja ryhdytty heti toimenpiteisiin. 

Tilinpäätös- ja toimintakertomus -asiakirjassa vuodesta 

2013 toimitusjohtaja Martti Tokola totesi, että hyvään tulok-

seen pääsemisestä kiitos kuului koko henkilöstölle. Yhdessä 

oli tehty vaikeita, mutta välttämättömiä ratkaisuja. Yhteis-

toimintaneuvottelut oli käyty vaikeasta tilanteesta huoli-

matta hyvässä hengessä. 

Salpauksen 
prosessikartta. 
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Rehtorin vaihto  
– Salpauksen avaimen luovutus – eron haikeutta

Marita Modenius muisteli viimeistä työvuottaan seuraavas-

ti: “Tuohon aikaan konsernissa toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta 

edellytti, että liikelaitosjohtajien on jäätävä eläkkeelle silloin, 

kun henkilökohtainen eläkeikä tulee täyteen. Olisin halunnut 

jatkaa vielä vuoden, mutta se ei ollut mahdollista. Kun vuoden 

2012 alkupuolella eläkkeelle lähtöpäiväkseni sovittiin 1.8.2013, 

silloin tuntui siihen olevan vielä ikuisuus. Ajattelin, että nautin 

joka päivästä ja hetkestä viimeisenä työvuotenani. Olin lukenut 

joitakin romaaneja ja myös kokemusperäisiä kirjoja eläkkeel-

le lähtemiseen liittyvästä luopumisen tuskasta. Loppuun asti 

oli niin paljon kaikkea mielenkiintoista tehtävää, etten ehtinyt 

pysähtyä asiaa miettimään. Toisaalta jokavuotisten rutiinien 

kohdalla, esimerkiksi talousarvion laadinta tai tilinpäätöksen 

kokoaminen, tuli mieleen, teinkö tämän nyt viimeistä kertaa 

elämässäni.

Keväällä 2012 Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin virka ju-

listettiin haettavaksi. Hakijoita oli runsaasti sekä konsernin 

sisältä että ulkopuolelta. Salpauksesta virkaa hakivat apulais-

rehtorit Hannu Heinonen, Keijo Makkonen ja Päivi Saarelainen. 

Salpauksen 16.8.2010 päivitetyn johtosäännön mukaan rehto-

rin ottaa virkaan konsernin toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja 

asetti valintaryhmän, joka koostui Salpauksen johtokunnan ja 

konsernin hallinnon jäsenistä. Itse en päässyt millään tavalla 

vaikuttamaan valintaan. Koska omasta esikunnastani oli kol-

me hakijaa, yritin toimia mahdollisimman puolueettomasti 

enkä ottanut asiaan mitään kantaa. Valintaprosessi oli pitkä, 

ja myös ulkopuolista konsulttia käytettiin loppuvaiheessa. Ha-

kijoiden piti laatia laaja Salpauksen tulevaisuutta kuvaava 

kehittämistehtävä. Virkaan valittiin Salpauksen apulaisrehtori 

Päivi Saarelainen, mikä oli hyvä, koska Päivi tunsi ja hallitsi ko-

konaisuuden. Tiesin Päivin pärjäävän.

Päivi siirtyi vuoden 2013 alusta perehtymään rehtorin työn ar-

keen ja muutti Ståhlberginkadulta Teinintielle rehtorin työhuo-

neeseen. Emme silloin kumpikaan arvanneet, millainen kevät 

oli edessä. Vaikka päätavoite oli Salpauksen organisaatiomallin 

ja strategian päivitys, meni suuri osa ajasta YT-neuvotteluihin, 

jotka alkuvaiheessa kohdistuivat suurelta osalta johtajiin ja esi-

miehiin. Näistä selvittiin, ja loppukeväällä oli edessä konsernin 

hallinnon muutto Teinintieltä Paasikivenkadulle. Siellä johdon 

työtilaksi tuli moderniin tapaan iso “maisemakonttori”, johon 

sijoittuivat konsernin toimitusjohtaja Martti Tokola, Salpauksen 

tuleva rehtori Päivi Saarelainen ja ammattikorkeakoulun rehto-

ri Outi Kallioinen sekä salpauksensininen sohvakalusto entises-

tä rehtorin huoneesta. Minä sain loppuajaksi viereisen pienen 

huoneen. Tunnelma oli epätodellinen, kaikki rehtorin tavarat, 

mapit, kirjat, tärkeät paperit oli siirretty Päivin mukana. Huo-

neessani oli vain tietokone ja tyhjät hyllyt. Koin konkreettisesti, 

että “lähtö on likellä”!

Loppuhuipennus melkein 30-vuotiselle työuralleni konsernissa 

ja sitä edeltävässä kuntayhtymässä olivat läksiäisjuhlani hen-

kilöstölle 16.6. ja seminaari sidosryhmille ja yhteistyökumppa-

neille 18.6.2013. “Ammattimiestä ja -naista aina tarvitaan” -si-

dosryhmäseminaari oli samalla myös rehtorin vaihtotilaisuus, 

jossa sain luovuttaa Salpauksen opiskelijan tekemän avaimen 

tulevalle rehtorille Päivi Saarelaiselle. Tilaisuutta juhlistivat pu-

heenvuoroillaan urallaan menestyneet naiset: Vallila Oy:n toi-

mitusjohtaja Anne Berner, AMKE:n hallituksen puheenjohtaja 

Marketta Kokkonen ja Jyväskylän yliopiston rehtori emerita 

Aino Sallinen. Tilaisuuden juontajana toimi konsernihallituk-

sen tuore puheenjohtaja Kari Salmi. Paikalla oli satamäärin en-

tisiä ja nykyisiä työkavereita, kollegoita, yhteistyökumppaneita 

työelämän eri vaiheilta Päijät-Hämeestä ja eri puolilta Suomea. 

Kiitos ystävät, kun teitte päivästämme ikimuistoisen! Olimme 

hukkua ihaniin sanoihin, muisteluihin, halauksiin, kukkiin, lah-

joihin, nauruun ja – kyyneliin. 

Ja kiitos Päivi, kun lupasit hoitaa ja kehittää Salpausta edelleen 

menestyksellisesti opiskelijoiden, yritysten, työntekijöiden ja 

maakunnan parhaaksi!“ 
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neeseen. Emme silloin kumpikaan arvanneet, millainen kevät 

oli edessä. Vaikka päätavoite oli Salpauksen organisaatiomallin 

ja strategian päivitys, meni suuri osa ajasta YT-neuvotteluihin, 

jotka alkuvaiheessa kohdistuivat suurelta osalta johtajiin ja esi-
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ri Outi Kallioinen sekä salpauksensininen sohvakalusto entises-

tä rehtorin huoneesta. Minä sain loppuajaksi viereisen pienen 

huoneen. Tunnelma oli epätodellinen, kaikki rehtorin tavarat, 

mapit, kirjat, tärkeät paperit oli siirretty Päivin mukana. Huo-

neessani oli vain tietokone ja tyhjät hyllyt. Koin konkreettisesti, 

että “lähtö on likellä”!

Loppuhuipennus melkein 30-vuotiselle työuralleni konsernissa 

ja sitä edeltävässä kuntayhtymässä olivat läksiäisjuhlani hen-

kilöstölle 16.6. ja seminaari sidosryhmille ja yhteistyökumppa-

neille 18.6.2013. “Ammattimiestä ja -naista aina tarvitaan” -si-

dosryhmäseminaari oli samalla myös rehtorin vaihtotilaisuus, 

jossa sain luovuttaa Salpauksen opiskelijan tekemän avaimen 

tulevalle rehtorille Päivi Saarelaiselle. Tilaisuutta juhlistivat pu-

heenvuoroillaan urallaan menestyneet naiset: Vallila Oy:n toi-

mitusjohtaja Anne Berner, AMKE:n hallituksen puheenjohtaja 

Marketta Kokkonen ja Jyväskylän yliopiston rehtori emerita 

Aino Sallinen. Tilaisuuden juontajana toimi konsernihallituk-

sen tuore puheenjohtaja Kari Salmi. Paikalla oli satamäärin en-

tisiä ja nykyisiä työkavereita, kollegoita, yhteistyökumppaneita 

työelämän eri vaiheilta Päijät-Hämeestä ja eri puolilta Suomea. 

Kiitos ystävät, kun teitte päivästämme ikimuistoisen! Olimme 

hukkua ihaniin sanoihin, muisteluihin, halauksiin, kukkiin, lah-

joihin, nauruun ja – kyyneliin. 

Ja kiitos Päivi, kun lupasit hoitaa ja kehittää Salpausta edelleen 

menestyksellisesti opiskelijoiden, yritysten, työntekijöiden ja 

maakunnan parhaaksi!“ 

”Ajattelin, että nautin  
  joka päivästä ja hetkestä 
viimeisenä työvuotenani.”
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Ammattilaiseksi ja taitajaksi maakuntaan 
ja maailmalle – koulutus ja tutkinnot

Ammatillinen peruskoulutus koostui vuonna 2005 seu-

raavasti: oppilaitosmuotoinen koulutus (opetussuunnitel-

maperusteinen koulutus ja näyttötutkintoon valmistava 

koulutus); oppisopimuskoulutus (peruskoulutus ja lisäkou-

lutus); opetussuunnitelmaperusteinen koulutus (tutkintoon 

johtava koulutus, muu kuin tutkintoon johtava koulutus 

(vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, 

maahanmuuttajien valmistava koulutus, kotitalousopetus); 

erityisopetus (valtion erityisoppilaitokset, muut erityisoppi-

laitokset, muut ammattiopistot). 

Ammatillisen koulutuksen suosio kasvaa

Vuosina 2005-2008 ammatillista peruskoulutusta pyrittiin 

valtakunnassa tarjoamaan työvoiman kysynnän mukaises-

ti, ja samaan aikaan haluttiin turvata tasavertaiset koulu-

tusmahdollisuudet maan eri osissa. Periaatteena oli koko 

ikäluokan kouluttaminen. Samoin ilman ammatillista kou-

lutusta olevien aikuisten tarpeet haluttiin turvata. Perus-

opetuksesta ammatilliseen koulutukseen jatkavien määrä 

lisääntyi vuosi vuodelta. Myös ylioppilastutkinnon suorit-

taneiden koulutusmahdollisuudet haluttiin turvata, koska 

kaikki eivät päässeet yliopistoihin. Vuosina 2005–2008 oli 

havaittavissa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen 

lievää supistumista ja näyttötutkintoon valmistavan koulu-

tuksen lisääntymistä. Oppisopimusmuotoinen peruskoulu-

tus säilyi vakaana ja oppisopimuksen lisäkoulutus laajeni. 

Edellä kuvattu kehitys johtuu osin 16-vuotiaiden ikäluokan 

pienenemisestä. Tämä kehitys voimistui vuodesta 2008 vuo-

teen 2015. Vuonna 2008 peruskoulun päättävien ikäluokka 

oli 67 340, kun se vuonna 2015 oli enää 58 705. 

Tämä vaikutti koulutuksen järjestäjien opiskelijamääriin 

ja järjestämislupiin. Päijät-Hämeessä ammatillisen koulu-

tuksen vetovoima oli lisääntynyt 2000-luvun alusta saakka, 

ja 2010-luvun alkupuolella Päijät-Hämeessä peruskoulun 

päättävistä reilut 50 % hakeutui ammatilliseen koulutuk-

seen. Toisaalta aikuiskoulutus lisääntyi, ja vuonna 2015 Suo-

meen saapunut maahanmuuttaja-aalto alkoi pikkuhiljaa 

vaikuttaa opiskelijamääriin.

Ammatilliset perustutkinnot uudistetaan vuosina 2019–24. 

Vuonna 2020 on uudistettu neljä tutkintoa ja vuonna 2021 

yhdeksän perustutkintoa. 

Salpauksen koulutustarjonta 

Salpauksen koulutustarjonta vuonna 2020 koostui amma-

tillisista perustutkinnoista, joita oli 33. Niissä opiskelija saa 

alan perusosaamisen ja työssä tarvittavat tiedot ja taidot. 

Perustutkinnot sopivat erityisesti niille, joilla ei ole aikai-

sempaa ammatillista koulutusta.

Ammattitutkinnossa opiskelija saa ja osoittaa ammattitai-

don, jota edellytetään alan ammattityöntekijältä. Ammatti-

Konsernin jäsenkunnat ja 
Salpauksen toimipisteet 
vuonna 2015.
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tutkinto sopii niille, joilla on alan peruskoulutus tai vastaa-

vat tiedot sekä työkokemusta. Se sopii myös uuden ammatin 

hankkimiseen. Salpauksessa on tarjolla 33 eri ammattitut-

kintoa. 

Erikoisammattitutkinnolla opiskelija osoittaa hallitsevansa 

alan vaativimmat työtehtävät sekä vahvistaa osaamistaan 

johtajana ja esimiehenä. Se sopii niille, jolla on peruskoulu-

tuksen jälkeen hankittua osaamista ja vankka työkokemus 

alalta. Salpaus tarjoaa 24 erikoisammattitutkintoa. Varsi-

naisten tutkintojen lisäksi Salpauksessa järjestetään hen-

kilöstö- ja täydennyskoulutusta, joka laajentaa ja syventää 

työssä tarvittavaa osaamista. Salpauksen valikoimasta löy-

tyy monenlaisia lyhytkoulutuksia eri alojen työntekijöil-

le, esimiehille ja asiantuntijoille. Lisäksi Salpaus järjestää 

koulutusta erilaisiin lupakortteihin, joista saa saa monella 

alalla tarvittavat lupakortit muun muassa työturvallisuus-

kortti-, sähkötyöturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus, an-

niskeluosaamisen koulutus ja hygieniaosaamiskoulutu, 

hätäensiapukurssi autonkuljettajille ja uima-allas- ja mär-

kätilojen hygieniaosaamiskoulutus. 

Oppimismaisemat ja menetelmät

Joustavan oppimismaiseman keskiössä ovat opiskelijoiden 

yksilölliset tarpeet. ”Oppimismaisema-käsitteen käyttöönotol-

la pyrimme Salpauksessa ilmaisemaan laajemmin ja syvälli-

semmin sitä kokonaisuutta, missä oppimista tapahtuu.” Op-

pimisympäristöjä rakennettaessa huomioidaan erityisesti 

opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Perinteiset luokkatilat 

vähenevät ja niiden sijaan kehitetään oppimisympäristöjä 

sekä kokonaisia oppimismaisemia, jotka ovat joustavia ajan, 

paikan, menetelmien, toteutustapojen ja oppimissisältöjen 

suhteen. Oppimismaisema on dynaaminen ja jatkuvasti 

kehittyvä. Oppimisympäristöä kehitetään yhteisöllisesti ja 

jakamalla hyötyä. Digitaalisia tietoverkkoja hyödynnetään 

uusien sosiaalisten verkostojen rakentamiseen ja uudenlai-

sen yhteisöllisyyden luomiseen. Oppimisympäristöissä py-

ritään uudenlaisten toimintamallien, -käytäntöjen ja -kult-

tuurien oppimiseen.

Oppimismaisema on oppimisympäristöjen kokonaisuus. Se 

voi sisältää useita eritasoisia ja -laatuisia oppimisympäris-

töjä, jotka sulautuvat tai ovat erillisiä. Näistä ympäristöistä 

opettaja ja opiskelijat voivat valita erilaisia vaihtoehtoja 

opetuksen ja oppimisen tueksi. Oppimismaiseman oppimis-

ta tapahtuu myös ilman opettajan suoranaista ohjeistusta ja 

tukitoimia, ja tämän vuoksi sitä onkin vaikea rajata perin-

teisen oppimisympäristöajattelun keinoin. Opettaja suun-

nittelee ja toteuttaa opetustaan oppimaiseman tarjoamien 

mahdollisuuksien puitteissa sekä hyödyntää sitä omasta 

pedagogista näkökulmastaan mahdollistaen samalla opis-

kelijoiden joustavan työskentelyn.

Tulevaisuudessa oppimismaisemat integroituvat yhteis-

kunnan, kaupungin, työelämän ja vapaa-ajan toimintaan ja 

niissä toteutuvat seuraavat tavoitteet: laadukas oppimisko-

kemus ja laadukas elämä, oppimisen ja ihmisten verkostot 

koulutuksen ja työelämän välillä, oppilaitos avoimena tie-

don ja oppimisen tilana sekä kaupungin vilske ja kulttuuri. 
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Humanistinen ja kasvatusala

Tutkinnot

• Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

• Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa ovat yhdistyneet 

entiset nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto ja 

lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Perustutkintoon liittyvät 

osaamisalat ovat varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan 

osaamisala, lastenohjaaja sekä nuoriso- ja yhteisöohjauksen 

osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja. Opettajina toimivat 

muun muassa Jenni Liikaluoma ja Naana Marttila. Lisäksi 

Salpauksessa järjestetään kasvatus- ja ohjausalan ammatti-

tutkintoa, johon kuuluu koulunkäynnin ja iltapäivätoimin-

nan ohjausala. Opettajana toimii lehtori Pekka Salovaara, ja 

suuri osa opiskelijoista on maahanmuuttajia. 

Nuoriso- ja yhteisöohjaajien opetus on suurimmaksi osaksi 

tiimioppimista. Kun uudet opiskelijat tulevat, heistä muo-

dostetaan tiimejä, jotka oppivat pääosin työelämässä. Tämä 

vaatii myös opettajilta uudenlaista asennetta ja itsenäisyyt-

tä sekä opiskelijoilta itseohjautuvuutta, koska tiimit voivat 

jäsenistään riippuen olla hyvinkin haasteellisia. 

Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta kas-

vatuksesta ja hyvinvoinnista. Hän tukee lapsen fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä edistää lapsen osal-

lisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta. Hän ohjaa lasta tai 

lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausme-

netelmiä ja toimii erilaisissa elämäntilanteissa olevien las-

ten ja perheiden kanssa. Alalla työskennellään usein osana 

moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat ammatillista kohtaamista kasvatus- ja 

ohjausalalla, lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen 

edistämistä ja varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan 

toteuttamista. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi perhei-

den kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö sekä il-

maisun ja liikkumisen ohjaaminen. 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon, varhaiskasvatuk-

sen ja perhetoiminnan osaamisalan suorittanut lastenoh-

jaaja työskentelee ohjaus-, kasvatus- ja avustamistehtävis-

sä. Alan työpaikkoja on esimerkiksi lasten päiväkodeissa, 
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aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja perhekodeissa. Nuoriso- ja 

yhteisöohjaaja työskentelee nuorisotaloissa, kouluissa, päi-

vätoiminnassa ja työpajoissa. 

Juuret Orimattilassa

Nuorisohjaajakoulutuksen juuret ovat entisessä Orimat-

tila-instituutissa 1990-luvulla. Silloisen rehtorin Merja 

Lehtosen aikana haluttiin lisätä Orimattila-instituutin ve-

tovoimaa ja perustettiin sinne nuoriso- ja vapaa-ajanoh-

jaajakoulutus. Salpauksen koulutustoiminnan loputtua Ori-

mattilassa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutus siirrettiin 

Lahteen keskustan kampukselle Kauneustalon yläkertaan 

vuonna 2016. “Siellä aluksi ihmeteltiin, mitä tuo touhukas 

porukka on. Muutos oli aluksi suuri, koska Orimattila oli 

pieni yhteisö ja siellä kaikki tunsivat toisensa, kaikista huo-

lehdittiin,” kertoi lehtori, luotsiopettaja Johanna Tuliainen. 

Koulutusalan nimike on reformin jälkeisissä muutoksissa 

muuttunut kasvatus- ja ohjausalaksi. Opetushallituksen 

suunnitelmien mukaan alan perustutkinnon uudistus tulee 

voimaan vuonna 2024. Nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskeli-

joita Salpauksessa on noin 100, vuosittain valmistuu noin 

35 ammattilaista.

Keväällä 2020 oli edessä muutto uusiin, entisen Tekun kiin-

teistöön saneerattuihin tiloihin. Kasvatus- ja ohjausalan 

opiskelijat, opettaja Anu Varpio sekä opetusalapäällikkö 

Minna Vesaaja odottivat uusia tiloja innokkaina. Nuoriso- ja 

yhteisöohjaajiksi opiskelleet Timo Vahteristo, Tuukka Raja-

nen, Nita Laitinen, Moona Niemi ja Lea Järvinen kävivät tu-

tustumassa uusiin tiloihin etukäteen. Avaran monitoimiti-

lan isoista ikkunoista avautuu näkymä Pikku-Vesijärvelle ja 

Lahden keskustan suuntaan. “Fiilis oli hyvä. Tilat näyttivät 

sellaisilta, että pystymme käyttämään näitä monella taval-

la. Ne olivat avoimia ja rakennus oli valoisa. Oppimisym-

päristö on aikaisempaa viihtyisämpi”, opiskelijat kertoivat. 

“Oli kiva, että monta eri alaa tulee saman katon alle. Odotan 

sitä, että pääsemme tekemään muiden kanssa yhteistyötä”, 

yksi opiskelijoista sanoi. Uusituissa tiloissa on monenlaisia 

ympäristöjä, joihin voi myös jäädä työskentelemään koulu-

päivän päätyttyä. “Täältä löytyy tilaa, joissa voimme tehdä 

tiimitehtäviä. Enää ei tarvitse etsiä sopivaa paikkaa vaikka-

pa kaupungilta”, he sanoivat. 

Kansainvälinen toiminta

Kasvatus- ja ohjausalalla on vuosien saatossa ollut paljon 

kansainvälistä toimintaa, muun muassa Hollannin ja Islan-

nin kanssa. “Nyt alkaa yhteistyö uuden partnerin kanssa 

Espanjan Valenciassa, jossa tutustutaan sikäläiseen ohjaus-

toimintaan, ja Salpauksen opiskelijat pääsevät myös käy-

tännön ohjaustehtäviin. Muutama heistä opiskeli espanjaa 

Salpauksen järjestämällä verkkokurssilla”, kertoi kasvatus- 

ja ohjausalan kansainvälisistä asioista vastaava lehtori Jo-

hanna Tuliainen. Muissa EU-maissa ei ole ohjausalan koulu-

tusta toisella asteella, vaan se järjestetään yliopistoissa tai 

vapaaehtoistyönä. 

Kulttuuriala

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

• Musiikkiteknologian perustutkinto

• Sirkusalan perustutkinto

• Taideteollisuusalan perustutkinto

• Musiikkituotannon ammattitutkinto

Salpauksessa opiskeltavat humanististen ja taidealojen tut-

kinnot ovat taideteollisuuden aloilla sekä sirkus-, media- ja 

musiikkialoilla, joissa opiskellaan tuottamaan tuotteita, pal-

veluja, taidetta ja elämyksiä. Kulttuurialan tutkintoja Sal-

pauksessa on aina ollut monipuolisesti: audiovisuaalisen 

viestinnän perustutkinto, kuvallisen ilmaisun perustutkin-

to, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, musiikkialan 

perustutkinto, sirkusalan perustutkinto, joissa kaikissa on 

useita osaamisalueita. Koulutuksiin on voinut hakea jatku-

van haun tai yhteishaun kautta. Tutkinnot ovat säilyttäneet 

vetovoimaisuutensa, ja erityisen vetovoimaisia kulttuuri-
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alan tutkintoja olivat vuonna 2017 musiikkiala, sirkusala ja 

käsi- ja taideteollisuusalan kultasepän osaamisala. Kulttuu-

rialan opetusjohtaja Merja Tirkkonen toi esiin, että opiskeli-

jat ovat todella arvostaneet uusia tiloja. 

Taustaa ja historiaa

Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (LKTO) perus-

tettiin vuonna 1996, jonka opetusalat olivat käsi- ja taide- 

teollisuusala, viestintä- ja taideteollisuusala. Koulutus laaje-

ni seuraavana vuonna, kun sen vastuulle tulivat tekstiili- ja 

vaatetusala ja graafinen viestintä Hollolan toimipisteessä, 

veneenrakennus, erikoismaalaus, kultasepänala, verhoi-

luala, metalliala, puuala. Keväällä 1997 kulttuurialalla kai-

kille suuntautumisaloille valittiin opiskelijat ensimmäisen 

kerran pääsykokeiden avulla. Samana vuonna järjestettiin 

myös ensimmäinen yhteinen opiskelijatöiden kevätnäyttely 

“Lastuja”, jossa näytteillä oli yli sata työtä. Uuden oppilaitok-

sen toiminnassa painotettiin tiimiytymistä ja verkottumista 

oppilaitoksen ja konsernin sisällä. Tärkeänä pidettiin myös 

aktiivista toimintaa tulosalueiden ylittävissä tiimeissä ja 

työelämän kanssa yhteisissä koulutusalatiimeissä. Lahden 

käsi- ja taideteollisuusoppilaitos liittyi osaksi Koulutuskes-

kus Salpausta vuonna 2001 ja vuoden 2006 yhdistymisessä 

koulutukset jakaantuivat uudistetun Koulutuskeskus Sal-

pauksen Tuote-Salpauksen tulosalueelle. LKTO jäi oppilai-

toksena historiaan.

Kulttuurialan koulutuksia lakkautettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti vuonna 2015 kulttuu-

rialoja käsittelevän selvityksen, jonka perusteella myös oh-

jattiin valtakunnallisesti alan koulutuspaikkojen määrää ja 

koulutusaloja. Selvityksen vaikutus heijastui myös Salpauk-

seen kulttuurialan opintoja vähentäen.

Taidekehystyksen perustutkinto oli yksi kriittisesti tarkas-

teltu koulutus mainitussa OKM:n kulttuuritarveselvitykses-

sä. Taidekehystyksen koulutusta kehitettiin monimuotoi-

sesti vuosituhannen vaihteessa, kun mallia haettiin Ruotsin 

Tranåsista taidekehystyksen opettaja Osmo Haapasalon joh-

dolla. Yhteistyö jatkui Tranåsin aikuisoppilaitoksen kanssa 

useita vuosia. Taidekehystäjät sijoittuivat taide- ja kehys-

liikkeiden lisäksi muun muassa museoihin ja toimivat myös 

itsenäisinä yrittäjinä ja jopa galleristeina, jotka myös siten 

tarjosivat alan opiskelijoille tärkeitä harjoittelu- ja työssä-

oppimisen paikkoja. Koulutukseen oli vuonna 2014 aloitus-

paikkoja vielä kahdeksan. Viimeiset opiskelijat valmistui-

vat keväällä 2017 ja opetus loppui kokonaan myös pätevän 

opettajan puutteeseen lehtori Ulla Suomen jäätyä eläkkeelle 

marraskuussa 2016. 

Salpauksen viherrakentamisen koulutukseen järjestettiin 

viimeinen haku vuonna 2013. Opetuksen tilat olivat Kujalas-

sa ja yhteistyössä kivirakentajien kanssa. Hollolassa graa-

fisen suunnittelun koulutusohjelma lakkasi keväällä 2016, 

eikä sisäänottoa enää järjestetty. 

Käsi- ja taideteollisuuden puualaan kuuluva artesaani, ve-

neenrakennus oli aluksi yhtenä tutkintona esinesuunnit-

telun ja -valmistuksen koulutusohjelmassa. Koulutuksessa 
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konsernille rakennettiin vuonna 1998 Sulkavan soutuihin 

oma kirkkovene, jolla konsernin innokas soutujoukkue osal-

listui kisoihin vuodesta 1998 aina 2000-luvun puoliväliin. 

Kirkkoveneen rakensivat toisen vuoden opiskelijat Pekka 

Kautiainen ja Risto Virta. Veneenrakennuksen opetus siirtyi 

vuonna 2001 Vääksystä Vipusenkadulle ja liitettiin vuonna 

2006 Tuote-Salpaukseen. Opettajina olivat Raimo Hasunen 

ja Paavo Tolvanen, joka myös laati veneenrakennuksen val-

takunnallisen opetussuunnitelman. Perustutkintokoulutus 

lakkasi vuonna 2014 ja Paavo Tolvanen ohjasi sisällä olleet 

opiskelijat valmiiksi vuoden 2016 aikana, koska jäi itse 

myös eläkkeelle. Nykyisin veneenrakennusta on Salpauk-

sessa mahdollista opiskella oppisopimuskoulutuksena. 

Taitavaa puuseppää aina tarvitaan!

Lahti perinteisenä, mutta nykyään entisenä puuteollisuu-

den kaupunkina on vuosikymmenien ajan työllistänyt 

puualan osaajia. Koulutus siirtyi Lahden käsi- taideteolli-

suusoppilaitokseen, kun vuoden 1995 Kesun perusteella 

alettiin suunnitelmallisesti lopettaa teknillisiä oppilaitoksia 

ammattikorkeakoulun vakinaistuessa. Heinolan ammat-

ti-instituutissa koulutettiin hienopuuseppiä, kun Heinolan 

seudun ammatillinen koulutus liittyi konserniin vuonna 

2000. “Perinteisellä puusepällä ja hienopuusepällä on vissi ero. 

Se ero näkyy suhtautumisessa puuhun. Siinä missä perintei-

semmät puut, kuten mänty ja koivu ovat puuseppien suosios-

sa, saattaa hienopuuseppä tarttua roskapuina pidettyihin lep-

pään, pihlajaan tai haapaan”, luki Itä-Häme -lehdessä kesällä 

2014 hienopuuseppien esitellessä osaamistaan Pro Puussa, 

Lahdessa. Mallipuusepän nimellä koulutettiin osaajia Vipu-

senkadulla, molemmat saman alan koulutuksia. 

Nykyisin artesaani, puusepänala on taideteollisuusalan pe-

rustutkinto ja puusepänalan osaamisala. Artesaanipuusep-

pä yhdistää perinteisen puusepäntaidon nykyaikaiseen 

3D-mallintamiseen ja tietokoneohjattuun puuntyöstöön. 

Opinnoissa voi valita valinnaisuuden kautta perinteisen tai 

modernin lähestymistavan puusepäntaitoon. 3D-mallinnus 

yhdessä nykyaikaisten työstömenetelmien kanssa mahdol-

listaa uudenlaisten tuotteiden muotoilun ja valmistuksen. 

Salpauksen nykyaikainen puusepänalan oppimisympäristö 

ja huippuosaajat on luonut erinomaiset mahdollisuudet 

opiskelulle. 

Artesaani, puusepän opinnot ovat antaneet opiskelijalle 

hyvät valmiudet toimia itsenäisenä puusepän ammatin-

harjoittajana ja puuseppänä puusepänliikkeissä. Lisäksi 

opinnot ja taidot ovat mahdollistaneet hyvän lähtökohdan 

jatkaa opintoja muotoilualan ammattikorkeakoulussa tai 

yliopistossa. 

Baaritiskin kaide verhoiltu nahasta 

Perinteinen kuva verhoilijan työstä on yleensä sohvakalus-

ton verhoilu. “Verhoilijan työ ei todellakaan ole pelkkien soh-

vien verhoilua, niin kuin joskus saatetaan ajatella. Meillä ver-

hoomossa on tehty esimerkiksi laivan baaritiskin kaiteet 
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kiiltävästä nahasta. Kerran erääseen vakuutusyhtiöön tehtiin 

monumentaalinen seinä-penkki-sohva-yhdistelmä. Verhoilijat 

pystyvät tekemään mitä uskomattomimpia asioita. Opiskelijoi-

den on hyvä saada tuntumaa alan mahdollisuuksiin ja perus-

teisiin”, totesi Pedro Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehtonen 

Svengi-lehden haastattelussa vuonna 2010. Verhoilijan am-

matissa perinteet ja uusi tekniikka ovat opetuksessa nykyi-

sin yhdistyneet estetiikkaan ja ekologisuuteen. 

Henkilökohtaistamissuunnitelman avulla on reformin aika-

na kartoitettu opiskelijan aikaisempi osaaminen ja työllis-

tymismahdollisuudet alalle. Opiskelu on käytännönläheistä 

ja siihen sisältyy luonnollisesti myös työpaikalla oppimista. 

Koulutuksessa on paneuduttu verhoilun työprosessiin, joka 

sisältää suunnittelun, pehmustamisen, kaavoituksen, ompe-

lun ja päällystyksen. Verhoilualan opiskeluun voi nykyisin 

hakeutua jatkuvan haun kautta.

Verhoiluopetus on kuulunut konsernin alusta alkaen Sal-

pauksen koulutukseen, ja alalla on pitkä historia jo ennen 

Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen perustamista 

Päijät-Hämeen ammattioppilaitoksessa. Verhoilijat ovat 

työllistyneet perinteisen huonekaluteollisuuden lisäksi ver-

hoomoiden palvelukseen tai itsenäisiksi yrittäjiksi. Alan 

osaajille on tarjoutunut työtä myös teattereista, televisio-

tuotannoissa ja elokuvatuotannoissa. Sisustusliikkeet ovat 

tarjonneet valmistuneille asiakaspalvelutehtäviä. Huone-

kaluteollisuuden verhoilukoulutus antaa opiskelijalle val-

miuksia työskennellä huonekalutuotannossa verhoilualan 

erilaisissa työtehtävissä, kuten päällystys-, pehmustus- ja 

ompelutöissä sekä runkojen kokoonpanossa. Koulutuksen 

yhteistyöyrityksinä toimivat muun muassa Pedro Oy, InSofa 

Oy, Isku Oy. Verhoiluopiskelijoiden opetus- ja työtilat olivat 

vuosia Vipusenkadulla, mutta vuonna 2021 valmistuivat 

uudet ajanmukaiset tilat Svinhufvudinkatu 4:ään, yhdessä 

muiden artesaaniopiskelijoiden kanssa. Verhoilun opettaja 

Vesa Parkkinen on tyytyväinen uusiin ajan mukaisiin tiloi-

hin. Opiskelijoita on 18, joista kaksi opiskelee oppisopimuk-

sella. Yhteiset oppimistilat ja yhteisiä opettajia on teknisen 

ja kulttuurialojen puutoimialan käytössä.
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Pintakäsittelyalan koulutus

Koulutuskeskus Salpauksen pintakäsittelyalan koulutusta 

on järjestetty Vipusenkadun kampuksella jo 1970-luvulta 

lähtien yhteistyössä puuteollisuusalan kanssa. Salpaus tar-

joaa seuraavia tutkintoja: pintakäsittelyn perustutkinto ja 

maalarin perustutkinto ja lisäksi oppisopimuskoulutuksena 

lattianpäällystäjän perustutkinto.

Pintakäsittelyalan perustutkinto sisältää teollisen pintakä-

sittelyn ja tuotemaalauksen osaamisalat. Tutkinto muodos-

tuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskele-

vat tuotteiden pintakäsittelyn perustyötä tai 

metallituotemaalausta. Valinnaisia opintoja ovat esimerkik-

si teollisuuden pintakäsittelylinjan hoito, pintakäsittelypro-

sessien hoito ja kemialliset pintakäsittelyt. Pintakäsittelyn 

ammattilaisena opiskelija osaa tuotemaalauksen, perintei-

sen käsinmaalauksen, ruiskumaalauksen ja erilaiset teollis-

ten pintojen käsittelyt. Pintakäsittelijä sijoittuu teollisuuden 

erilaisiin ruiskumaalaus- ja teollisiin pintakäsittelytehtäviin. 

Pintakäsittelijän tutkinto antaa hyvän mahdollisuuden toi-

mia myös alan myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluteh-

tävissä. 

Meistä tulee maalareita! 

Maalausalan tuotteet ovat jatkuvan tutkimuksen ja kehityk-

sen kohteena. Maalarit ovat tietoisia nykyisistä trendeistä, 

ympäristönsuojelun tärkeydestä sekä hallitsevat pintakäsit-

telymateriaalien ammattitaitoisen käsittelyn. Maalarin tut-

kinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat rakennusten korjausmaalausta ja uudis-

rakennusmaalausta. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi 

kiviainesjulkisivujen pinnoitus, ruiskutasoitetyöt ja raken-

nuspintojen restaurointi. Maalausalan ammattilainen osaa 

ulko- ja sisämaalaus-, ruiskumaalaus-, tasoitus- ja tapetoin-

ti-, laatoitus-, lattianpäällystystyöt, muoto- ja väriopin sekä 

alan standardit ja määräykset. Maalarit sijoittuvat maalaus-

liikkeisiin erilaisiin maalaus-, saneeraus- ja entistämisalan 

työtehtäviin tai myynti ja markkinointitehtäviin. Maalausa-

lan ammattilainen osaa tavallisten ulko-, sisä- ja kaluste-

maalaustöiden lisäksi perinteisiä pintakäsittelymenetelmiä. 

Lattianpäällystäjä osaa asentaa paikoilleen esimerkiksi la-

minaatti- ja vinyylipäällysteitä sekä suorittaa monipuoli-

sesti erilaisten päällystystöiden edellyttämät pohjustus- ja 
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tasoitetyöt. Lattianpäällystäjäksi voi opiskella oppisopi-

muksella alan yrityksessä. Tutkinto muodostuu pakollisista 

ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat lattianpääl-

lystyksen perustyöt, matto- ja parkettityöt sekä lattioiden 

laatoitustyöt. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi lattian-

päällysteiden uusiminen, vedeneristyksen perustyöt ja 

massapäällystystyöt. Lattianpäällystyksen ammattilainen 

osaa lattianpäällystyksen esikäsittelyt, mattopäällysteiden 

ja lukkoliitostuotteiden asennuksen sekä työturvallisuus 

lattianpäällystyksessä. Lattianpäällystäjän ammatti antaa 

hyvän mahdollisuuden toimia alan asennus-, myynti- ja 

asiakaspalvelutehtävissä

Puualan koulutus

Vuonna 1998 Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen 

tekniikan ja liikenteen nimen alla olivat seuraavat tutkin-

not: puualan perustutkinto, verhoilualan perustutkinto, ve-

neenrakentajan perustutkinto. Koulutuspaikka oli jo silloin 

Vipusenkatu 5:ssä B-rakennuksessa, jossa se on edelleen 

vuonna 2021. Nykyiset perustutkinnot ovat seuraavat: puu-

sepän tutkinto, levyprosessinhoitajan tutkinto, teollisuus-

puurakentajan tutkinto ja sahaprosessinhoitajan tutkinto. 

Lisäksi oppisopimuksella voi suorittaa lattianpäällystäjän 

tutkinnon. Lisäksi järjestetään puuteollisuuden ammatti- ja 

erikoisammattitutkintoja.

Puuteollisuuden ammattitutkinnon voi suorittaa puualan 

ammattilainen, joka haluaa vahvistaa osaamistaan. Samalla 

saa virallisen todistuksen osaamisesta. Puuteollisuuden am-

mattitutkinnon osaaminen osoitetaan niillä työtehtävillä, 

mitä työelämässä tällä hetkellä tehdään tai oppilaitoksessa 

tehtävillä näytöillä. Opiskelijan ei tarvitse hallita kaikkea, 

vaan pystyä ammattimaiseen työskentelyyn omalla osaa-

misalalla. Puuteollisuus sisältää puusepäntöiden ja puura-

kentamisen lisäksi myös saha- ja levyteollisuuden. Tutkin-

to sisältää seuraavat osiot: puuteollisuuden materiaalit ja 

valmistus, työskentelyä puutuotteiden valmistuksessa ja/

tai saha- ja levyteollisuudessa, tuotteen valmistaminen tai 

tuotannossa toimiminen. 

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinnon, nimikkeellä 

puuseppämestari, voi suorittaa vain oppisopimuksella. Sen 

voi tehdä puualan kokenut ammattilainen, joka haluaa vi-

rallisen todistuksen osaamisestaan. Tutkinnon suorittami-

sen jälkeen on oikeus käyttää mestarin tunnusta. Osaami-

nen osoitetaan niillä työtehtävillä, mitä kukin työelämässä 

tällä hetkellä tekee, kuitenkin niin että ammattitaidon vaa-

tivuus ja laadukkuus näkyy tekemisessä. Voi toimia työnjoh-

dollisissa tehtävissä tai vaativissa tuotannon tehtävissä. Sa-

malla pääsee laajentamaan omaa ammatillista verkostoaan. 

Tutkinnon sisällössä ovat seuraavat osiot: puuteollisuuden 

esimiestehtävissä toimiminen ja/tai tuotteiden valmistami-

nen, yrityksen aloittaminen tai kehittäminen, tuotteen 

suunnittelua, piirtämistä, mallintamista ja erilaisten tuo-

tantokoneiden hallinta, vaativa CNC-koneen käyttö. 

Sahaprosessinhoitaja, puuteollisuuden perustutkinto, 

muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaik-

ki opiskelevat puuteollisuuden prosessien käynnissäpitoa 

ja sahateollisuuden tuotteiden valmistamista. Valinnaisia 
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opintoja ovat kattavasti kaikki valinnaiset tutkinnon osat 

oman suuntautumisen mukaisesti. Tutkinto suoritetaan 

suurelta osin työelämässä aidoissa työtilanteissa. Sahapro-

sessinhoitaja voi toimia sahateollisuuden erilaisissa valmis-

tus- tai jalostusprosessin tehtävässä esimerkiksi sahalaitok-

sen tai sahatuotteiden jatkojalostuksen työvaiheissa. 

Sahateollisuus on Suomessa puuteollisuuden suurin tuotan-

toala. Sahateollisuudessa on myös vapautumassa työpaikko-

ja, joihin tarvitaan osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. 

Sahateollisuuteen kuuluvat puun sahaus, kuivaus, jatkoja-

losteet ja rakennusteollisuuden tuotteet. Sahateollisuus on 

nykyisin lähes täysin automatisoitu, joten työtehtävät ovat 

valvontaa ja laaduntarkkailua. Salpaus tekee laajaa yhteis-

työtä yritysten kanssa, jolloin opiskelija pääsee jo koulutuk-

sen alussa kiinni työelämään. 

Teollisuuspuurakentaja

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnois-

ta. Kaikki opiskelevat puutuotevalmistuksessa toimimista. 

Valinnaisia opintoja ovat kattavasti kaikki valinnaiset tut-

kinnon osat oman suuntautumisen mukaisesti. Opinnoista 

noin 3–6 kuukautta suoritetaan lähiopintoina oppilaitokses-

sa ja sen jälkeen alan yrityksissä työskennellen.

Teollisuuspuurakentaja toimii prosesseissa, joissa valmiste-

taan puurakenteita ja niiden osia, kuten CLT-, hirsi- ja muita 

massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementtejä ja 

muita jatkojalosteita. Työtehtäviä voivat olla osien valmis-

tus-, kokoonpano- ja varustelutehtävät, CNC-koneen ohjel-

mointi ja käyttötehtävät ja 3D-mallinnus. Puurakennusten 

valmistaminen vaatii taitoa suunnitella työn toteutus pii-

rustusten ja ohjeiden avulla. Teollisuuspuurakentajalla on 

osaamista tuotteiden mallintamisesta ja puurakenneteolli-

suuden peruskoneiden työturvallisesta käytöstä ja nykyai-

kaisen teollisen valmistustekniikan hallinnasta puuraken-

netuotteiden valmistuksessa. 

Puurakentaminen on nouseva trendi Euroopassa ja vahvis-

tamassa asemaansa myös Suomessa. Ala tarvitsee tekijöitä, 

joilla on ymmärrys puusta materiaalina ja sen käyttömah-

dollisuuksista sekä näkemystä rakentamisesta. Puuraken-

neosaaminen ja tietokoneavusteinen työstäminen, eli 

CNC-osaaminen, antaa laajat mahdollisuudet työllistymi-

seen ja jatko-opintoihin. 

Levyprosessinhoitajan perustutkinto muodostuu pakollisis-

ta ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat puuteolli-

suuden käynnissäpitoa ja puulevyteollisuuden tuotteiden 

valmistamista. Valinnaisia opintoja ovat kattavasti kaikki 

valinnaiset tutkinnon osat oman suuntautumisen mukai-

sesti. Tutkinto suoritetaan suurelta osin työelämässä aidois-

sa työtilanteissa. Levyprosessinhoitaja voi toimia puulevy-

teollisuuden erilaisissa puulevyteollisuuden valmistus- tai 
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jalostusprosessin erilaisissa työtehtävissä esimerkiksi vane-

rin tai lastulevyn valmistusprosessin eri työvaiheissa.

Puulevyteollisuus Suomessa on isolta osin vanerin valmis-

tusta. Muuta puulevyteollisuutta ovat lastulevy- ja CLT-teol-

lisuus. Suomalainen vaneri on maailmalla tunnettua erittäin 

korkeasta laadustaan ja vienti on kovassa kasvussa. Puu-

levyteollisuus tarvitseekin nyt ammattitaitoisia ja laadun 

ymmärtäviä tekijöitä. Puulevyteollisuus on lähes täysin auto-

matisoitu, joten työtehtävät ovat valvontaa ja laaduntarkkai-

lua. Salpaus tekee laajaa yhteistyötä yritysten kanssa, jolloin 

opiskelija pääsee jo koulutuksen alussa kiinni työelämään.

Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä muodostuu pakol-

lisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat puu-

tuotevalmistuksessa toimimista. Valinnaisia opintoja ovat 

esimerkiksi CNC-ohjelmointi ja -työstäminen puusepänteol-

lisuudessa, kalusteiden valmistaminen ja puusepäntuottei-

den valmistaminen.

Puusepän työtehtäviin kuuluu erilaisten puutuotteiden ja 

kalusteiden valmistus asiakkaan toiveiden ja piirustusten 

mukaan. Työt vaihtelevat sarjatyönä valmistettavien tuot-

teiden valmistuksesta aina vaativien yksittäiskappaleiden 

suunnitteluun ja valmistukseen. Puusepät tekevät myös ra-

kennusten sisustuksiin vaativia puutöitä ja kiintokalusteita.

Puusepänala on kehittynyt nopeasti viime vuosina ja tämä 

näkyy muuttuneina ammattitaitovaatimuksina. Tietoko-

neesta on tullut puusepän tärkeimpiä työkaluja perinteisten 

työkalujen ohelle. Tämän päivän puusepän työssä yhdisty-

vät perinteiset kädentaidot ja nykytekniikka. Opiskelussa 

perehdytään käsityömenetelmien lisäksi 3D-mallintamisen 

perusteisiin sekä nykyaikaisten 4- ja 5-akselisten CNC-ko-

neiden (tietokoneohjattujen työstökeskusten) käyttöön.

Lahdessa puusepänteollisuudella on pitkät perinteet ja nämä 

heijastuvat myös alan koulutukseen. Puualan ammatillisen 

koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen lisäksi tarjolla on 

erilaisia lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia.

Korujen lumo 

Artesaani, jalometalliala on taideteollisuusalan perustut-

kinto: jalometallialan osaamisala, jalometallialan opinnot 

taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto: jalometallialan 

osaamisala kaivertajamestari, kultaseppämestari alkaa syk-

syllä 2021. 

Jalometallialan opinnot valmistavat opiskelijaa perinteisiin 

käsityöammatteihin nykytekniikkaa unohtamatta. Sal-

pauksen jalometallialan opetuksella on juuret Kultaseppien 

liiton kultaseppäkoulussa Helsingissä jo vuodelta 1938. Kul-

taseppäkoulu muutti Lahteen 1970-luvulla ja vuonna 1996 

koulutus jakautui koru- ja esinemuotoilun ammattikorkea-

kouluopintoihin Muotoiluinstituutissa ja Koulutuskeskus 

Salpaukseen kuuluneessa Lahden käsi- ja taideteollisuusop-

pilaitoksessa. Vuonna 2006 jalometallin osaamisala siirtyi 

yhtenäiseen Koulutuskeskus Salpaukseen. Nykyisin taide- 

teollisuusalan perustutkinnon jalometallialalla voi opiskel-

la Salpauksessa. Jalometallialalla opiskelu kestää kaksi 

vuotta. Opiskelun edellytyksenä on ollut intensiivinen työs-

kentely. Toisena opiskeluvuotena opiskelijat suunnittelevat 

ja toteuttavat suunnittelemiaan töitä. 

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnossa opiskellaan 

jalometallialan vaativia tekniikoita perinteisesti ja uusinta 

tekniikka hyödyntäen. Kaivertajamestarin ja kultaseppä-

mestarin opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet toimia ja-

lometallialan asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Opiskelijal-

le on ollut mahdollista verkostoitua alan muiden osaajien 

kanssa. Tutkinnon suorittaminen on parantanut opiskelijan 

työllistymismahdollisuuksia ja lisännyt valmiuksia opiskel-

la jatko-opintoihin, esimerkiksi kulttuurialan ammattikor-

keakoulu- ja yliopisto-opintoihin. 

Yksilöllisiä koruja käsityönä tekevät kultaseppäalan opiske-

lijat. “Opiskelu on korujen suunnittelua ja valmistusta, pientä 

väkertämistä. Täällä voi kokeilla eri tekniikoita, joita ei enää 

myöhemmin pääse käyttämään”, kertoi Anni Rauhala Sven-

gi-lehdessä kymmenen vuotta sitten. Jalometallialan visu-

aalisuus ja kädentaidot kiinnostivat Jyväskylästä Lahteen 

opiskelemaan tullutta Minja Tuohista. Opintojen aikana on 
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taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto: jalometallialan 

osaamisala kaivertajamestari, kultaseppämestari alkaa syk-

syllä 2021. 

Jalometallialan opinnot valmistavat opiskelijaa perinteisiin 

käsityöammatteihin nykytekniikkaa unohtamatta. Sal-

pauksen jalometallialan opetuksella on juuret Kultaseppien 

liiton kultaseppäkoulussa Helsingissä jo vuodelta 1938. Kul-

taseppäkoulu muutti Lahteen 1970-luvulla ja vuonna 1996 

koulutus jakautui koru- ja esinemuotoilun ammattikorkea-

kouluopintoihin Muotoiluinstituutissa ja Koulutuskeskus 

Salpaukseen kuuluneessa Lahden käsi- ja taideteollisuusop-

pilaitoksessa. Vuonna 2006 jalometallin osaamisala siirtyi 

yhtenäiseen Koulutuskeskus Salpaukseen. Nykyisin taide- 

teollisuusalan perustutkinnon jalometallialalla voi opiskel-

la Salpauksessa. Jalometallialalla opiskelu kestää kaksi 

vuotta. Opiskelun edellytyksenä on ollut intensiivinen työs-

kentely. Toisena opiskeluvuotena opiskelijat suunnittelevat 

ja toteuttavat suunnittelemiaan töitä. 

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnossa opiskellaan 

jalometallialan vaativia tekniikoita perinteisesti ja uusinta 

tekniikka hyödyntäen. Kaivertajamestarin ja kultaseppä-

mestarin opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet toimia ja-

lometallialan asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Opiskelijal-

le on ollut mahdollista verkostoitua alan muiden osaajien 

kanssa. Tutkinnon suorittaminen on parantanut opiskelijan 

työllistymismahdollisuuksia ja lisännyt valmiuksia opiskel-

la jatko-opintoihin, esimerkiksi kulttuurialan ammattikor-

keakoulu- ja yliopisto-opintoihin. 

Yksilöllisiä koruja käsityönä tekevät kultaseppäalan opiske-

lijat. “Opiskelu on korujen suunnittelua ja valmistusta, pientä 

väkertämistä. Täällä voi kokeilla eri tekniikoita, joita ei enää 

myöhemmin pääse käyttämään”, kertoi Anni Rauhala Sven-

gi-lehdessä kymmenen vuotta sitten. Jalometallialan visu-

aalisuus ja kädentaidot kiinnostivat Jyväskylästä Lahteen 

opiskelemaan tullutta Minja Tuohista. Opintojen aikana on 

ollut mahdollista lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille op-

pimaan toisenlaista jalometallialan kulttuuria. Moni opis-

kelijoista käytti mahdollisuuden ulkomailla opiskeluun ja 

vastavuoroisesti Salpaukseen tuli vaihto-opiskelijoita muun 

muassa Saksasta. Tuohinen on ollut vaihto-opiskelijana 

Norjassa pienessä Vallen kylässä sijaitsevassa kultaseppä-

koulussa. ”Norjassa pääsin tutustumaan minua kiehtovaan 

viikinkiteemaan. Opettelin myös filigraani- ja valutekniikoita. 

Vaihto toi teknistä osaamista ja uusia kavereita”, Tuohinen ku-

vailee artikkelissa.

“Olen paneutunut erityisesti kivien istuttamiseen ja skaalani 

on tullut paljon laajemmaksi, kun olen opetellut eri tekniikoi-

ta ja kaivertimen käyttöä”, kertoi Seeni Kuikka. “Opiskelu on 

itsenäistä ja oma asenne ja motivaatio merkitsevät tällä alalla 

paljon. Meitä on täällä hyvä porukka, tunnemme toisemme ja 

meillä on hyvä työmotivaatio, oppimisen halu ja palo kultase-

pänalan töihin.” Jalometallialan artesaani työllistää itsensä 

itsenäisenä yrittäjänä, kultasepänliikkeissä myyjänä, alan 

verstaissa tai jalometallialan tehtaassa kultasepän ja kai-

vertajan töitä tehden.

Hannu Huovinen ja Tarja Sipponen ovat mm. vastanneet 

opetuksesta, mutta taitovalmentajaa alalla ei ole. Opiske-

lijoita on 47. Opiskelutilat olivat kesään 2020 saakka Muo-

toiluinstituutin vieressä, Kannaksenkatu 22, mutta syksyllä 

opiskelijat aloittivat työskentelyn uusissa peruskorjatuissa 

ja valoisissa tiloissa Lahden keskustakampuksella, Ståhlber-

ginkatu 10. 

”Norjassa pääsin tutustumaan 
minua kiehtovaan viikinkiteemaan. 

Opettelin myös filigraani- ja 
valutekniikoita. Vaihto toi teknistä 

osaamista ja uusia kavereita”
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Tilauksesta vaikka verilammikoita 

Artesaani, tuotteen valmistus, tutummin tarpeistonvalmis-

tus, taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen 

osaamisala.

Tuotesuunnittelun opetus alkoi työpajoissa 1980-luvun 

puolivälissä Hollolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitokses-

sa ylioppilaspohjaisena opetuksena. Tarpeistonvalmistajan 

koulutus alkoi nykymuodossaan Salpauksessa 2000-luvun 

alussa. 

Tarpeistonvalmistajan on tunnettava suomalaista kulttuu-

ri-, taide- ja teatterihistoriaa ja koulutukseen kuuluu vä-

rioppia, plastista sommittelua, metalli-, puu- ja tekstiilitöitä, 

muottitöitä sekä yleissivistäviä aineopintoja kuvaili opetta-

ja Riikka Ihalainen opetuksen sisältöä vuonna 2010 Sven-

gi-lehdessä. Nykyisin puhutaan tarpeistonvalmistuksen 

käsitteen sijaan tuotteen valmistuksesta. “Tuotteen valmis-

tuksen opinnoissa pääset yhdistelemään erilaisia käsityö-

tekniikoita ja materiaaleja sekä valmistamaan monipuolisia 

tuotteita, kuten fantasia- ja epookkiesineitä. Tutkinto sopii 

hyvin luovalle, peruskoulun tai lukion päättävälle sekä uut-

ta suuntaa etsivälle,” kuvaillaan nettisivuilla Salpauksen 

järjestämää koulutusta. Tarpeistonvalmistajaksi opiskelleet 

ovat valmistuneet ammatteihin, jossa taitava käsityö ja mo-

nien materiaalien ja tekniikoiden taitaminen ovat arvos-

saan. 

Tarpeistonvalmistuksen opetuksen opiskelijat luovat meille 

illuusioita valmistamalla aitojen tuotteiden näköisiä esinei-

tä ja tuotteita ruoka- ja kahvipöytäherkuista vaikka näytel-

män verilammikoiksi. Vastuuopettaja Amadeu Vives kertoi, 

että Lahden kaupunginteatteri on tärkein asiakas tarpeis-

tonvalmistuksen opiskelijoille, mutta myös alueen pienem-

mät teatteriryhmät teettävät opiskelijoilla esitysten vaati-

mia näköistuotteita. Tarpeistonvalmistuksen koulutusta oli 

myös 1990-luvulla Heinolassa Vierumäentien toimipistees-

sä, mutta Vierumäentien tiloista luovuttaessa vuonna 2004 

opetus siirtyi kokonaan Hollolan Kukonkannukseen, josta 

edelleen muutto Vipusenkadun C-talon sisäisiin uumeniin. 

Nyt koulutusalalla on valoisat, uudet oppimistilat keskusta-

kampuksella, Svinhufvudinkatu 4 B. 
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hyvin luovalle, peruskoulun tai lukion päättävälle sekä uut-

ta suuntaa etsivälle,” kuvaillaan nettisivuilla Salpauksen 

järjestämää koulutusta. Tarpeistonvalmistajaksi opiskelleet 

ovat valmistuneet ammatteihin, jossa taitava käsityö ja mo-

nien materiaalien ja tekniikoiden taitaminen ovat arvos-

saan. 

Tarpeistonvalmistuksen opetuksen opiskelijat luovat meille 

illuusioita valmistamalla aitojen tuotteiden näköisiä esinei-

tä ja tuotteita ruoka- ja kahvipöytäherkuista vaikka näytel-

män verilammikoiksi. Vastuuopettaja Amadeu Vives kertoi, 

että Lahden kaupunginteatteri on tärkein asiakas tarpeis-

tonvalmistuksen opiskelijoille, mutta myös alueen pienem-

mät teatteriryhmät teettävät opiskelijoilla esitysten vaati-

mia näköistuotteita. Tarpeistonvalmistuksen koulutusta oli 

myös 1990-luvulla Heinolassa Vierumäentien toimipistees-

sä, mutta Vierumäentien tiloista luovuttaessa vuonna 2004 

opetus siirtyi kokonaan Hollolan Kukonkannukseen, josta 

edelleen muutto Vipusenkadun C-talon sisäisiin uumeniin. 

Nyt koulutusalalla on valoisat, uudet oppimistilat keskusta-

kampuksella, Svinhufvudinkatu 4 B. 

Tuotteen valmistuksen artesaanin työpaikkoja ovat muun 

muassa teatterien ja oopperan tarpeistoissa, elokuva- ja te-

levisiotuotannoissa, museoissa, mainos- ja matkailualalla ja 

yksityisyrittäjänä. Opiskelijoita koulutuksessa on 26 ja yksi 

vastuuopettaja sekä tarvittaessa eri aloilta tuntiopettajia.

Remontteja ja uuden tekemistä – artesaani sisustusala

Sisustusalan opinnoissa opiskelija on perehtynyt moni- 

alaisesti sisustamiseen ja sen erilaisiin toimenpiteisiin, kun 

opiskelijat sisustusrakentajan opinnoissa ovat keskittyneet 

rakennusten sisäpuolisiin pintoihin lattiasta kattoon niin, 

ettei pieninkään yksityiskohta ole jäänyt viimeistelemättä. 

Sisustusalan artesaanin opintoihin kuuluvat sisärakennus-

työt ja remontointi, kalusteiden kokoaminen ja asennus, 

sisustusten verhoilutyöt, maalaus- ja päällystystyöt sekä 

listoitus ja viimeistelytyöt. Koulutuksessa on opittu monien 

eri käsityöammattien perustaitoja ja tietoja. Sisustusraken-

tajan työtehtävät eivät ole kevyttä sisätyötä, vaan ne ovat 

fyysistä voimaa vaativia. Työskentelyssä oppii käyttämään 

ajanmukaisia työvälineitä hyväksi. Opettajilla Mika Piippo-

sella ja Jyrki Taimistolla on opiskelijoita on 48.

Klovneja, taikureita, nuorallakävelijöitä maailmalle 

SIRKUSARTISTI 

SaSak eli Salpauksen sirkusartistikoulutus on yksi maamme 

halutuimmista opiskelupaikoista. Valtakunnallisesti mer-

kittävää oli sirkusalan toisen asteen koulutuksen aloittami-

nen Lahdessa vuonna 1997. “Kun koulutuksen järjestämislupa 

opetusministeriöltä saatiin, soviteltiin konsernin tulosaluejoh-

tajien tiimissä, kenen rehtorin päähän sirkustirehtöörin hattu 

parhaiten sopisi. Se päätettiin antaa rehtori Lahden käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitoksen rehtori Keijo Makkoselle”, muisteli 

Marita Modenius. 

Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitos aloitti sitten syk-

syllä sirkustaiteen ammattiin tähtäävän koulutuksen, jol-

loin opiskelijoilla oli mahdollisuus saada sirkustaiteilijan 

ammattitutkinto näyttötutkinnolla. Koulutus alkoi aluksi 

yksivuotisena kokeiluna. Ensimmäisenä kokeiluvuonna 

opiskelijoita oli seitsemän, mutta Opetushallituksen myön-

nettyä jatkoa seuraavalle lukuvuodelle valittiin sirkuskou-

luun jo 14 innostunutta ja lahjakasta opiskelijaa. “Alusta al-

kaen opetustilat ja -välineet ovat olleet yksi Suomen parhaista”, 

kehui ensimmäisenä opettajana toiminut Katja Kivistö. Kou-

luttajat ovat olleet alansa huippuja, kun ranskalainen sir-

kustaiteilija Lionel Lejeunen palkattiin opettamaan. Lionel 

jatkaa yhä vuonna 2020 sirkuskoulun opettajana. Jongleera-

usta opetti Suomen parhaimmistoon kuulunut pallotaituri 

Ville Valo. Tämän vuoden aikana laadittiin opetussuunnitel-

ma, johon kuuluivat alusta alkaen klovneria, pantomiimi, 

taikuus, trampoliini, ilmaisutaito, sirkustietous ja -historia. 

Sirkuskoulutuksen ammattitutkintoon tähdänneessä lisä-

koulutuksessa keskityttiin ohjelmanumeron luomiseen, 

perehdyttiin markkinointiin ja oman taiteilijaidentiteetin 

kehittämiseen.

“Oli muistaakseni vuosi 1997, kun olimme Pietarissa yhteistyöneuvotteluissa 

paikallisten koulutusviranomaisten kanssa. Yövyimme hotelli Moskovassa, jossa 

suuri sirkusvaatteisiin pukeutuneiden ihmisten ryhmä näytti pitävän jotakin 

seminaaria. Roolivaatteissaan jopa aamiaiselle saapuneet hotellivieraat olivat 

huikaiseva näky. Myöhemmin sain tietää, että kyseessä oli klovnien maailman-

kongressi, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin Pietarissa. Iltaohjelmaamme 

kuului tuolloin myös Pietarissa vierailevan Moskovan sirkuksen esitys. Sitä 

esitystä katsellessani mietin, eikö Lahdessa voisi olla sirkuskoulutusta. Mikä 

ihmeellisintä, ei mennyt kuin jokunen viikko, kun Lahdessa työttömien puheen-

johtaja soitti minulle ja kysyi, voisimmeko alkaa järjestää sirkuskoulutusta Nuo-

kun sirkuksen työntekijöille. Innostuin kovasti ja soitin oitis Opetushallitukseen, 

jossa suhtauduttiin asiaan myönteisesti; ja siitä koko touhu alkoi”, kirjoitti 

Marita Modenius Svengi-lehdessä vuonna 2009.
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Sirkuskoululaiset esiintyvät koko opintojensa ajan yleisölle. 

Vuonna 1999 sirkuslinjalaiset aloittivat opiskelun loppunäy-

tökset Teinintie 4:n tiloissa osoittaen taitojaan klovneriassa, 

akrobatiassa, jonglöörauksessa ja muissa taidoissaan. Ke-

väällä 1999 sirkuslinjalaiset tekivät opintomatkan Mosko-

vaan tutustuen siellä sirkuskoulutukseen ja pääsivät seu-

raamaan Moskovan Vanhan Sirkuskoulun esityksiä. Vaikka 

moskovalaisilla on alan koulutuksessa pitkät perinteet, tote-

sivat lahtelaiset opiskelijat, että myös täkäläinen koulutus ja 

varsinkin opetustilat olivat todella hyvätasoisia. 

Sirkustaiteen uusi nousukausi alkoi 2000-luvun alussa. Uusi 

sirkus oli erilaisine variaatioineen muodikasta taiteessa ja 

viihteessä. Vuonna 2002 LKTO sai luvan aloittaa kolmivuo-

tisen sirkusalan perustutkinnon. Tästä seurasi myös laaja 

yhteistyö Lahden kaupunginteatterin kanssa, joka jatkuu 

yhä. Tämän uuden sirkuksen takana olivat näyttelijä Petri 

Hanttu ja tanssinopettaja Maria Hanttu, molemmat Teatte-

rikorkeakoulun kasvatteja. Maria Hanttu oli opettanut sir-

kuslaisia ja tanssin kautta molemmat olivat saaneet sirkus-

herätyksen. He ottivat virkavapaata teatterista ja alkoivat 

yhdessä kehittää sirkuskoulun opetusta. Uuden sirkuksen 

opetus sisälsi välineharjoituksia, akrobatiaa, tanssia, näyt-

tämöilmaisua ja improvisaatiota. Fyysisesti rankassa koulu-

tuksessa ei ole unohdettu kehon huoltoa. 

“Uusi sirkus on osaksi vanhaa sirkusperinnettä, mutta myös 

teatteria, tanssia ja urheilua. Uusi sirkus yhdistää nämä omaksi 

taidemuodokseen, ja niistä rakentuu juonellinen tarina”, kuva-

si Petri Hanttu vuonna 2003 uuden sirkuksen käsitettä. Sir-

kuskoululaiset olivat mukana Lahden kaupunginteatterin 

Sirkus Zambina -esityksessä esittäen juuri uutta sirkusta 

vuonna 2003. Rovaniemellä oli vuonna 2006 esitys, jossa 

sadat nuoret näkivät ensimmäisen kerran esityksen, jossa 

tanssi oli mukana. Maaliskuussa 2009 kuusi Salpauksesta 

valmistunutta sirkusartistia päätti jatkaa tiivistä sirkuksen 

sävyttämää yhteiseloa osuuskuntana ja Sirkus Aikamoinen 

syntyi. 
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Sirkuskoululaiset esiintyvät koko opintojensa ajan yleisölle. 

Vuonna 1999 sirkuslinjalaiset aloittivat opiskelun loppunäy-

tökset Teinintie 4:n tiloissa osoittaen taitojaan klovneriassa, 

akrobatiassa, jonglöörauksessa ja muissa taidoissaan. Ke-

väällä 1999 sirkuslinjalaiset tekivät opintomatkan Mosko-

vaan tutustuen siellä sirkuskoulutukseen ja pääsivät seu-

raamaan Moskovan Vanhan Sirkuskoulun esityksiä. Vaikka 

moskovalaisilla on alan koulutuksessa pitkät perinteet, tote-

sivat lahtelaiset opiskelijat, että myös täkäläinen koulutus ja 

varsinkin opetustilat olivat todella hyvätasoisia. 

Sirkustaiteen uusi nousukausi alkoi 2000-luvun alussa. Uusi 

sirkus oli erilaisine variaatioineen muodikasta taiteessa ja 

viihteessä. Vuonna 2002 LKTO sai luvan aloittaa kolmivuo-

tisen sirkusalan perustutkinnon. Tästä seurasi myös laaja 

yhteistyö Lahden kaupunginteatterin kanssa, joka jatkuu 

yhä. Tämän uuden sirkuksen takana olivat näyttelijä Petri 

Hanttu ja tanssinopettaja Maria Hanttu, molemmat Teatte-

rikorkeakoulun kasvatteja. Maria Hanttu oli opettanut sir-

kuslaisia ja tanssin kautta molemmat olivat saaneet sirkus-

herätyksen. He ottivat virkavapaata teatterista ja alkoivat 

yhdessä kehittää sirkuskoulun opetusta. Uuden sirkuksen 

opetus sisälsi välineharjoituksia, akrobatiaa, tanssia, näyt-

tämöilmaisua ja improvisaatiota. Fyysisesti rankassa koulu-

tuksessa ei ole unohdettu kehon huoltoa. 

“Uusi sirkus on osaksi vanhaa sirkusperinnettä, mutta myös 

teatteria, tanssia ja urheilua. Uusi sirkus yhdistää nämä omaksi 

taidemuodokseen, ja niistä rakentuu juonellinen tarina”, kuva-

si Petri Hanttu vuonna 2003 uuden sirkuksen käsitettä. Sir-

kuskoululaiset olivat mukana Lahden kaupunginteatterin 

Sirkus Zambina -esityksessä esittäen juuri uutta sirkusta 

vuonna 2003. Rovaniemellä oli vuonna 2006 esitys, jossa 

sadat nuoret näkivät ensimmäisen kerran esityksen, jossa 

tanssi oli mukana. Maaliskuussa 2009 kuusi Salpauksesta 

valmistunutta sirkusartistia päätti jatkaa tiivistä sirkuksen 

sävyttämää yhteiseloa osuuskuntana ja Sirkus Aikamoinen 

syntyi. 

OPISKELIJASTA SIRKUSKOULUN OPETTAJAKSI 

Opettajat ovat usein itse opiskelleet ensin ammattilaisiksi 

sirkuskoulussa, niin Petri Hanttu kuin myös vuonna 2005 

opettajaksi “suoraan Norjan sirkusturneelta tullut” Petri 

Heikkilä ja Jukka Juntti, joka puolestaan oli jatkanut sirkusa-

lan korkeakouluopintoja Tukholmassa ja palasi opettajaksi 

Salpaukseen. Lionel Lejeune tuli Ranskasta uudelleen Lah-

teen ja sirkuskouluun vuonna 2006. Hän on yksi suomalai-

sen nuorisosirkuksen merkittävimmistä vaikuttajista. Hän 

on taustaltaan sirkusammattilainen ja entinen Ranskan 

maajoukkuevoimistelija. Opettajien oma innostuneisuus on 

heijastunut opiskelijoihin. Petri Heikkilä kertoi ylpeyttä sil-

missä: “Osuuskunta Aikamoinen oli ensimmäinen eurooppalai-

sesti merkittävä ryhmä, joka Salpauksesta valmistui. Meiltäkin 

tulee niin kovaa porukkaa! Muuten vuoden 2018 Sirkus Finlan-

dian käsiohjelmassa oli 15 Salpauksesta valmistunutta esiinty-

jää.”
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“Opiskelijat ovat vaativan arvioinnin kohteena ennen valmistu-

mistaan. He joutuvat joka vuosi jury-tapaamiseen, jossa arvioi-

daan opiskelijat erittäin perusteellisesti ja saavat voimakkaan 

palautteen hyvässä ja parantamisen tarpeessa olevista asiois-

ta”, kertoi Petri Heikkilä. 

Sirkusopiskelijoiden Kukkofestivaalista on muodostunut 

vuodesta 2013 lähtien merkittävä keväinen sirkustapahtu-

ma Lahdessa. Tapahtuma on kolmipäiväinen ja sen järjeste-

lystä vastaavat opiskelijat. Tapahtumassa esiintyvät kaik-

kien kolmen vuosikurssien opiskelijat taitojensa mukaisesti. 

“Kolmen vuoden opintojen jälkeen voi olla missä päin maail-

maa tahansa, jos esiintymään haluaa. Maailma on avoin”, tote-

si opiskelija Sanna Nuutinen vuonna 2019. Opintoja jatke-

taan usein Tukholmassa, jossa toimii sirkusalan korkeakoulu. 

Vuoden 2013 valmistuneista sirkusartisteista kuusi jatkoi 

opintojaan siellä. 

Koulutus on erittäin suosittu. Vuonna 2017 sirkusalan perus-

tutkintoa Salpaukseen haki opiskelemaan 87 ensisijaista ha-

kijaa, kun aloituspaikkoja oli vain 18. Koulu on ainoa, jossa 

alan ammatillisen perustutkinnon voi Suomessa suorittaa.

Vuoden 2020 lopussa opiskelijoita oli yhteensä 31, joista 18 

opiskelijaa syksyllä aloittaneita ja kolmannen vuoden opis-

kelijoita oli 13. Sisäänotto on joka toinen vuosi. Henkilökun-

nan vahvuus kolme päätoimista opettajaa ja neljä sivutoi-

mista opettajaa. Tekniikkatunneilla on paikalla aina kaksi 

opettajaa opiskelijoiden turvallisuuden vuoksi. Reformin 

myötä muuttui opetus, kun Salpauksessa saa antaa opetusta 

vain suomen kielellä. Tämä pysähdytti täysin ulkomaalais-

ten opiskelijoiden hakeutumista koulutukseen.

Sirkuskoulutus kiinnostaa. Vaikka se oli vuonna 1998 Euroo-

pan maihin verrattuna vielä lapsen kengissä, niin kehitys 

on ollut huimaa ja koulutus tunnetaan jo kansainvälisesti 

alan keskuudessa. Sirkuskouluun hakeutuvat usein nuoret, 

jotka ovat harrastaneet nuorisosirkusta tai tanssia. Sirkus-

koululla on Lahdessa hyvä, vakiintunut yhteistyö Nuokun 
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sirkuksen kanssa. Salpauksen Sirkusartistikoulutuksessa 

(SaSak) voi valmistua monipuoliseksi, taitavaksi ja luovaksi 

sirkusalan ammattilaiseksi. 

Sirkuskoululla on ollut konsernin ajoista lähtien ajanmukai-

set opiskelutilat, nyt Svinhufvudinkatu 13, jonne se on pää-

tynyt Teinintien ja Hollolan Kukonkoivun kautta.

Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologi on musiikkialan perustutkinto, musiikki-

teknologian osaamisala. 

Musiikkiteknologian opinnoissa opiskelija perehtyy mu-

siikkituotannon ja live-äänentoiston kaikkiin osa-alueisiin. 

Opiskelussa on ollut mahdollista laajentaa ammatillista 

verkostoa ja hankkia siten monipuolinen perusta ammatil-

liselle osaamiselle. Opiskelu musiikkiteknologiksi on tapah-

tunut aktiivisesti alalla toimivien ammattilaisten ohjauk-

sessa. Koulutuksesta ovat vuodesta 2001 lähtien vastanneet 

päätoimiset opettajat Martti Salminen ja myöhemmin jouk-

koon liittynyt Tero Koski. Opetuksen studiomestarina toimii 

Matias Ahonen. Vuosittain opiskelijoita on 20.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Opiskelijat opiskelevat musiikkialan toimintaympäristössä 

toimimista, äänentoistolaitteiston käyttämistä, äänittämis-

tä, musiikkiteknologiaa ja musiikillista ilmaisua. Musiikki-

teknologiassa ääni ja teknologia kohtaavat niin, että ääntä 

tehdään ja tallennetaan. Tutkinto antaa osaamisen ja päte-

vyyden äänentoistoon, äänittämiseen ja musiikin tietotek-

niikkaan. Tällöin työpaikkoina voivat olla itsenäiset ja assis-

tenttitehtävät äänite-, konsertti-, elokuva- ja videoalalla 

radiossa, televisiossa, teatterissa, multimediaan liittyvissä 

tehtävissä sekä alan laiteteollisuudessa ja laitemyynnissä.

Musiikkiteknologian koulutus alkoi vuonna 2001 Salpauk-

seen kuluneessa Orimattila-instituutissa. Seuraavana vuon-

na koulutukselle päätettiin rakentaa uudet opetustilat 

omaan rakennukseen oppilaitoksen pihalle Orimattilassa. 

Kun Salpaus päätti lopettaa koulutuksen Orimattilassa, niin 

koulutus siirtyi Lahteen Svinhufvudinkadulle, jossa oli Lah-

den ammattikorkeakoululta vapautuneet ajanmukaiset toi-

mi- ja opetustilat studioineen. Opettajat kiittävät hyvistä 

opetustiloista, jotka ovat olleet koko koulutuksen ajan. Re-

formia opettajat eivät kiittäneet, koska työmäärän koettiin 

moninkertaistuneen ja resursseja on vähennetty. Koronan 

alettua maaliskuussa 2020 sivutoiminen tuntiopettaja Taito 

Hoffrén otti striimiteknologian haltuunsa ja aloitti harjoi-

tusten valmistamisen ja uskoo, että toiminta jatkuu ainakin 

osittain koronan jälkeenkin. 

133



SAKSAAN TYÖPAIKALLE OPPIMAAN

Mikko Seppälä kävi hakemassa erikoisempaa alan osaamis-

ta Berliinistä. Siellä hän teki keväällä 2018 viiden viikon pi-

tuisen työssäoppimisjakson keskittyen masterointiin. Opin-

noissa käsitellään masterointia, mutta hän pääsi 

syventämään osaamistaan Saksassa. Masterointi on ääni-

tuotannon viimeinen vaihe, jossa ehostetaan sointia ja teh-

dään julkaisuun liittyviä dokumentointia. 

“Ensimmäiset kolme työpäivää istuin työpaikkaohjaajan vie-

ressä ja seurasin hänen työtänsä. Kysyin kysymyksiä, miksi hän 

teki mitäkin ja hän kertoi. Kolmen päivän jälkeen hän laittoi 

minut tekemään töitä ja istui itse koneen ääressä paperitöiden 

parissa”, Seppälä kertoo.

Ensimmäisenä työtehtävänä hänellä oli kymmenen biisin 

albumin niin sanottu perussiivous, joka tarkoittaa epämu-

kavien ja epämusikaalisten resonanssien etsimistä ja korjaa-

mista. Kahden päivän ajan hän kuunteli ja kävi läpi biisejä.

”Työpaikkaohjaaja kehui työtäni ja sanoi, että olin tehnyt hyviä 

valintoja. Tärkeää on kuunnella tarkkaan ja perustella valin-

tansa.”

Mediapalvelujen toteuttaja

Joka vuosi valmistuu audiovisuaalisen viestinnän osaajia, 

media-assistentteja, jotka hallitsevat liikkuvan kuvan ja ää-

nen tuottamisen eri medioihin. “Etsimme koulutukseemme 

opiskelijoita, jotka ovat oma-aloitteisia ja oikeasti kiinnostunei-

ta alastaan”, kertoi av-toiminnan opettaja Ville Grönroos ja 

”täällä ei istuta koulun penkillä, vaan liikutaan koko ajan ka-

merat selässä ja ollaan vuorovaikutuksessa muun maailman 

kanssa.” 

“Tulevaisuuden media-ala on monin tavoin erilainen kuin se, 

jonka keskellä olemme tänään. Ydinasia, eli hyvän sisällön teke-

minen säilyy ja korostuu”, kerrottiin Salpauksen www-sivus-

tolla syksyllä 2020. Salpauksessa alaa opiskelee perustutkin-

non lisäksi kolmoistutkinnon tekijöitä. Kolmoistutkintoon 

kuuluvat lukio, ylioppilastutkinto ja ammatillinen koulu-

tus. Yhteensä koulutuksessa on 80 opiskelijaa. Tampereen 

Hatanpäällä on sivutoimipiste yhteistyössä yksityisen Vi-

suaalisen viestinnän oppilaitoksen kanssa. Hatanpäällä on 

media-alan kuvallisen ilmaisun koulutusta. Koulutuksen 

järjestämislupa on Salpauksella, joka antaa koulutuksesta 

todistukset. Nykyisen koulutuksen edeltäjät, audiovisuaa-

linen tuotanto ja tapahtumatekninen tuotanto, lakkasivat 

molemmat keväällä 2016.

Tutkinnon sisältö muodostuu media-alalla toimimisesta, 

audiovisuaalisesta tuotannosta ja mediamateriaalien teke-

misestä. Valinnaisia opintoja voivat olla esimerkiksi tapah-

tuma-, tallenne- tai valaistustuotannossa työskentely sekä 

media-alan 3D mallintaminen ja tulostaminen. Näille me-

diataidoille on ollut tarvetta kaikkialla työelämässä, mutta 

erityisesti toimittaessa mediamiksaajana, roudarina, kuvaa-

jana, organisaattorina, järjestäjänä, editoijana, kuvankäsit-

telijänä, valaisijana ja jopa somettajana. 
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“Media-alan koulutusta järjestetään Heinolan kampuksella päi-

väopetuksena ja se on Heinolassa suurin koulutusala”, kertoi 

opetusalapäällikkö Marko Arkko. Koulutukseen on yhteis-

haku ja jatkuva haku, mutta on myös mahdollista oppisopi-

muksella opiskella alaa.

JATKUVAN HAUN KAUTTA OPISKELEMAAN JOUSTAVASTI

Mediapalvelujen toteuttajaksi Salpauksen Heinolan kam-

puksella opiskellut Eetu Pesu yllättyi koulutuksen moni-

puolisuudesta sekä yksilöllisestä ja joustavasta opiskelusta 

syksyllä 2019. “On ihan älyttömän hienoa, että löysin tällaisen 

koulutuksen. Olen viihtynyt täällä hyvin”, Pesu iloitsi. Me-

dia-alan opiskelussa yhdistyivät muusikkona toimivan Pe-

sun mielenkiinnon kohteet musiikki, videoiden tekeminen 

sekä valojen käyttö ja äänentoisto tapahtumissa. “Kuvittelin 

etukäteen, että Heinolassa opiskellaan pääasiassa videoiden 

tekemistä. Yllätyin, miten monipuolisesti täällä voi opiskella 

audiovisuaalista alaa. Täällä on hyvät puitteet käyttää myös 

savukoneita, valoja ja ääntä”, hän kertoi. 

Aiemmin turvallisuusvalvojan perustutkinnon suorittanut 

Pesu haki opiskelemaan jatkuvan haun kautta. “Kun löysin 

tämän koulutuksen, asiat etenivät nopeasti. Kahden viikon ku-

luttua haastattelusta aloitin opiskelun”, hän kertoi. Opintojen 

henkilökohtaistaminen sujui mutkattomasti.  

Yhteistyö Kaarisilta ry:n kanssa

Kaarisilta ry ylläpitää Lahden Villähteellä Erstan kartanos-

sa Taide- ja toimintakeskusta. Toiminnan tarkoituksena 

on ollut vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kouluttautumismahdol-

lisuuksien tukeminen ja edistäminen. Kaarisilta ry on to-

teuttanut erityistä tukea tarvitseville ohjattua päiväaikaista 

toimintaa sekä kulttuurialan ammatillista koulutusta eri-

tyisopetuksena. 

Kaarisillassa on järjestänyt yhdessä Salpauksen kanssa 
kulttuurialan ammatillisiin perustutkintoihin johtavaa kou-

lutusta erityisopetuksena sekä ammatillisiin perusopintoi-

hin valmentavaa koulutusta erityisopetuksena. Yhteistyö 

ammatillisen erityisopetuksen osalta alkoi Kaarisilta ry:n 

tiloissa jo 2000-luvun alussa. Sopimus päivitettiin vuonna 

2014 musiikin ja kuvataiteen osalta.

VALMA JA TELMA

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VAL-

MA-koulutus) on järjestetty vuorovuosina työhön ja itse-

näiseen elämään valmentavan koulutuksen kanssa (TEL-

MA-koulutus). TELMA antaa esimerkiksi sairauden tai 

vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille 

henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista 

opetusta ja ohjausta. VALMA, Ammatilliseen koulutukseen 

valmentavan koulutuksen tavoitteena on ollut antaa opis-

kelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutu-

miseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa 

ammatillinen perustutkinto.

MUUSIKKO, MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN OSAAJA 

KAARISILLAN OPISKELIJASTA

Musiikkialan perustutkinto, muusikko ja media-alan ja ku-

vallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteut-

taja ovat kestoiltaan kolmevuotisia koulutuksia ja vaativan 

erityistuen piirissä. Koulutukset ovat tarkoitettu opiskeli-

joille, joilla on jokin erityisen tuen tarve, kuten vamma, sai-

raus tai kehityksen viivästyminen. Koulutus johtaa amma-

tilliseen perustutkintoon. Opiskelijalta on edellytetty omaa 

mielenkiintoa ja lahjakkuutta alalle sekä valmiuksia toimia 

ryhmässä. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-

telma (HOKS) on laadittu jokaiselle opiskelijalle. 

Kaikki koulutukset on järjestetty yhteistyössä Koulutuskes-

kus Salpauksen kanssa, Salpauksen koulutuspaikoilla. Vuon-

na 2020 Kaarisillan ammatillisessa koulutuksessa oli noin 40 

opiskelijaa. 
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Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

• Liiketoiminnan perustutkinto

• Liiketoiminnan ammattitutkinto

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto

• Yrittäjän ammattitutkinto

• Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

• Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

• Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Lahden kauppaoppilaitos alkoi vuonna 1996 verkostoitumi-

sen muiden koulutuskonserniin kuuluneiden oppilaitosten 

kanssa, ja verkostoituminen laajentui kansallisella ja kan-

sainvälisellä tasolla työelämän ja muiden sidosryhmien 

kanssa.

Uusi ops ja työssäoppimista 

Opetusalapäällikkö Pia Hemmilä kertoi kauppaoppilaitok-

sen vahvasta panostuksesta vuonna 1997, kun uusi liiketa-

louden perustutkinto, merkonomi, ja uusi opetussuunnitel-

ma otettiin käyttöön. Opinnot kestivät 120 opintoviikkoa ja 

sisälsivät 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Tämän myötä 

työelämäyhteyksiä tiivistettiin ja monipuolistettiin. Alueen 

yrityksille lähetettiin tuolloin kirje, jossa oli kerrottu uudis-

tuksesta ja siitä, että opettajat ottavat yhteyttä seuraavan 

kahden viikon kuluessa voidakseen keskustella työssäoppi-

mispaikoista merkonomiopiskelijoille. Kouluun hankittiin 

web-palvelu, jossa opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja 

vaihtoivat näkemyksiä oppimisesta. 

Vuonna 1997 oppilaitos keskittyi tuotekehitykseen. Lahden 

kauppaoppilaitos: kaupan ja hallinnon ala: markkinointi, 

taloushallinto ja tietohallinto (nuoret ja aikuiset), yrityskou-

lutus, oppisopimuskoulutus. Aloitettiin tietojenkäsittelyn 

ja matkailun suuntautumisvaihtoehtojen suunnittelu. Lah-

telaisten mediatalojen aloitteesta heidän kanssaan aloitet-

tiin median myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun 

opintokokonaisuus. Solmittiin 146 oppisopimusta. Uudet 

suuntautumisvaihtoehdot, tietojenkäsittely ja matkailu, 

aloitettiin elokuussa 1998. Pia Hemmilä muistutti myös, että 

he olivat valtakunnassa ensimmäisiä, jotka aloittivat da-

tanomikoulutuksen kokeiluna, ja se vakiintui vuonna 2000. 

Nykyisin datanomien koulutus on siirtynyt tieto- ja viestin-

tätekniikan opintoihin. 

Korttelikauppa ja ruokala

Korttelikauppa rakennettiin Lahden kauppaoppilaitoksen 

entiseen ruokalaan ja aloitti toiminnan lukuvuonna 1998-

99 yhteistyössä Lahden ammatti-instituutin, Lahden käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitoksen ja Lahden teknillisen oppilai-

toksen kanssa. Kaupassa myytiin eri alojen opiskelijatöitä ja 

toimi samalla eri alojen opiskelijoiden yhteisenä työssäop-

pimisen paikkana. Näyteikkunan somistukset olivat somis-

tusta opiskelevien oma näyteikkuna. Saneerauksen johdos-

ta Ståhlberginkadun korttelissa oli yksi kahvio-ruokala, joka 

laajennettiin rakentamalla 400 m2 uudisosa sisäpihalle päin 

silloisen Lahden ammatti-instituutin ruokalaan. Avarassa ja 

valoisassa ruokalassa ruokailivat pihapiirin kaikki opiskeli-

jat ja henkilökunta. Ruokala on nyt ravintola Ellen.

Kauppaopetus luokkaopetuksena

“Kauppaopetus oli aikaisemmin luokkaopetusta. Minulla on 

vanhoja lehtiartikkeleita, joissa kerrotaan, kuinka Lahden 

kauppaoppilaitos uskalsi laittaa opiskelijoita työharjoitteluun. 

Se oli ihan oikeasti uutta 1980-luvulla. Nykyisin oppiminen on 

vakiintunut työpaikoille, sosiaalisiin medioihin ja ylipäänsä 

sinne, missä ihminen liikkuu ja saa vaikutteita. Oppimisym-

päristö on todella avoin ja laajentunut”, muisteli entisen Lah-

den kauppaoppilaitoksen rehtori Raili Töntsi Svengi-lehden 

haastattelussa vuonna 2010. Lahden kauppakoulu aloitti 
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toimintansa Lahdessa vuonna 1910, ja matkalla on siten ol-

lut monia muutoksia oppilaitoksen nimessä, opetuksessa ja 

tutkinnoissa sekä koulun osoitteissa. 

Yhteistyöoppilaitoksia Euroopasta Aasiaan

Kansainvälinen toiminta on ollut laajaa ja yhteistyöoppi-

laitoksia on Sloveniassa, Skotlannissa Glasgow`ssa, Hollan-

nissa sekä Aasiassa Singapore ja Taiwan (Taipei). Yhteistyö 

työelämän kanssa on monipuolista ja aktiivista. Mukana on 

tilitoimistoja Accountor Oy, Rantalainen Oy ja monia pie-

nempiä toimistoja, kun taas Hämeenmaa ja Lähi-Tapiola 

sekä Pelicans ovat tarjonneet jo kauan erilaisia harjoittelu-

paikkoja eri alojen opiskelijoille.

Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto 

Merkonomikoulutuksen viimeisin muutos tapahtui 1.8.2018 

alkaen, kun tutkinto muuttui reformin myötä liiketoimin-

nan perustutkinnoksi. Se oli aikaisemmin liiketalouden pe-

rustutkinto, jossa oli mukana myös kansainvälinen kauppa. 

Ammattitaitoisella merkonomilla on taito ja osaaminen 

moneen työhön. Merkonomi on todellinen liiketoiminnan 

moniottelija, jonka työhön voi kuulua asiakaspalvelu- ja 

myyntityötä, taloushallinnon työtehtäviä, projektitoimin-

taa, palvelumuotoilua ja henkilöstöpalveluja. Merkonomin 

tutkinto on antanut myös hyvän pohjan yrittäjyyteen.

Liiketoiminnan perustutkinnon opinnot voi nykyään opis-

kella osaksi työelämässä oppien. Opinnoista osan voi suo-

rittaa englannin kielellä kansainvälisissä projekteissa tai 

ulkomaisessa yrityksessä. Opintoihin voi valita myös am-

mattikorkeakouluopinnot osaksi tutkintoa, jos opiskelija ha-

luaa edetä nopeasti opinnoistaan. Yksi vaihtoehto on myös 

panostaa urheilu-uraan, jolloin opiskelijalla on mahdolli-

suus edetä opinnoissa joustavasti ja uran kannalta järke-

vässä aikataulussa. Lähiopetuksen sijaan voi myös nykyisin 

opiskella verkossa monimuotokoulutuksena. 

Merkonomit työskentelevät monipuolisissa asiakaspalvelu- 

ja myyntitehtävissä, esimerkiksi myyjinä, myyntineuvotte-

lijoina, palveluneuvojina, tuote-esittelijöinä ja myyntiassis-

tentteina. Merkonomin työtehtäviä ovat myös erilaiset 

talous- ja toimistotehtävät. He voivat työskennellä talous-

palveluntuottajina ja -asiantuntijoina. Merkonomin tutkin-

to on myös hyvä pohja yrittäjänä toimimiseen. Salpauksessa 

alkaa vuonna 2021 emerkonomikoulutus, kokonaan verkko-

toteutuksena. 

“Opiskele merkonomiksi Salpauksessa ja opit monipuolises-

ti työelämässä tarvittavia taitoja.” Salpauksessa on mah-

dollista liiketoiminnan perustutkinnon opiskelun ohessa 

suorittaa samanaikaisesti lukio-opintoja tavoitteena yhdis-

telmätutkinto. Lisäksi on voinut suorittaa ammattikorkea-

kouluopintoja LAB-ammattikorkeakoulussa MOTARI-opin-

toina.
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Ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja

Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto suoritetaan mo-

lemmat näyttötutkintoina. Osaamista on voinut hankkia 

valmistavassa koulutuksessa tai oppisopimuskoulutukses-

sa. Osaamisen on voinut hankkia koulutuksessa, työssä tai 

harrastuksissa.

Taloushallinto, liiketoiminnan ammattitutkinto

Osaamisen päivittäminen on nyt mahdollista taloushallin-

non eri osa-alueilla, kun voi suorittaa taloushallinnon osaa-

misalan tutkinnon. Koulutuksessa painotetaan tehokkaasti 

toimivaa taloushallintoa kannattavan yrityksen kulmaki-

venä ja sitä, kuinka myyntilaskut toimitetaan asiakkaille 

nopeasti, palkat maksetaan ajoissa ja kirjanpito tehdään 

oikein.

Taloushallinnon koulutus Salpauksessa on modernia ja 

asiantuntevaa. Koulutuksessa käytetään nykyaikaisia oh-

jelmistoja ja otetaan huomioon tuoreimman lainsäädän-

nön vaatimukset. Taloushallinnon osaamisalaan liittyvät 

tutkinnon osat suoritettuaan voi toimia palkanlaskijana, 

kirjanpitäjänä, myynti- tai ostoreskontran hoitajana, laatia 

tilinpäätöksiä, hoitaa sisäistä laskentaa ja laatia budjetteja 

sekä neuvoa taloushallintoon liittyvissä tehtävissä. Talous-

hallinnon ammattitutkinto on pätevä toimimaan tilitoimis-

toissa, yrityksissä, isännöintitoimistoissa tai yrittäjänä.

Myynti ja markkinointiviestintä, liiketoiminnan 
ammattitutkinto

Myynti, markkinointi ja somistus liittyvät liiketoiminnan 

ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän 

osaamisalan polkuihin. Myynnin koulutus on antanut val-

miuksia toimia muuttuneessa kaupan maailmassa. Markki-

noinnin opinnot suorittanut on voinut toimia markkinointi-

assistentin tai vastaavissa tehtävissä. Pääpaino 

koulutuksessa on digimarkkinoinnissa. Somistusopinnot 

ovat antaneet valmiuden löytää työpaikan myymälässä 

myyjä-somistajana. 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Opiskelemalla voi hankkia esimiestaitoja ja kehittää oman 

vastuualueen toimintaa. Työn ohessa suoritettavien opinto-

jen myötä opiskelija ottaa haltuun esimiestyön kokonaisuu-

den ja oppii ohjaamaan, suunnittelemaan tiimityöskentelyä 

ja motivoimaan parempiin tuloksiin. Lisäksi koulutuksessa 

saa tietoa esimiehen vastuista ja velvollisuuksista. 

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinnon voi suorittaa yksinomaan 

oppisopimuksella. Valmistava koulutus auttaa suunnitte-

lemaan yritystoimintaa ohjatusti ja kehittämään liiketoi-

mintaa systemaattisesti. Valmennuksessa voi hyödyntää 

asiantuntijoiden näkökulmia ja verkostoitua muiden yrit-

täjien kanssa. Tutkinnon suorittaja saa uusia työkaluja lii-

ketoiminnan kehittämiseen ja oppii tuotteistamaan uudet 

liikeideat valmiiksi markkinoille.
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Kaupan ala, liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on esimiestutkinto, 

joka antaa opiskelijalle uusia työkaluja ja näkökulmia kau-

pan alan esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä myynnin ja 

valikoiman kehittämistehtäviin. Koulutuksen aikana oppii 

arvioimaan ja kehittämään omaa johtajuutta ja ryhmän 

esimiehenä toimimista. Asiakaslähtöisen liiketoiminnan 

suunnittelu, myynnin johtaminen ja kehittämisprojektien 

toteuttaminen kuuluvat opintoihin. Opinnot ovat sekä päi-

väopiskelua että verkko-opiskelua Lahden keskustakam-

puksella.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta 

opiskelija saa työkaluja arjen johtamiseen sekä vahvistaa 

omaa osaamista esimiehenä tai yritysjohtajana. Koulutus 

sopii eri alojen esimies- ja johtamistehtävissä toimiville 

henkilöille sekä yrittäjille, jotka vastaavat yrityksensä tai 

oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta. Koulutus on 

monimuoto-opiskelua, johon sisältyy lähi- ja etäopiskelua 

sekä verkko-opintoja. 

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suoritta-

misesta opiskelija saa työkaluja arjen johtamiseen ja oman 

johtamisen kehittämiseen. Opintojen aikana pääsee oppi-

maan esimerkiksi työnjohdollista toimintaa ja henkilöstön-

johtamista, projektin johtamista ja tuotannon ohjauksen 

haasteita. Koulutus soveltuu eri teollisuusalojen päällikkö-, 

työnjohto- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille, jotka 

vastaavat tiiminsä, ryhmänsä, yksikkönsä tai oman vas-

tuualueensa toiminnan johtamisesta sekä tuotannon ja 

teollisuuden asiaintuntijoille. Osaamispisteitä on kerättävä 

180, ja opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna sisältäen 

lähipäiviä Lahden keskustakampuksella.

Kirjastoalan ammattilaisia

Salpauksessa on valmistunut myös kirjastoalan ammatti-

laisia, kirjastovirkailijoita vuosina 2001-2013, kun opiskeli 

liiketalouden perustutkinnon tieto- ja kirjastopalvelujen 

koulutusohjelmassa. Koulutus oli ylioppilaspohjaisena kak-

sivuotinen ja toteutettiin aluksi Heinolassa, jossa opettajana 

oli Taina Lukkaroinen, ja opetuksen siirryttyä Lahteen vuon-

na 2005 oli opettajana Kirsi Laukkanen. Molemmat opettajat 

olivat tieto- ja kirjastopalvelujen henkilöstöä. Vuonna 2009 

Salpaus tarjosi aikuisille informaatio- ja kirjastopalvelualan 

ammattitutkinnon näyttöön valmentavaa koulutusta. Kou-

lutus toteutettiin oppisopimuskoulutuksena, josta vastasi-

vat pedagoginen informaatikko Anna-Liisa Helosalo (enti-

nen Holmström) ja kouluttaja Taina Luukkanen.  

Opiskelijat ja opiskelutilat

Opiskelijoita oli syksyllä 2020 Lahdessa yli 500 opiskelijaa ja 

Heinolan kampuksella noin 160 opiskelijaa. Opetusresurssi 

oli Lahdessa 18 opettajaa ja yksi taitovalmentaja sekä Hei-

nolassa 2,5 opettajaresurssia. Opiskelumuotoja ovat päivä-

opiskelu, monimuoto-opiskelu ja verkko-opiskelu Lahden 

keskustakampuksella tai Heinolan kampuksella. Lahdessa 

kaupan ja hallinnon opetus on pysynyt vuodesta 1954 läh-

tien silloin valmistuneessa kuusikerroksisessa rakennuk-

sessa, Ståhlberginkatu 4 A. Rakennusta on tosin saneerattu 

vuosina 1997-98 ja myöhemmin on taloon tehty pienempiä 

korjauksia sekä muutoksia oppimisympäristöjen muuttuessa. 

Opetustiloissa ei ole tehty radikaaleja muutoksia, koska 

opiskelijaryhmät ovat edelleen suuria tietojenkäsittelyä lu-

kuunottamatta. Suurin muutos on tapahtunut työvälineissä, 

kun kirjoitus- ja laskukoneet ovat vaihtuneet tietokoneiksi, 

älypuhelimiksi ja tableteiksi. Opiskelijoilla on ryhmätyötilo-

ja, ja perinteinen auditorio onkin muutettu oppimisen mo-

nitoimitilaksi. Tähän muutokseen kaikki ovat olleet opetta-

jat tyytyväisiä. 
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Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen alojen koulutusta on vuosien varrel-

la järjestetty melkein kaikissa konsernin ja Koulutuskeskus 

Salpauksen oppilaitoksissa ja toimipisteissä. Konsernin pe-

rustamisen aikoihin samaa koulutustakin saattoi olla use-

assa toimipisteessä. Sitä mukaa, kun organisaatiota kehitet-

tiin ja uudistettiin, myös koulutustarjonnan sijoittelua eri 

toimipisteisiin muokattiin työelämätarpeiden mukaisiksi 

ja päällekkäisyyksiä poistettiin. Lahdessa tekniikan alojen 

koulutusta oli vuonna 1996 Lahden ammatti-instituutissa, 

Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa, Lahden am-

matillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa (LAAK) ja Lahden 

teknillisessä oppilaitoksessa. Lisäksi tekniset alat olivat 

määrällisesti suuria Orimattila-instituutissa, Nastopoli-ins-

tituutissa ja Heinola-instituutissa. Vuonna 2020 Salpaukses-

sa oli tekniikan ja liikenteen perustutkintoja reilut 20.

Autoalan perustutkinto

Autoalan koulutusta oli vuonna 1996 Lahdessa Vipusenka-

dulla, Heinolassa ja Orimattilassa, josta se siirtyi kevääl-

lä 1998 Lahden ammatti-instituuttiin. Orimattilan entiset 

autoalan tilat muutettiin automaatiotekniikan opetuksen 

tiloiksi. Syynä muutokseen oli, että Orimattilan alueella 

toimi useita automaatiota hyödyntäviä yrityksiä, joiden 

työvoimatarvetta ja opiskelijoiden työllistymistä haluttiin 

parantaa. 

Lahden Vipusenkadun kampuksella on nykyisin autoalan 

perustutkintokoulutus ja logistiikka-ala, jolle saatiin aluksi 

tilat vanhasta saha-alan opetustilasta. Aluksi oli vain kulje-

tusala, 2000-luvun alussa aloitettiin kuljettajakoulutus, ja 

tulivat bussit ja yhdistelmäajoneuvot. Nuoria ja aikuisia 

koulutettiin yhdessä, samalla kalustolla. Koulutuspäällikkö-

nä ja myöhemmin opetusalapäällikkönä toimi Ari Taipale, ja 

hänen jäätyään eläkkeelle vuonna 2018 opetusalapäällikök-

si tuli Ismo Hämäläinen. Ari Taipaleelle kokonaisuudesta ja 

työvuosista jäi positiivinen kuva. Ari koki, että paljon oli 

tehty opiskelijoiden ja henkilöstön hyväksi erilaisia ratkai-

suja. 2000-luvun alussa oli autopuolella It`s My Future -pro-

jekti, Kaisu Nymanin ja Mika Karin vetämänä. Se toi jämäk-

kyyttä opiskelijoista huolehtimiseen, mikä oli ollut aika 

heikkoa aikaisemmin. Jäi kannustava ja rakentava mieliku-

va. “Huippuhetkiä olivat, kun saimme uutta kalustoa vuoden 

2010 jälkeen, ja tuli myös autoalan sähköistämiseen uusia opet-

tajia. Logistiikka-alan koulutus toi myös paljon rahaa taloon, 

mistä voi olla ylpeä”, muisteli Ari Taipale. Vuonna 2007 aikuis-

koulutuksen päälliköksi tuli Mauri Korhonen, ja hänen jää-

tyään eläkkeelle Jyrki Pyykönen. Opettajina olivat muun 

muassa Tuomo Hemmilä, Raimo Lehtinen, Pekka Kollanus, 

Jouko Malmberg, Pertti Ojala, Unto Tervo, Kari Suutarinen ja 

Pasi Suhonen, joka oli raskaan liikenteen ajotaidon maail-

manmestari vuonna 2006 (kuljettajakoulutus). Opiskelijoita 

autonasentajakoulutuksessa on noin 100–150. 
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Moottoripyörän korjausta ja ralliautoja

Heinolaan saatiin loppuvuodesta 2009 autoalalle uudistetut 

opetustilat. Heinolan kampuksella on voinut painottaa 

opinnoissa moottoriurheilua sekä myös pienkonekorjausta. 

Moottoriurheilupainotteinen koulutus aloitettiin vuonna 

2000. Opetustilat uusittiin tuolloin ja koululle ostettiin oma 

ralliauto. Opiskelijat kiersivät rallikisoissa, ja heitä innostet-

tiin ajamaan ja heille opetettiin ralliauton huoltamista. 

Myös Valtteri Bottas opiskeli vuosina 2005–2008 Heinolan 

moottoriurheilupainotteisella linjalla legendaarisen opetta-

jan Olli Mykrän johdolla. Bottas harrasti jo silloin kartingia 

ja joutui olemaan paljon ulkomailla, ja Olli henkilökohtaisti 

Valtterin opinnot. Hän sai tutkinnon suoritettua. 

Autoalan perustutkinnossa koulutetaan ajoneuvoasenta-

jan ammattiin. Opintojen aikana opetellaan huoltamaan 

ja korjaamaan ajoneuvojen teknisesti vaativiakin kohteita. 

Opiskelijat hankkivat osaamista ajoneuvojen huoltamiseen, 

korjaamiseen ja diagnostiikan ammattitaitoa työskentele-

mällä sekä oppilaitoksen työsalissa että työelämässä auto-

korjaamoilla.

Lahdessa Vipusenkadun kampuksella voi suuntautua ajo-

neuvoasentajaksi, hyötyajoneuvoasennukseen tai ajoneu-

vojen diagnostiikkaan. Opintojen aikana harjaannutaan 

huoltamaan ja korjaamaan ajoneuvojen teknisesti vaativia-

kin kohteita. Opiskelijat hankkivat osaamista ajoneuvojen 

huoltamiseen, korjaamiseen ja lisäksi syventävät osaamista 

diagnostiikka osaamista työskentelemällä sekä oppilaitok-

sen työsalissa että työelämässä autokorjaamoilla. 

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnois-

ta. Kaikki opiskelevat auton ja moottoripyörän huoltamista 

ja auton korjaamista. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi 

sähkövarusteiden mittaus ja korjaus, hydrauliikka- ja pneu-

matiikkajärjestelmien korjaus, paineilmajarrujen testaus ja 

korjaus. Ajoneuvoasentajan työnimikkeitä voivat olla kevy-

en tai raskaan kaluston ajoneuvoasentaja, varaosamyyjä, 

työkoneasentaja, autokorjaamon yrittäjä ja moottoriurhei-

luajoneuvojen asentaja. 

Opiskelija Oskari Palvaila opiskelee 3. vuotta ajoneuvoasen-

tajaksi. Hän on ollut Vianorilla oppimassa rengastöitä ja pe-

ruskorjaushommia. “YTO-aineiden hyöty riippuu opettajasta”, 

arveli Oskari. “Parasta opiskelussa ovat kaverit, opiskelu antaa 

osaamista myös harrastukseen ja se on vaihtelevaa”. 

Bussilla vai rekalla – Salpauksen logistiikan koulutus

Kuljetusalan koulutusta Salpauksessa järjestetään Vipusenka-

dun kampuksella. Salpaus tarjoaa logistiikan perustutkintoa 

seuraavilla tutkintonimikkeillä: autonkuljettaja, yhdistelmä-

ajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja ja varastonhoitaja. 

Lisäksi tarjotaan ajojärjestelijän erikoisammattitutkintoa ja 

järjestetään erilliskursseja vaarallisten aineiden ajolupiin. 

Opiskelijamäärä kuljetuspuolella on noin 250. 
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Salpauksessa on tällä hetkellä viisi henkilöautoa (kaksi 

kaasuautoa), kolme linja-autoa, kymmenen kuorma-autoa 

(osalla perävaunut) sekä kaivinkone. Lisäksi on tulossa dro-

ne ja ajosimulaattori. Salpauksen lehtori Pasi Suhonen teki 

simulaattoreista opinnäytetyön. “Salpaus on edelläkävijä! 

Keskitymme opiskelijaan ja opetus on työelämälähtöistä”, ker-

toi logistiikka-alan lehtori Pasi Suhonen. Pysyviä työelämä-

kumppaneita ovat Posti, Schenker ja Kaukokiito. Valmistu-

vista opiskelijoista työllistyy 9/10:stä.

Kuljettajan paperit armeijan harmaissa

Tammikuussa 2009 tuli voimaan EU-direktiivi, jonka perus-

teella Suomen Puolustusvoimat alkoivat tarjota varusmie-

hille ajokorttikoulutuksen lisäksi ammattipätevyyskoulu-

tusta. Koulutuskeskus Salpaus teki vuonna 2009 noin viiden 

vuoden sopimuksen Hämeen rykmentin kanssa autonkul-

jettajakoulutuksen järjestämisestä varusmiehille. Sopimus 

perustui laajaan kilpailuttamiseen. Kumppanin valinnassa 

painoi erityisesti laaja-alainen palveluvalmius. Opettajana 

toimi Markku Kortelainen Salpauksesta. Sopimuksen hoi-

taminen edellytti Salpaukselta uuden lisäkaluston hankki-

mista. Salpaus huolehti myös Riihimäen Viestirykmentin 

opetuksesta. Salpaus toteutti noin kaksi kolmasosaa puolus-

tusvoimien järjestämästä sotilaskuljettajakoulutuksesta, ja 

yhden kolmasosan Hämeen rykmentti hoiti itse. Tämä oli 

yleensä maastoajoa ja puolustusvoimien erikoisajoa, joka 

tapahtuu teiden ja ajoratojen ulkopuolella. “Ensimmäisen 

vuoden jälkeen kokemukset yhteistyöstä olivat erittäin hyvät. 

Ajo-opetustunteja oli kertynyt 6800, mikä osoitti ajo-opetuksen 

kolminkertaistumista direktiivin myötä. Myös teoriaopetuksen 

määrä oli tuplaantunut”, kertoi kapteeni Juha Tolja Hämeen 

rykmentistä vuonna 2010 Svengi-lehdessä. Koulutussopi-

mus päättyi, kun armeijan sotilaskoulutus loppui Lahdessa 

vuonna 2014. Vuoden 2009 ensimmäisessä uusien varus-

miesten saapumiserässä aloittivat myös Jukka Jantunen ja 

Olli Karstila. “Voisin hyvin kuvitella työllistyväni kuljetusalalle, 

joten palvelusaika kuljetuseskadroonassa sopii minulle loista-

vasti”, kertoi 19-vuotias lahtelainen alokas Jukka Jantunen. 

Jos Jukka olisi myöhemmin aloittanut opinnot Salpauksen 

auto- ja logistiikka-alalla, hänen armeijassa opitut taitonsa 

olisi hyväksiluettu. 
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OPETUSHALLITUS VAATI SELVITYSTÄ

Vuonna 2019–2020 Salpauksen kuljetusalan koulutuksesta 

jouduttiin antamaan selvitys Opetushallitukselle ja valta-

kunnalliselle kuljetusalan työelämäneuvottelukunnalle. 

Kuljetusalan opiskelijan tekemästä reklamaatiosta lähti 

liikkeelle prosessi, jossa selvitettiin seikkaperäisesti toteu-

tussuunnitelmat: OPH:n työelämäneuvottelukunta halusi 

selvityksen kaikkien opiskelijoiden henkilökohtaisen osaa-

misen kehittämissuunnitelmien sisällöistä ja toteuttamista-

voista. Lisäksi työelämäneuvottelukunta halusi selvityksen 

näyttöjen toteuttamisesta työpaikoilla ja oppilaitoksessa. 

Neuvottelukunnan mielestä opetuskäytännöt, näytöt ja do-

kumentit olivat osittain puutteellisia. Ulkopuolinen konsult-

tiyritys PDO teki sisäisen tarkastuksen Salpauksen kaikkia 

aloja koskevasta OPS-prosessista. OPH järjesti keskusteluti-

laisuuden, johon Salpauksesta osallistuivat toimitusjohtaja 

Martti Tokola, rehtori Päivi Saarelainen ja opetusalajohtaja 

Risto Salmela sekä opetusalapäällikkö Ismo Hämäläinen. 

Palveluvastaava Arja Mikkonen organisoi selvitys- ja arvi-

ointiprosessin Opetushallitukselle Risto Salmelan ja opetus-

alapäällikkö Ismo Hämäläisen kanssa.

Positiivisesti ajateltuna opetuksena Salpaukselle oli, että 

kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen toteutusta tar-

kasteltiin uudella tavalla. HOKSien ja ammattipätevyysasi-

akirjojen oikeellisuus tarkastettiin myös kahden edellisen 

vuoden ajalta. Kokonaisuudessa kiinnitettiin huomiota 

erityisesti kirjausten täsmällisyyteen ja oikeellisuuteen. Li-

säksi tapa, jolla ammattipätevyyskokeet toimitetaan työ-

elämätoimikunnalle, uudistettiin. Tehtävä oli suuri, koska 

kuljetusalan opiskelijoita on Salpauksessa noin 450/vuosi. 

Salpauksen kuljetusalan opettaja Arto Arvola nimettiin 

ammattipätevyydestä vastaavaksi johtajaksi, joka valvoo 

esimerkiksi asiakirjojen oikeellisuutta ja ammattipätevyys-

kokeiden arviointia. Toiminnan uudelleen järjestelyissä 

tehtiin ratkaisuja, jossa kaikkien opiskelijoiden HOKSit käy-

dään läpi tutkinnonosittain ja tarkistetaan, että näyttöjen 

tiedot ovat ammattitaitovaatimusten mukaisia. Kuljetus-

alan työelämäneuvottelukunta näkee kannanotossaan, että 

oppilaitosnäyttöjä voidaan tehdä vain sellaisissa tapauksis-

sa, jolloin työelämässä tapahtuva näyttö ei tule olosuhtei-

den pakosta kysymykseen. 

Positiivista asiassa on se, että työelämätoimikunnan ja op-

pilaitoksen yhteistyö tiivistyi ja yhteisen ymmärryksen ja 

ammattitaitovaatimusten sekä työelämän vaatimusten yh-

teensovittaminen kaikkien toimijoiden kanssa on kehitty-

nyt merkittävästi ja antaa kuljetusalan osaamisen kehittä-

miselle uutta pontevuutta.

Autonkuljettajan koulutus (logistiikan perustutkinto) 

muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki 

opiskelevat kuljetusalan perustason ammattipätevyyden, 

kuorma-auton tavarankuljetusten hallinnan ja kuorma-au-

tokuljetuksen. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi taksi-, 

elintarvike-, massatavara- ja ympäristönhuollonkuljetukset 

sekä työkoneiden käyttö ja huolto. Autonkuljettaja voi toi-

mia kappaletavaran, maa-ainesten, ympäristönhuollon ja 

elintarvikkeiden jakeluautonkuljettajana, teollisuuden ja 

kaupan kuljettajatehtävissä. 

Jokimaan raviradan parkkipaikalla voi nähdä upean rivin 

Salpauksen busseja ja rekkoja, koska Hevosystäväin seura 

on antanut luvan käyttää sitä ajoharjoitteluun.

Linja-autonkuljettaja

Kuljettajan tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista 

opinnoista. Kaikki opiskelevat kuljetusalan perustason am-

mattipätevyyden, linja-auton tavarankuljetusten hallinnan 

ja linja-autokuljetukset. Lisäksi on valittava yksi tutkinnon 

osa seuraavista kaukoliikenteen-, palveluliikenteen- tai ti-

lausajoliikenteenkuljettajan tehtävät. Valinnaisia opintoja 

ovat esimerkiksi kuljetusalan perustason ammattipätevyy-

den laajennus sekä työkoneiden käyttö ja huolto. Tutkinnon 

suorittanut voi toimia kaupunkiliikenteen, tilausajon, kau-
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koliikenteen tai palveluliikenteen linja-autonkuljettajana. 

Tutkinnon suorittamiseen liittyy terveydentilaa koskevia 

vaatimuksia tai suosituksia. 

Varastonhoitaja

Varastonhoitajan opinnoissa pääsee alusta lähtien suoritta-

maan osan opiskelusta työpaikoilla. Opinnoissa painottuvat 

käytännön tekeminen ja ryhmässä työskentely. Tavaran 

varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varaston tietojärjestel- 

mien käyttö ovat varastonhoitajalle peruskauraa, mutta 

hän tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yri-

tyksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoiminto-

jen perusasiat.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat tavaran vastaanottoa, säilytystä, keräi-

lyä, lähetystä ja inventointia ja saldon hallintaa sekä trukin-

kuljettajan tehtäviä. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi 

työkoneiden käyttö ja huolto, vaarallisten aineiden käsittely 

ja varaston tietojärjestelmät. Varastonhoitajat voivat työllis-

tyä kuljetusalalle terminaalityöntekijöiksi. Tutkinnon suo-

rittaminen antaa valmiudet toimia myös kaupan, teollisuu-

den ja julkisen sektorin palveluksessa varastoyöntekijänä. 

Logistiikka-alan 2. vuoden opiskelijat Jesper Töllikkä ja Atte 

Lummemäki opiskelevat Salpauksen varastonhoitajakoulu-

tuksessa. He kertoivat, että tehtäviä ja oppimista hoidetaan 

paljon tietokoneella: pakkaamista, tavaran vastaanottamis-

ta ja lähettämistä. Työssäoppimispaikoja heillä oli ollut Män-

tyharjulla Veistolla, joka tekee sahakoneita, Kierrätyskeskus 

Patinassa ja Prismassa. Heillä on kaksi päivää viikossa ollut 

YTO-opintoja: perjantaisin englantia, ruotsia ja fysiikkaa 

sekä maanantaisin liikuntaa, äidinkieltä ja kirjallisuutta. 

Kuljetusalan ammattitutkinto

Jos henkilö on logistiikka-alalla töissä, hän voi suorittaa 

kuljetusalan ammattitutkinnon oppisopimuksella. Jos ta-

voitteena on yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävät, 

niin voi suorittaa tavarakuljetusten osaamisalan. Jos haluaa 

työnjohdollisiin tehtäviin, voi suorittaa kuljetusalan työn-

johdon osaamisalan.

Kuljetusalan ammattitutkinto sopii logistiikan osaajalle jat-

kokoulutukseksi, jos hänellä on logistiikan perustutkinto 

(kuljetuksen osaamisala) ja kuljetusalan työkokemusta. 

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on keskeisten 

varastotöiden edellyttämä osaaminen ja asiakaslähtöinen 

ajattelutapa. Hän osaa käyttää varastotyössä tarvittavia ko-

neita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varasto-

työssä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita sekä suunni-

tella ja kehittää työtään.  

Kuljetus Lakkapäällä on 
säännöllisesti harjoitteli-
joita, joista osa työllistyy 
myöhemmin yritykseen. 
Kuvassa vasemmalla Ida 
Talvitie, markkinointi-
päällikkö Jarmo Talvitie, 
henkilöstöpäällikkö Nina 
Lakkapää. Salpauksesta 
valmistunut Kari Karja-
lainen ja kuljetusalan 
lehtori Marko Räikkönen.
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Tulityökorttikoulutus ja koe

Tulitöiden tekeminen tilapäisillä tulityöpaikoilla edellyttää, 

että työntekijä on suorittanut vakuutusyhtiöiden ja Suomen 

Vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön (SVK) hyväksymän tuli-

töiden turvallisuustutkinnon. Tulityökorttikoulutus uudis-

tui 1.1.2016. Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan 

tulityökoulutus yhdistyivät. Ennen vuotta 2016 suoritettu 

koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa 

tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvalli-

suustutkinto (sininen kortti) oikeuttaa tekemään vain tuli-

töitä ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuus-

kortti (musta kortti) vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. 

Koulutus on päivän mittainen ja se sisältää kuusi oppituntia 

sekä suojaus- ja alkuasammutusharjoituksen. Valtteri Bottak-

sen tulityökortti odottaa edelleen noutamista Heinolasta...

ADR-säiliöajolupa + yhdistetty perusajolupa 

Kuljetusalalla työskenteleviltä vaaditaan voimassa oleva 

ADR-ajolupa. Sen voi suorittaa kolmepäiväisellä ADR-säiliö-

ajolupa + yhdistetty -perusajolupakurssilla Salpauksessa ja 

voi näin jatkaa ADR-ajoluvan voimassaoloaikaa. Autonkul-

jettajalta vaaditaan ADR-ajolupa, mikäli hän kuljettaa vaa-

rallisia aineita yli sallitun vapaarajan.

Elintarvikeala

Elintarvikealan perustutkinto valmistaa leipuri-kondiitto-

rin ammattiin. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä, siinä 

pääsee perehtymään erilaisiin raaka-aineisiin ja tuotteisiin 

sekä niiden valmistamiseen. Opintojen aikana opetellaan 

perinteinen käsillä leipominen sekä teollinen leivonta, jossa 

tekniikka ja koneet tulevat tutuiksi. Opetellaan myös tunte-

maan automaatioprosessia sekä hallitsemaan työssä käytet-

täviä laitteita. Elintarvikealan perustutkinnon suorittaneita 

on ollut Salpauksessa viime vuosina (2018–20) ollut 70–80 

henkilöä.  

Tutkinnon sisältö koostuu pakollisista ja valinnaisista opin-

noista. Kaikki opiskelevat elintarviketuotannossa toimi-
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mista, leipomoalan prosessien ohjausta ja käynnissäpitoa 

sekä ruoka- ja kahvileipätuotteiden että konditoriatuottei-

den valmistusta. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi lei-

pomoeinesten ja leipomoalan erikoistuotteiden valmistus, 

elintarvikkeiden valmistaminen kansainvälisessä ympä-

ristössä ja leipomotuotteiden pakkaustoiminnot. Leipu-

ri-kondiittorin työpaikkoja ovat leipomot ja konditoriat tai 

teollisuusleipomot, paistopisteet ja kahvila-konditoriat. He 

työskentelevät valmistus-, pakkaus- ja myyntitehtävissä. 

Työpaikalla oppimiseen Salpauksella on leipomoalalla vaki-

tuisia yhteistyökumppaneita, kuten Fazer, Sinuhe, Vuohelan 

herkku ja Viipurilaisen Kotileipomo Vääksyssä. 

Salpaus tarjoaa myös leipomoalan ammatti- ja erikoisam-

mattitutkintoja. Leipomoalan ammattitutkinnon suoritta-

nut toimii pienissä leipomoissa ammattinimikkeellä lei-

purikisälli ja konditorioissa nimikkeellä kondiittorikisälli 

sekä leipomoteollisuudessa ammattinimikkeellä leipomo-

teollisuuden kisälli valmistaen erilaisia leipomotuotteita 

taikinasta valmiiksi tuotteiksi. Leipomoalan erikoisammat-

titutkinnon suorittaneet voivat käyttää ammattinimikkei-

tä kondiittorimestari, leipurimestari, leipomoteollisuuden 

mestari ja työskennellä leipomoissa, konditorioissa tai lei-

pomoteollisuudessa. Mestarit osaavat paitsi valmistaa eri-

koistuotteita myös suunnitella niitä. 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutusta 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutusta on järjestetty 

Päijät-Hämeessä eri oppilaitoksissa jo 1970- luvulta alkaen 

eri nimillä: Orimattilan kotitalousopistossa kotitaloustek-

nikkokoulutuksena, Orimattila-instituutissa puhdistus-

palvelualan oppisopimuskoulutuksena, Päijät-Hämeen 

ammattioppilaitoksessa siivousteknisellä linjalla, Lahden 

talouskoulussa ja Lahden ammatillisessa aikuiskoulutuskes-

kuksessa oli laitoshuoltajatutkinto. 

Ammatin päivitystä oppisopimuksella

Pirjo Sali oli suorittanut 1980-luvulla kotitalousteknikon 

tutkinnon Orimattilan kotitalousopistossa ja työskennellyt 

siivousalalla esimiehenä. Oppisopimuskoulutus oli siivous-

päällikkö Pirjo Salin mielestä erittäin hyvä tapa päivittää 

tietoja ja oppia uusia omaan ammattiin liittyviä asioita. 

Pirjo opiskeli toista vuotta Orimattila-instituutin puhdistus-

palvelualan tutkintoa vuonna 1999. “Opetus on ajanmukaista. 

Henkilökohtainen opetussuunnitelma on hyvä, ja ainakin itse 

olen saanut vaikuttaa paljon omaan opetussuunnitelmaani. 

Opinnäytetyöni teen omalle työpaikalleni siivoustyön ohjeis-

tuksesta”, kertoi Pirjo opiskelustaan.

Vuonna 2020 Salpaus tarjoaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelu-

jen koulutuksessa seuraavia tutkintoja: Toimitilahuoltajan 

opinnot sopivat hyvin niin nuorille ja aikuisille kuin alan-

vaihtajille. Opinnot antavat myös hyvän pohjan jatko-opis-

keluun. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista 

opinnoista. Kaikki opiskelevat asiakaslähtöisten puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelujen tuottamista sekä perus- ja ylläpitosii-

vouspalveluja. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi ter-

veydenhuoltolaitosten, kauppakeskusten ja myymälätilojen 

sekä liikennevälineiden puhtauspalvelut.

Toimitilahuoltaja työskentelee erilaisissa kohteissa, esimer-

kiksi terveyskeskuksissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, toi-

mistosiivoojana, koulu- ja päiväkotisiivoojana sekä kerros-

hoitajana hotelleissa.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto tuo val-

miudet toimia erilaisissa haastavissa alan töissä, olipa 

kyseessä sitten kiinteistönhoito, kotityöpalvelut tai toimi-

tilahuoltaminen. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatti-

tutkinnon suorittanut voi toimia muun muassa henkilökoh-

taisena avustajana, kiinteistönhoitajana, kodinhuoltajana, 

laitoshuoltajana tai toimitilahuoltajana.
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Vuonna 2020 tutkintouudistuksen näkyvimpänä osana oli, 

että puhtausala ja kiinteistönhoidon ala yhdistyivät samak-

si perustutkinnoksi. Salpauksessa uusi tutkinto jakautuu 

siten, että puhtausalan koulutus tapahtuu pääsääntöisesti 

keskustakampuksen tiloissa ja kiinteistönhoidon opetus Vi-

pusenkadun kampuksella. 

Tutkintoon kuuluu pakollinen tutkinnon osaamisalan osa, 

ja sen lisäksi voi valita suuntautumisensa mukaan mui-

ta osaamisaloja. Näitä ovat kiinteistönhoidon osaamisala, 

LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito ja kiinteistön toiminta-

kunnon ylläpito, kotityöpalvelujen osaamisala, henkilökoh-

taisena avustajana toimiminen ja kotisiivouspalvelut sekä 

toimitilahuollon osaamisala, laitoshygieniapalvelut ja yllä-

pitosiivouspalvelut.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut voi toimia esimiestehtävissä puh-

tausalalla, kotityöpalveluissa ja kiinteistönhoidossa. Lisäksi 

tutkinnon suorittanut voi toimia puhtausalan ja kiinteistön-

hoidon asiantuntijana kiinteistöissä ja niiden suunnittelussa 

tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen työmäärämitoituksessa. 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon 

laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnon pakolliset osat 

ovat puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja 

johtaminen sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilös-

tön ja osaamisen johtaminen. Lisäksi tutkintoon kuuluvat 

tutkinnon valinnaiset osat, jotka ovat ekotehokkuuden joh-

taminen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arvi-

ointi, monipalvelujen johtaminen, puhtaus- ja kiinteistöpal-

velujen kehittäminen ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen 

mitoittaminen ja myynti. 

Kone- ja tuotantotekniikan alat ja tutkinnot

Kone- ja metallialan sekä muovialan koulutusta Päijät-Hä-

meessä järjestettiin 2000-luvun alussa useassa eri kunnassa 

ja toimipisteessä: Heinola-instituutissa oli kunnossapito-

asentajan ja levyseppähitsaajan tutkinnot ja lisäksi Mik-

kelin aikuiskoulutuskeskuksen järjestämää metallialan 

koulutusta, Orimattila-instituutissa kone- ja metallialan 

koulutusta levyseppä-hitsaajan tutkintoon ja aikuisille 

myös robottihitsauskursseja, Lahden ammatti-instituutissa 
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oli metallialan koulutusta, joka siirtyi Ståhlberginkadulta 

Katsastajankadulle samaan rakennukseen aikuiskoulutuk-

sen kanssa vuonna 2002. Muovialan koulutus aloitettiin 

1997 Nastolassa, josta se siirtyi Lahteen Vipusenkadulle uu-

siin tiloihin Nastopolin lakkauttamisen jälkeen. 

Uusiin tiloihin – tuliterään rakennukseen 

Vuonna 2016 koko Lahdessa järjestettävä kone- ja metallia-

lan koulutus siirtyi Vipusenkadun kampukselle uusiin tek-

niikan koulutuksen opetustiloihin. Tutkinnon nimi muut-

tui kone- ja tuotantotekniikan tutkinnoksi vuonna 2018 ja 

vuonna 2020 alalla opiskeli noin 130 -150 opiskelijaa Heino-

lassa ja Lahdessa, kun Orimattilan yksikkö oli aiemmin jo 

lakkautettu. Opiskelijoista on myös iso osa maahanmuuttajia, 

joilla on hyvä motivaatio, mutta kielivaikeuksia, ja siksi tut-

kinnon suorittaminen usein hankaloituu tai jää tekemättä. 

Kone- ja tuotantotekniikka on yksi parhaiten työllistäviä 

teollisuuden aloja myös Päijät-Hämeessä. Osaavasta työvoi-

masta on alueen yrityksissä koko ajan pulaa, samoin Sal-

pauksessa opiskelijoista, vaikka työtehtävät ovat monipuo-

lisia ja mielenkiintoisia. Päijäthämäläisistä kone- ja 

metallialan yrityksistä monella on toimipisteitä myös ulko-

mailla, näin ollen työhön saattaa sisältyä myös työskentelyä 

ulkomailla. Opiskelijat pääsevät heti koulutuksen aikana 

tutustumaan paikallisen teollisuuden työtehtäviin ja yleen-

sä työllistyvät heti valmistuttuaan. “Kun kone- ja tuotantotek-

niikka siirrettiin Katsastajankadulta Vipusen kampukselle uu-

siin tiloihin, kasvoi alan vetovoima merkittävästi”, kertoi 

opetusalajohtaja Risto Salmela. 

Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisena pääsee näke-

mään paikkoja ja laitteita, joihin vain harvalla on mahdolli-

suus. Lisäksi Salpauksen tekniikan opetustilat ja laitteet 

ovat nyt Suomen huippua ja opettajat erittäin motivoitunei-

ta. Taitovalmentaja Kimmo Karvonen käytti ilmaisua “ku-

ninkaallinen koneistus”, kun hän kuvaili oppimisympäris-

töä ja opiskelijoiden oppimisprosessia: ensin suunnittelu ja 

laskeminen ohjelmointia varten, sitten aihiot, aletaan jyr-

siä, sitten ohjelmoidaan CNC:llä. “Opiskelijan on hallittava 
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koko prosessi, vaikka työelämässä voikin tehdä vain prosessin 

yhtä osaa. Myös tarkkuus on tärkeää, tarvitaan millimetrin 

kymmenesosan tarkkuutta mittaamisessa, jotta saadaan kier-

teet kohdalleen”, kuvaili Karvonen opiskelijoiden tavoitteita. 

Lahden kone- ja tuotantotekniikan tiloissa on 40 hitsaus-

paikkaa, ja ne on varustettu Kemppi Oy:n laitteilla. 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Salpauksessa voi opiskella kone- ja tuotantotekniikan perus-

tutkintoa, jossa on koneistajan, levyseppähitsaajan, konea-

sentajan tai muovi- ja kumituotevalmistajan osaamisaloja. 

Lisäksi tutkintoon sisältyy opetusosio Ammatissa ulkomail-

la, joka on tullut voimaan vuonna 2020. Perustutkintojen 

lisäksi järjestetään tuotantotekniikan, koneasennuksen ja 

kunnossapidon ammattitutkintoja sekä tuotantotekniikan 

ja koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitut-

kintoja. Tutkintojen lisäksi aika ajoin on tarjolla lyhyempiä 

erikoiskoulutuksia, kuten kansainvälinen hitsausneuvoja 

(IWS) ja tulityökorttikoulutus.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa, asennuksen 

ja automaation osaamisalalla koneasentaja oppii valmista-

maan ja kokoamaan erilaisia koneita ja laitteita sekä huol-

tamaan niitä. Opitaan myös tuntemaan antureita, pneu-

matiikkaa, mekaniikkaa ja asennustekniikkaa. Tutkinto 

muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki 

opiskelevat valmistustyötehtävissä toimimista, asennus- ja 

automaatiotöitä sekä koneasennusta. Valinnaisia opintoja 

ovat esimerkiksi hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset 

ja manuaalinen koneistus. Koneasentajan työtehtäviin voi-

vat kuulua teollisuuden erilaiset valmistus-, asennus-, käyt-

tö- ja kunnossapitotehtävät. Yritysten kansainvälistyminen 

lisää mahdollisuuksia työskennellä ulkomailla. 

Levyseppähitsaajan tutkinto 

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat valmistustyötehtävissä toimimista, asen-

nus- ja automaatiotöitä sekä hitsaus- ja levytöitä. Valinnai-

sia opintoja ovat esimerkiksi CNC-särmäys, levytyökeskuk-

sen käyttö, kone- ja tuotantotekniikan alan työpaikkoja ovat 

koneita, laitteita ja osia valmistavat tehtaat ja konepajat 

sekä teollisuuden tai erilaisten laitosten asennus-, käyttö-, 

korjaus-, huolto- ja kunnossapitotehtävät. Levyseppähitsaa-

ja valmistaa erilaisia metallituotteita levytyö- ja hitsausme-

netelmin. Salpauksessa pääsee käyttämään alan viimeisintä 

hitsaustekniikkaa ja voi myös suorittaa kansainvälisen hit-

saajan tutkinnon.

Muovi-Manu muovialan koulutusta kehittämään 

Salpauksen muovialan koulutuksen juuret ovat 1990-luvul-

la, kun Lahden ammatti-instituutti vuonna 1997 aloitti yh-

teistyönä Nastolaan perustetun Muovipoli ry:n kanssa Suo-

men ensimmäisen muovimekaanikon ammattitutkinnon. 

Opettajaksi valittiin Timo Malén, joka pian alettiin tuntea 

ympäri maata Muovi-Manu -nimellä. Tuolloin Lahden am-

matti-instituutin rehtori Vesa Raitaniemi oli myös hyvin in-

nostunut muovialan koulutuksesta ja hänen avustuksellaan 

Opetusalajohtaja 
Risto Salmela ja 
opetusalapäällikkö 
Jarimatti Kähärä 
pukeutuneina mustaan 
pusakkaan Salpauksen 
tunnuksella.
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hankittiin Nastolan uuteen työsaliin lähes kaikkien eri val-

mistusmenetelmien työkoneet: ruiskuvalukoneet ja robotti, 

ekstruusiolinjat (putki ja kalvo), tyhjiömuovaus- ja hitsaus-

laitteet ja kertamuovien valmistuslaitteita. Uponor Oy oli 

vahvasti kehittämisessä mukana. Kun Nastopoli-instituutti 

ja -lukio perustettiin vuonna 2001, tuli muovikoulutus osak-

si Nastopolin koulutustarjontaa. Ennen tutkintoon johtavaa 

koulutusta muovikursseja järjestivät Suomessa AEL, Rastor 

ja Muoviyhdistys ry. 

Vuonna 2000 aloitettiin muovi- ja kumitekniikan perustut-

kinto, ja tuolloin muovikoulutusta järjestettiin ympäri maa-

ta. Nyt 2020-luvulla muovialan ammatillista perustutkinto-

koulutusta järjestävät enää vain Koulutuskeskus Salpaus ja 

Tampereen ammattiopisto Tredu. Aikuiskoulutusta ei enää 

juuri järjestetä. 

Näin Timo Malén kertoi Salpauksen muovialan tilanteesta 

vuonna 2020: “Salpauksessa koulutus alkoi menestyksellisesti 

1997. Koulutus oli erittäin vetovoimaista ja opiskelijoita koulu-

tukseen tuli ympäri Suomea. Muovialan koulutusta oli Päijät-Hä-

meen lisäksi Turun, Tampereen, Laitilan ja Vaasan alueilla.”

Vuonna 2018 muovialalla meni hyvin, mistä kertoi yritysten 

halu kouluttaa työntekijöitään. Vuoden vaihteessa Salpauk-

sessa opiskeli muovialan aikuiskoulutuksessa 80–90 henki-

löä. Suomessa on lähes 12 000 muovityöntekijää, joista vain 

1300 on suorittanut tutkinnon. Muovialan työntekijöille on 

eduksi, jos he tuntevat muovilajit, niiden ominaisuudet ja 

että he tuntevat muovien jaottelun sekä eri valmistusmene-

telmät. 

Vuonna 2010 Salpauksen Svengi -lehden haastattelussa 

teemasta “Voiko muovi edistää kestävää kehitystä?” olivat 

“Salpauksen sohvalla” Sami Keto ja Salpauksen muovialan 

lehtori Timo Malén. Keto toimi ympäristöjärjestö Dodo ry:ssä 

ja oli sitä mieltä, että minkään asian ei tarvitse olla ristirii-

dassa ympäristöystävällisyyden kanssa. Ympäristöasiat ja 

muovi olivat Timo Malénin sydäntä lähellä. Timo muisteli 

Suomen ympäristökeskuksen teettämää tutkimusta, jossa 

verrattiin kauppakassien elinkaarta. Kierrätysmuovikassi 

voitti tutkimuksen, kaikista huonoin vaihtoehto oli bioha-

joava muovikassi, koska sen hiilijalanjälki on iso. Paperikas-

sikaan ei pärjännyt hyvin. Myös kangaskassi oli yllättävän 

huono vaihtoehto, koska käyttökertoja pitää olla paljon en-

nen kuin kassin tekemiseen käytetty energia maksaa itsensä 

takaisin. Sami sanoi, että kierrätyksessä on tärkeää, että ma-

teriaaleja ja tuotteita pystytään käyttämään niin, ettei niiden 

arvo laske, mikä lopulta johtaa siihen, että siitä tulee jätettä. 

Muovialan koulutus jatkuu Salpauksessa nykyisin osana 

kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa. 

Muovi- ja kumituotevalmistajan osaamisalalla tutkinto 

muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki 

opiskelevat valmistustyötehtävissä toimimista, asennus- ja 

automaatiotöitä sekä muovi- ja kumialalla toimimista. Va-

linnaisia opintoja ovat esimerkiksi muovien ekstruusioval-

mistus ja lämpömuovaus, muovien liitos- ja valutyöt.

Muovialan tuotantotoiminnan kehittyminen, toimintatapo-

jen muutokset ja kansainvälistyminen edellyttävät asiakas-

ryhmien ja liiketoimintaketjujen hyvää tuntemista. Muovi-

materiaalien ja niihin käytettyjen lisäaineiden kemiallisten 

ja fysikaalisten ominaisuuksien johdosta tuotteiden valmis-

tusprosessien terveydelliset ja ympäristövaikutukset vaati-

vat niiden hallintaa ja kestävän kehityksen edistämistä. 

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Tuotantotekniikan opinnoissa opiskelija saa kattavan nä-

kemyksen oman osaamisalansa tuotantoprosesseista. Hän 

oppii käyttämään työssään tarvittavia koneita, laitteita ja 

materiaaleja sekä automaatio- ja digitaalisia sovelluksia. 

Lisäksi opitaan myös kehittämään ja arvioimaan omaa 

osaamista sekä opastamaan muita työympäristön toimin-

tatavoissa ja tehtävissä. Olemassa oleva voidaan osoittaa 

hyväksytysti näytöillä.
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kemyksen oman osaamisalansa tuotantoprosesseista. Hän 

oppii käyttämään työssään tarvittavia koneita, laitteita ja 

materiaaleja sekä automaatio- ja digitaalisia sovelluksia. 

Lisäksi opitaan myös kehittämään ja arvioimaan omaa 

osaamista sekä opastamaan muita työympäristön toimin-

tatavoissa ja tehtävissä. Olemassa oleva voidaan osoittaa 

hyväksytysti näytöillä.

Timo Malénin ja Sami Kedon haastattelu 
Salpauksen Svengissä 1/2010

151



Valituista tutkinnonosista riippuen opiskelija toimia myös 

tuotannon kehitysprojekteissa, teollisuuden hankintatoi-

minnassa, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työympä-

ristön suojelun kehittämistehtävissä tai robotiikan hyödyn-

tämistehtävissä. 

Koneistajan opinnoissa opiskelija oppii tekemään mittatark-

koja osia metalleista ja muista materiaaleista. Opiskelijat 

pääsevät myös käyttämään tietokoneohjattuja CNC-työstö-

keskuksia ja 3D-tulostimia tietokoneella laadittujen mallin-

nusten ja ohjelmien avulla. Tutkinto muodostuu pakollisista 

ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat valmistus-

työtehtävissä toimimista, asennus- ja automaatiotöitä sekä 

koneistusta. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi CAD/

CAM-ohjelmointi, robotin käyttö sekä levyjen CNC-leikkaus. 

Koneistajan työtehtäviä ovat teollisuuden erilaiset valmis-

tus-, asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävät. Yritysten 

kansainvälistyminen lisää mahdollisuuksia työskennellä 

myös ulkomailla. Kone- ja tuotantotekniikan alan työpaik-

koja ovat koneita, laitteita ja osia valmistavat tehtaat ja ko-

nepajat. 

Niemenkadun torni haastoi rakentajat

“Olen erityisen ylpeä tästä kuvasta. Siinä on Niemenkadun lii-

kenneympyrässä oleva torni, jonka valmistuspiirustukset olen 

piirtänyt ja jonka asennusta olen valvonut. Rakennelma tehtiin 

vuonna 2006, ja se rakennettiin Salpauksen opiskelijatyönä. 

Kaupunkilaiset ovat kutsuneet tornia pölkkykasaksi, juhannus-

kokoksi ja jopa rovioksi. Arkkitehti suunnitteli tornin, mutta tu-

kirakenteita ei saatu sopimaan sisään. Minä halusin vielä ko-

keilla mallintamalla, miten tukitangot saataisiin toistensa 

lomasta juuri oikealla tavalla - ja se onnistui. Torni on geometri-

sesti mielenkiintoinen rakennelma. Siinä kierre etenee niin, että 

jokainen pölkky kääntyy aina 11,25 astetta”, muisteli Sven-

gi-lehdessä Salpauksen kone- ja metallialan opettaja Aimo 

Leppänen. 
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Korona kuritti

Opettaja Anssi Mikkola kertoi, miten korona-aika mullisti 

koko opetuksen. Tommi Backman teki kurssit Elsaan. Mitään 

ei ollut valmista. Opiskelijat saivat vuodessa koko kolmen 

vuoden teoriaopinnot. Tämä on haasteellista, koska opiskelu 

kuitenkin perustuu vahvasti kädentaitoihin ja tekemiseen. 

Oppisopimuskoulutus vei pesulasta koneasentajaksi

“Lukion jälkeen olin ensin pesulassa töissä ja aloin siellä miet-

tiä, mille alalle lähtisin. Tärkeintä oli, että saisin jostakin tutkin-

non, sillä pelkästään lukion papereilla en tekisi mitään”, kertoi 

Henna Kautiainen. “Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta 

metallialasta. Työkaluja osasin jonkin verran käyttää, mutta ko-

nepiirustuksia en ollut nähnyt koskaan aikaisemmin. Ja Rauten 

tarjoamassa oppisopimuskoulutuksessa houkuttivat nimen-

omaan uudet haasteet. Halusin näyttää itselleni ja muille, että 

pystyn tällaisiinkin hommiin.” 

Oppisopimuskoulutuksen läpivientiin oli varattu kolme 

vuotta, mutta Henna vei tutkinnon läpi kahdessa ja puoles-

sa vuodessa vuonna 2010. Hän kiitteli erityisesti työpaikka-

Henna Kautiainen 
Salpauksen Svengissä 
2/2020
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kouluttajaansa Pasi Haverista, joka neuvoi ja kannusti koko 

koulutuksen ajan. “Hyvä työpaikkakouluttaja saa asiat rullaa-

maan. Hän estää sen, että koulutettavaa ei vain laiteta nurk-

kaan näpertelemään jotain. Henna arveli, että koska hän aloitti 

metallialan aivan nollasta, hän lienee ollut kouluttajalle suuri 

haaste”, kertoi Henna. Oppisopimukseen kuuluu työpaikal-

la oppimisen lisäksi myös teoriaopintoja, jotka opiskeltiin 

Salpauksessa. Henna kävi pakollisten opintojen lisäksi yli-

määräisiä hitsauskursseja, koska arveli, että niistä voi olla 

tulevaisuudessa hyötyä. Teoriajaksot koettelivat kukkaroa, 

koska niiltä ajoilta ei saanut palkkaa, ainoastaan oppilaitok-

sen maksamaa päivärahaa.

Valmistuttuaan Henna sai Rautelta työpaikan koneasen-

tajana. Konepiirustusten mukaan rakennetaan koneet, 

testataan ja sen jälkeen lähetetään maailmalle. Henna oli 

työpaikallaan harvinaisuus, sillä hän oli työyhteisön ainoa 

nainen. Mutta hän pärjäsi hyvin, tietynlainen asenne on 

tärkeintä! Tulevaisuuden haaveena on suorittaa ammatti-

tutkinto, mutta sitä ennen hän aikoo hankkia työkokemusta. 

Laboratorioalan koulutus

Laboratorioalan koulutus on alkanut Päijät-Hämeessä jo 

1970-luvulla Päijät-Hämeen ammattikoulussa. Opetus oli 

tuolloin vahvasti painottunut elintarvikelaboratoriotoi-

mintaan. Nykyisin opetus sisältää laajempia opetuskoko-

naisuuksia, kuten teollisuuden, kosmetologialan ja uutena 

ympäristötutkimuksen. Opetustilat sijaitsivat aluksi Vipu-

senkadulla A-rakennuksessa, mutta siirtyivät vuonna 1987 

uuteen E-rakennukseen. Siellä toimittiin, kunnes muutettiin 

uusiin tiloihin Ståhlberginkatu 10:een kesällä 2021. Hallin-

nollisesti opetus kuului vuodesta 1996 Lahden ammatti-ins-

tituuttiin. Koulutuspäälliköksi tuli vuonna 2006 Ari Tai-

pale. Pitkäaikaisia opettajia ovat laboratorioalalla 1990- ja 

2000-luvun alkupuolella olleet muun muassa Marja Vihavai-

nen ja Marja Talja. Nykyiset lehtorit ovat Aija Rainisalo ja 

Heidi Eskeli, ja opetusalapäällikkönä toimii Teemu Kuisma.

Nykyisin laboratorioalan perustutkinto-opiskelijoita on Sal-

pauksessa noin 50–60. Syksyllä 2021 aloittaneen ryhmän 

ikähaitari on 15–50 vuotta. Koulutukseen on jatkuva haku, 

ja yhteishaussa on kahdeksan paikkaa. Suurin osa opis-

kelijoista on Päijät-Hämeestä. Keväällä 2021 oltiin hybri-

diopiskelussa, mutta valmistuville järjestettiin lähiopetus-

ta. Tärkeimpiä yritysyhteistyökumppaneita ovat Eurofinns 

(entinen Ramboll), Fazer, Viking Malt, Hartwall sekä yhä 

lisääntyvässä määrin Lahti Aqua ja Lahti Energia. Valmistu-

neet opiskelijat työllistyvät todella hyvin. 

Uudet opetustilat ja opetussisällöt motivoivat opiskelijoita 
ja opettajia

Opetustiloissa huolehditaan tarkasti turvallisuudesta ja 

suojapukeutumisesta, koska opetuksessa käsitellään vaaral-

lisia aineita. Kemikaalitiloihin ei saa päästää ketään. “Uudet 

opetustilat Ståhlberginkatu 10:ssä kolmannessa kerrokses-

sa ovat erittäin hyvät ja tarkoituksenmukaiset. Kalusteiden 

pintamateriaalit ovat kemikaalikestäviä ja työpöydät ergo-

nomisia, voi seistä tai istua. Tiloihin kuuluvat välinehuolto-

tila, vaakahuone, laitehuone, vetokaapit ja pöytätilat, mikro-

biologian työsali sekä kemikaalivarastot. Olemme saaneet 

itse suunnitella nämä. Ja kaiken kruunaa upea Vesijärvi-nä-

kymä”, kertoivat lehtori Aija Rainisalo ja opetusalapäällikkö 

Teemu Kuisma tyytyväisinä. Rainisalo kertoi, että opinnot 

alkavat aina työturvallisuusasioihin ja laitteisiin perehdyt-

tämisellä. Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita, joukossa 

on monta alan vaihtajaa ja monta maisteriakin. Laitteita 

on uusittu muuton yhteydessä, ja yhteistyöyritykset ovat 

lahjoittaneet koululle käytöstä poistamiaan laitteita. Gee-

nitekniikka on Salpauksen opetukseen kuuluva syventävä 

ammatillinen aine. Siinä tarvitaan millimetriluokan mit-

taustasoa, ja käytettävät aineet ovat kalliita. Siksi on arvos-

tettavaa, että niitä saadaan myös yrityksiltä lahjoituksena. 

Geenitekniikkaa on harjoiteltu korona-aikana, koska koro-

natesteissä käytetään juuri sitä DNA-määrityksissä. Opiske-

lijat myös oppivat huoltamaan, pesemään ja desinfioimaan 
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omat lasiastiansa, joita on useita eri malleja ja erinimisiä eri 

tarkoituksiin. Teemu Kuisma kertoi, että yhteistyötä labora-

toriotilojen suunnittelussa on tehty Vipusen kampuksella 

toimivan prosessipuolen kanssa. 

Tutkimusyhteistyötä yliopiston kanssa

Koulutuskeskus Salpauksen laboratorioalan koulutus on 

tehnyt Niemenkadulla Lahdessa sijaitsevan Helsingin yli-

opiston Ympäristöekologian laitoksen kanssa yhteistyötä 

viitisen vuotta. Laboranteiksi opiskelevat nuoret tekivät 

harjoittelunsa Ympäristöekologian laitoksella. “Olemme saa-

neet Salpauksen kautta hyviä opiskelijoita laboratorioomme 

työssäoppimaan”, kertoi professori Rauni Strömmer vuonna 

2009. Tuolloin oli meneillään tutkimus, joka liittyi ilmaston-

muutokseen: tutkittiin pitkien kuivien jaksojen ja rankka-

sateiden vaihtelua. Myös Koulutuskeskus Salpauksen labo-

ratorioalan lehtori Marja Talja kiitteli yhteistyötä: “Helsingin 

yliopiston ympäristöekologian laitos on aivan loistava paikka 

työssäoppimiselle. Täällä on uusimmat laitteet ja opiskelija 

pääsee tutustumaan tuoreimpiin tutkimusmenetelmiin. Lisäksi 

yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Yliopisto saa työn tulok-

set käyttöönsä ja opiskelija arvokasta käytännön harjoittelua.” 

- Salpauksen Svengi 2/2009. 

Laborantti

Laborantin koulutus on erinomainen jatko-opintoja tai työl-

listymistä ajatellen. Salpauksessa koulutuksessa huomioi-

daan alueellinen painotus ja erityisesti ympäristön tilan 

seuranta. Opinnoissa pyritään huomioimaan myös alan 

muuttuminen tulevaisuudessa. Alan opiskelu Salpauksessa 

on joustavaa ja yksilöllistä, ja opiskelija voi valita halua-

mansa tutkinnon osat tai suorittaa koko tutkinnon. Tutkinto 

muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki 

opiskelevat laboratorion perustöitä, orgaanista ja kroma-

tografista analytiikkaa, bioanalytiikkaa sekä mittauksia 

ja laiteanalytiikkaa. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi 

biotekniset sovellukset, teollisuuden prosessit ja ympäris-

töanalytiikka. Laborantit tekevät kemiallisia, fysikaalisia 

ja mikrobiologisia määrityksiä ja testauksia eri toimialojen 

laboratorioissa. Työssä käytetään apuna sekä tavallisia labo-

ratoriovälineitä että erilaisia analyysilaitteita.

Laborantti voi työskennellä laadunvalvonnassa, tuotanto-

prosessien seurannassa, tuotekehittelyssä tai tutkimukses-

sa. Työtehtäviä löytyy mm. teollisuuden (elintarvike, tekno-

kemia, kosmetiikka, rakennus), ympäristön (energia, vesi) ja 

tutkimuspaikkojen (tulli, ympäristölaboratorio) laboratori-

oista. Laborantin työllä on suuri merkitys tuotteiden ja ym-

päristön laadun varmistamisessa.
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Salpaus osaksi FabLab-verkostoa vuonna 2021

Merkittäviä yritysyhteistyökumppaneita ovat vuosikym-

menten takaa Isku Oy ja Koskisen Oy. Innovatiivista yhteis-

työtä Vipusen kampukselle C-taloon oli rakenteilla keväällä 

2021, jonne oli perustettu FabLab-opetustila. FabLab on 

maailmanlaajuinen laboratoriokonsepti, jossa voidaan eri-

laisten digitaalisten laitteiden avulla valmistaa erilaisia 

tuotteita hyödyntäen verkoston laitteita. FabLabissa voi 

opetella, käyttää ja hyödyntää moderneja digitaalisia val-

mistusmenetelmiä innovoinnissa, soveltamisessa ja osaa-

misen osoittamisessa. Salpauksen FabLab:ssa on CO2 -laser-

leikkuri, vesi-abrasiivileikkuri, 3D-tulostimia sekä erilaisia 

muita työstämiseen ja tulostamiseen tarvittavia työstöme-

netelmiä. Puualan opettaja Tuomo Rahikainen kertoi seu-

raavaa: ”Tilaan on koottu ja hankittu eri aloilta erilaisia konei-

ta, joilla voidaan mallintaa tuotteita erilaisista materiaaleista 

“muovista suklaaseen!” Malli tähän toimintaan on saatu 

MIT-yliopistosta Amerikasta. Tila ja toiminta on kehitteillä eri 

alojen kanssa. FabLab-konsepti sai alkunsa Salpauksen strate-

giarahoituksen kautta olleessa hankkeessa, jonka yhtenä tulok-

sena oli FabLab. Ensimmäisiä koko Salpausta palvelevia kursse-

ja on valmisteilla. Tarpeistonvalmistuksen opiskelijoille on jo 

ensimmäisten joukossa valmistettu kurssiaineisto.”

Rakennusala

Hallintoa ja historiaa

Rakennusalan koulutusta on Heinolassa ja Lahdessa. Lah-

dessa koulutusta järjestettiin vuosikymmenet Svinhuf-

vudinkadulla, josta se siirtyi Vipusenkadun kampukselle 

vuonna 2011, kun konsernin ostamaan teollisuusrakennuk-

seen saneerattiin uudet tilat rakennus- ja kivialan koulu-

tukselle. Opetusalapäällikkönä toimii rakennusalalla Hannu 

Rinne, joka on tullut vuonna 1990 rakennusalan opettajaksi 

Heinolan ammattioppilaitokseen. Hannu nimitettiin koulu-

tuspäälliköksi Lahteen vuonna 2009 Antti Ihalaisen jälkeen. 

Ennen Ihalaista oli pitkäaikaisena rakennusalan koulutus-

päällikkönä toiminut Matti Haara ja hänen edeltäjänsä oli 

Juhani Ruohomäki. Rinteen vastuulla ovat rakennus- ja ki-

vialan koulutus, sekä vuoden 2021 alusta myös pintakäsitte-

ly, talotekniikka ja tekninen suunnittelu.

Heinolassa oli 2000-luvun alussa puurakentamisen buumi, 

kun opettaja Osmo Virtanen ja koulutuspäällikkö Antti Iha-

lainen aloittivat yhteistyön Koskisen Oy:n kanssa puuraken-

tamispainotteisista taloista. 

Rakennusalalla on noin 300 opiskelijaa samanaikaisesti si-

sällä. Koko Rinteen vastuualueella opiskelee noin 720 opis-

kelijaa. Noin 5 % on maahanmuuttajia, kivialalla n. 99 %. 

Keskeisimmät yhteistyöyritykset ovat isot rakennusliikkeet, 

aliurakoitsijat, yksittäiset toiminimet, yritykset, jotka rekry-

toivat opiskelijoita, pienyritykset ja elementtiyritykset. 

Tuomo Rahikainen 
esittelemässä FabLabia 

keväällä 2021.
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Nykyiset tutkinnot ovat seuraavat: rakennusalan perus-

tutkinto, talonrakentaja, sekä Heinolassa että Lahdessa, 

suunnitteluassistenttikoulutus Lahdessa ja kivirakentajan 

perustutkinto Lahdessa. Lisäksi Lahdessa on tarjolla talon-

rakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja tuli-

työkorttikoulutus. 

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja, muodostuu 

pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat 

rakennustyömaalla toimimista sekä perustus- ja runkovai-

heen töitä. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi ulkover-

houstyöt, raudoitus ja betonointi tai rakennuksen ulkopuoli-

nen vedeneristys. Talonrakentaja voi työskennellä erilaisissa 

uudis- tai korjausrakentamisen kohteissa, elementtejä val-

mistavassa teollisuudessa, myynnissä ja markkinoinnissa 

sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Työmaakoulut

Keskeisin työssäoppimisen ja työpaikalla oppimisen muo-

to Salpauksen rakennusalan koulutuksessa on työskente-

ly Salpauksen omilla rakennustyömailla, “työmaakoulun 

työsalissa” Lahdessa ja Heinolassa. Lahdessa kaupunki an-

taa vuokratontin rakennusaikaiseen käyttöön. Kun valmis 

talo aikanaan myydään, ostaja joko ostaa tontin omakseen 

tai tekee kaupungin kanssa vuokrasopimuksen. “Joka kevät 

kiinteistönvälittäjä on myynyt yhden talon vapailla markki-

noilla. Talot ovat menneet hyvin kaupaksi”, kertoi työmaa-

päällikkö Jaakko Sorsa. 2000-luvun alkupuolella Lahdessa 

rakennustyömaa oli Ahtialan kaupunginosassa Kinos- ja 

Lumikaduilla. Ahtialan jälkeen on siirrytty Kariston alueel-

le, jossa edelleen työskennellään. Heinolassa Salpauksen 

opiskelijat rakensivat vuonna 2004 niin sanotun elinkaa-

ritalon Heinolan asuntomessualueelle sekä vuonna 2009 

Pirttiniemen alueelle. Vuonna 2009 Salpauksen rakennus- ja 

puuala rakennutti Ahtialan alueelle Suomen ensimmäisiä 

matalaenergiataloja opiskelijatyönä. “Tavoitteena oli oppia 

pientalorakentamisen ekologisia ratkaisuja, jotka leikkaavat 

energiankulutusta. Se voi jopa puolittua ”, kertoi koulutuspääl-

likkö Matti Haara. Taloon rakennettiin maalämpöjärjestel-

mä, lisäämällä lämmöneristystä talon ala- ja yläpohjaan ja 

seiniin sekä kiinnittämällä huomiota ilmanvaihtoon.

Lahdessa käytäntönä on ollut, että tehdään kolmea taloa 

yhtä aikaa: yksi on perustamisvaiheessa, yksi runkovai-

heessa ja kolmas sisustus- ja viimeistelyvaiheessa. Opis-

kelijat saavat näin kolmivuotisen koulutuksen työssäop-

pimisjaksoillaan oppia pientalon rakentamisen kaikki eri 

vaiheet. “Tarkoitus oli Ahtialan työmaakoululla edetä talo ta-

lolta energiapihimpään suuntaan: ensimmäiseen taloon asen-

nettiin maalämpöpumppu, seuraavassa keskityttiin erityisesti 

ikkunoiden lämmön läpäisyyn eli hyvään lämmöneristykseen. 

Viimeiseen kohteeseen asennettiin vielä paksummat lämmöne-

risteet ja lisäksi aurinkopaneelit”, kuvaili Jaakko Sorsa. – Sven-

gi 2/2009. 
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Vuonna 2010 Salpaus oli mukana mielenkiintoisessa South 

Wood -rakennushankkeessa yhdessä Lahden kaupungin ja 

Tiede- ja yrityspuiston kanssa. Nyt rakenteilla Kariston 

alueella ovat kaksikerroksinen talo, 185 m2, jossa oli paljon 

katoksia sekä paritalo 85 m2, jossa oli terasseja ja katoksia. 

Talot tehdään valmiiksi, myös pihakivetykset tehdään. Li-

säksi Villähteellä on toinen työmaa, jossa yksikerroksisia 

taloja. 

Työmaalla oppimisen arkea Karistossa

“Aikaisemmin nuoret ja aikuiset olivat omina ryhminä, nyt ovat 

sekaisin. Tällä hetkellä neljä opiskelijaa on koronan takia karan-

teenissa, monet tekevät rästiopintoja ja yksi on TE-keskuksesta 

tullut ammatinvaihtaja. Opetus on kovasti muuttunut reformin 

myötä. Meillä on myös neljä oppisopimusopiskelijaa, joilla on 

työsuhde rakennusfirmoissa, ja me ohjaamme heitä. Osmo 

Virtanen on OPSO-opiskelijoiden opettaja. Täällä on rakennus-

alan perustutkinnon ja talotekniikan opiskelijoita. Työmaalla 

on yleensä kaksi ryhmää, noin 40 opiskelijaa. Nuorena perus-

koulusta tulevat eivät ole itseohjautuvia. Heiltä puuttuu usein 

vastuunotto ja poissaolot jäävät tekemättä. Mutta aina on hyviä 

joukossa. Työmaa on kuin juna-asema, ei tiedä, milloin tulee, 

milloin lähtee”, näin kuvailivat rakennusalan lehtorit Tapa-

ni Saunamäki ja Sakari Kalliokoski sekä taitovalmentaja 

Markku Immonen arkea Kariston rakennustyömaalla luku-

vuoden viimeisinä päivinä. Opettajat eivät ole huomanneet 

kiusaamista työmaakoululla. Jos jotain ongelmia ilmenee, 

ne otetaan heti keskusteluun. Kielenkäyttöön kiinnitetään 

myös huomiota, ja kotiin ollaan yhteydessä usein juuri pois-

saolojen takia. Tämä yhteys katkeaa, kun opiskelija täyttää 

18 vuotta. Opiskelijan pitää antaa lupa, jotta opettajat voivat 

keskustella vanhempien kanssa. 

Syksyllä 2020 opiskelija talotyömaalta kertoi, että tykkää 

alasta, vaikka se oli ollut haussa hänelle viimeinen vaih-

toehto. Hän oli edellisellä viikolla opiskellut YTO-opintoja, 

ruotsia ja äidinkieltä, jossa oli vaikeuksia esseen laadin-

nassa. Hänellä oli myös “pommiin nukkumisesta” johtuvia 

poissaoloja, mutta tykkää olla koulussa, joka on parempi 

vaihtoehto myös teoriaopintoihin. Teoriaopetus järjestetään 

työmaaruokalan tilassa. Jokaisen opiskelijan pitää oppia te-

kemään perustuslaskelmat, joissa lasketaan tavaran menek-

ki: anturat, sokkeli, harkot, styroksit ja betoni. Näihin laskel-

miin hän tarvitsi ohjausta. Toinen työmaalla oleva opiskelija 

oli ammatinvaihtaja, rekkakuskista rakennusalalle. Hän oli 

aloittanut tammikuussa ja oli opiskellut runkotöitä ja lauta-

verhoilua sekä maalausta. Kaikki oli sujunut hyvin. 

Matalaenergitaloja Ahtialaan

Rakennusalalla rakennetaan uusia ja korjataan vanhoja ra-

kennuksia. Nykypäivän rakentamisessa korostuu ympäris-

tötietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympä-

ristöstä.

Tärkeänä yhteistyökumppanina Ahtialan matalaenergia-

projektissa on ollut Lahden tiede- ja yrityspuisto. Arkkitehti, 

kehittämispäällikkö Vesa Ijäksen vetämän Asumisen osaa-

misklusterin kautta projektille oli saatu asiaan perehtyneitä 

suunnittelijoita ja energia-alan asiantuntijuutta. Vuorelma 

Arkkitehdit Oy, VSO-Plan Oy, LVI-suunnittelutoimisto Kaven 
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Matalaenergiatalo Ahtialaan, 
Salpauksen Svengi 2/2009.
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ja sähköinsinööritoimisto Urpala Ky olivat laatineet pien-

talosuunnitelmat. Oilon ja Uponor ovat toimittaneet läm-

mitysratkaisuja. Matalaenergiatalot olivat myös suunnit-

telijoille uutta, joten koulutusta tarvittiin tulevaisuudessa 

myös sinne. 

Myös Heinolan Pirttiniemessä valmistettiin vuonna 2009 

opiskelijatyönä matalaenergiataloja. Sen jälkeen oli vuo-

rossa äly-, esteettömyys- ja ekotalot. Kaikkia Pirttiniemen 

taloja yhdisti matala energiankulutus. Asuntoihin tehtiin 

muun muassa vesikiertoinen lattialämmitys, jonka läm-

mönlähteenä oli maalämpö. ”Suunnittelun lähtökohtana on 

ollut, että energiaa on kulunut vähemmän ja uusiutuvaa ener-

giaa on hyödynnetty aikaisempaa tehokkaammin”, kertoi vs. 

koulutuspäällikkö Hannu Rinne. – Svengi 2/2009. 

Millaista työvoimaa rakennusalalla tarvitaan? Tätä pohtivat 

Salpauksen Svengin penkillä vuonna 2011 Rakennusteolli-

suus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti ja Salpauksen ra-

kennusalan koulutuspäällikkö Hannu Rinne. Pipatti oli Lah-

den kaupunginjohtajana vuosina 2003–2007. Hannu Rinne 

oli tehnyt töitä rakennusalalla kolme vuosikymmentä. Ky-

symykseen, millainen on työvoiman tarve rakennusalalla 

Suomessa, Tarmo Pipatti vastasi seuraavasti: “Työvoimaa 

tarvitaan, myös ulkomailta. Rakentamisessa meillä on vasta 

alkamassa peruskorjausbuumi: viime vuonna peruskorjauksen 

volyymi Suomessa oli 4,5 miljardia, lähivuosikymmeninä se tu-

kee nousemaan 7 miljardiin. Rakentajalla pitää olla laaja osaa-

minen: mitä enemmän muurari tietää letkuista, sen parempi. 

Työkulttuuri rakentuu nyt niin, että mitä enemmän kapeam-

malta alalta osaat, sitä paremmin palkitaan.” Hannu Rinne 

täydensi: “Töitä riittää varmasti. Rakennusalalle koulutetaan 

lähinnä suomalaisia opiskelijoita, mutta työmailla on myös pal-

jon ulkomailta tulleita rakennusmiehiä. Suomalaisille osaajille 

on yhä enemmän kysyntää.” Tarmo Pipatti totesi vielä Sven-

gi-lehdessä, että Lahdesta voi tulla teollisuuden ja rakenta-

misen veturi. 

Osaajapulaa

Nykyisin rakennusalalla on krooninen pula osaajista. Ra-

kennusteollisuus RT toteaa tiedotteessaan, että pulaa työ-

voimasta on ollut koko 2000-luvun suhdanteista riippumat-

ta. Osaajapula on Suomen rakentamisessa huomattavasti 

yleisempää kuin muualla Euroopassa. Pahin puute on koke-

neesta työnjohdosta, projektipäälliköistä ja suunnittelijois-

ta. Työmaata ei voi käynnistää ilman työnjohtajaa. Eläköi-

tyminen ja ikäluokkien pieneneminen vaikuttaa tilanteen 

heikkenemiseen. Koulutusmääriä pitäisi lisätä erityisesti 

ammattikorkeakoulussa. Koulutus tarvitsisi myös lisää jous-

tavuutta, jotta voitaisiin reagoida nopeammin. 

Modernia kehitystä

Osaajapula näkyy Salpauksessa: pulaa on paitsi opiskelijois-

ta, myös rakennusalan opettajista. Rakentaminen muuttuu 

koko ajan. Se digitalisoituu, piirustukset ovat sähköiset. Vir-

tuaalitodellisuus on tullut suunnitteluun. Opetusta voidaan 

pelillistää. Suojaustekniikka on kehittynyt, mutta rakenta-

minen on riskialtista tapaturmille. Nykyisin Salpauksen 

talotyömaatoiminta on monen alan yhteistyötä: logistiikka 

hoitaa kuljetukset, turva-ala hälytykset, LVI-ala tekee oman 

osuutensa, maarakennus hoidetaan oppisopimuksen kaut-

ta, sitä ei vielä ole Salpauksessa. Maaliskuussa 2020 hankit-

tiin rakennusalalle digikirjat SanomaProsta. Teams ja Zoom 

-palaverit ja oppitunnit ovat käytössä niin opiskelijoiden 

kuin opettajien kesken. Hannu Rinne pitää opettajille “viik-

kokahveja” verkossa, jolloin puhutaan muustakin kuin vain 

opetuksesta. 

Myös Heinolan Pirttiniemessä 
valmistettiin vuonna 2009 
opiskelijatyönä matalaenergiataloja.
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Männikön saneeraus

Vuosina 2009–2015 Salpauksen eri alojen opiskelijat, pää-

asiassa aikuisopiskelijat, saneerasivat Salpauksen Asikka-

lan yksikössä Päijänteen rannalla 1930-luvulla rakennetun 

purkutuomion saaneen entisen vanhainkodin johtajattaren 

talon kokous- ja koulutustilaksi. Vain katto- ja ilmastointi-

töissä käytettiin ulkopuolisia rakentajia. Myös osan huone-

kaluista valmistivat Salpauksen puuseppäopiskelijat. Lisäk-

si sisustamisessa käytettiin vanhoja Orimattilan 

kotitalousopistosta ja Lahden talouskoulusta jääneitä tyyli-

huonekaluja. Koska rakennus sijaitsee lähellä Asikkalan 

kirkkoa, on Männikköä vuokrattu säännöllisesti moniin per-

hejuhliin ja hautajaisiin. 

Finedu-säätiö

Rakennusteollisuus RT:n organisoimana perustettiin 

2010-luvulla Finedu-säätiö, johon kutsuttiin jäseniksi ra-

kennusalan oppilaitoksia ja alalla toimivia organisaatioita. 

Säätiön tavoitteena oli tuottaa koulutettua työvoimaa Pie-

tarissa toimivien lukuisten suomalaisten rakennusyritysten 

käyttöön ja luoda yhteyksiä pietarilaisten ammatillisten 

oppilaitosten kanssa. Koulutuksiin kehitettiin myös verk-

ko-oppimisen ja pelillistämisen menetelmiä. Koulutuskes-

kus Salpaus liittyi säätiöön vuonna 2009, ja Marita Modenius 

nimitettiin hallituksen jäseneksi. 

Suunnitteluassistentin koulutus

Suunnitteluassistentin koulutus on käynnistetty Päijät-Hä-

meen ammattikoulussa 1970-luvulla. Koulutuspaikka oli 

pitkään Vipusenkadun C-talossa, kunnes se siirtyi 2000-lu-

vun alkupuolella Ståhlberginkadulle, josta palasi takaisin 

Vipusenkadulle.

Teknisen suunnittelun perustutkinnon, suunnitteluassis-

tentti, opetus keskittyy teknisten rakennus-, LVI-, kone- ja 

sähköpiirustusten tekoon CAD- ja 3D-mallinnusohjelmistoa 

hyödyntäen. Lisäksi opiskellaan muun muassa suunnitelmi-

en ja asiakirjojen arkistointia, erilaisten julkaisujen laati-

mista, markkinointia ja asiakaspalvelua. 

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat suunnitteluprojektissa toimimista. Toi-

mialakohtaiset valinnaiset tutkinnon osat ovat rakennus-

Saneerattu kokous- ja 
juhlatila Männikkö
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teknisessä, teollisuuden tai yhdyskuntateknisessä suunnit-

telussa toimiminen.

Valmistumisen jälkeen ammattinimikkeitä voivat olla mal-

lintaja, piirtäjä, suunnitteluavustaja ja nuorempi suunnitte-

lija. Koulutus antaa hyvän pohjan esimerkiksi arkkitehti- ja 

insinööriopintoihin tai teknologia-alan työtehtäviin. 

Kivialan koulutus

“Ikiajat ihmiskunta on käyttänyt luonnonkiveä rakennusainee-

na. Kivestä on rakennettu suojarakenteita säätä ja ulkopuolista 

uhkaa vastaan. Kiveä on käytetty valmistettaessa tarve-esineitä 

elämää helpottamaan. Kivellä on pinnoitettu tieuria kulkemi-

sen helpottamiseksi ja kaupankäynnin edistämiseksi. Siitä on 

tehty rakennelmia, joilla on osoitettu niin hengellistä kuin 

maallista valtaa ja voimaa. Kivirakentamisen historia on pitkä, 

pitempi kuin ihmiskunnan muistiin on tallentunut”, kirjoitti 

Reijo Leivo Kivitekniikka 2. julkaisussa.   

Kivialan koulutuksella on Päijät-Hämeessä reilun 20 vuo-

den historia. Kivialan koulutusta alettiin järjestää Päijän-

ne-instituutissa osana viherrakentamisen koulutusta vuosi-

tuhannen vaihteessa. Opettajina toimivat alkuvaiheessa Juha 

Kauhanen ja Reijo Leivo, joka oli määrätietoinen kivialan 

opetuksen kehittäjä. Hän muun muassa kirjoitti oppikirjan 

kivialan koulutukseen yhteistyössä Opetushallituksen kans-

sa. Kauhasen ja Leivon eläkkeelle jäämisen jälkeen vastuuo-

pettajana toimii Oliver Steller. Opetus järjestettiin Kujalassa, 

entisen maatalousoppilaitoksen tiloissa, kunnes se siirtyi 

vuonna 2012 Vipusenkadulle rakennusalan koulutuksen yh-

teyteen, jonne saatiin uudet, saneeratut opetustilat. Tässä 

vaiheessa viherrakentamisen koulutus päättyi Salpauksessa. 

Opiskelijoista pääosa on ollut aikuisia ja maahanmuuttajia 

on koko ajan ollut paljon. Nykyisin perustutkintoa suorit-

tavia nuoria ei juuri ole. Pääosa tutkinnoista on ammatti-

tutkintoja. Tilalle ovat tulleet oppisopimusopiskelijat, joista 

monet suorittavat vain osatutkintoja. Äidinkielen opettaja 

käy työmaalla opettamassa suomen kieltä. Kivialan opiske-

lijat ovat työssäoppimistuotoksinaan tehneet esimerkiksi 

Lanu-puiston kivipenkit ja monia muita kivituotteita Lah-

teen julkisille paikoille. Myös Taitaja-, EuroSkills- ja World-

Skills -kilpailuihin Salpauksen kivialan opiskelijat ovat osal-

listuneet aktiivisesti. 

Salpauksen kivialan opiskelijat olivat mukana Niemenka-

dun puutornin pystytyksessä syksyllä 2005, kun puutornille 

alettiin tehdä perustuksia. Aikataulu oli tiukka. 30 tonnin ki-

virakennelma oli suurin, mitä Salpauksessa oli koskaan teh-

ty. Muotoon työstämisessä ja pinnan tasaamisessa oli omat 

haasteensa, jotta tornista ei tullut kaltevaa, kertoi Salpauk-

sen kivialan opettaja Reijo Leivo. Kivimieheksi opiskellut 

Hannu Puustelli käytti pari kuukautta pelkästään jalustan 

työstämisessä. Opiskelija Pasi Simola sanoi, että hyvät kuvat 

ja suunnitelmat auttoivat työssä. Työ oli erikoisrakentamista 

keskellä vilkasta liikennettä. Salpaus sai kiitosta yhteistyö-

projektista sekä pääurakoitsijalta että Lahden kaupungilta. 

Kivialan opiskelijoiden 
tekemä lintujen 
juomakuppi.
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Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Salpauksessa sähköalan koulutusta on järjestetty Vipusenka-

dulla, Heinolassa, 1990-luvulla myös Nastolassa ja Orimattilas-

sa. 2000-luvun alkupuolella aikuisten elektroniikkakoulutus 

siirtyi Vipusenkadulta Ståhlberginkadulle. Kun Nastopolista 

luovuttiin, siirtyi sähköalan koulutus Lahteen lukuvuon-

na 2017–18. Lehtori Erkki Kontiainen muisteli 1990-lu-

vun sähköalan innovaatioita: “Muun muassa Groupwise- 

sähköpostijärjestelmä otettiin käyttöön ensin sähköosastolla 

silloisen koulutuspäällikkö Harri Rajamäen aloitteesta. Myö-

hemmin se otettiin käyttöön koko kuntayhtymässä. Nastopoliin 

rakennettiin AD-verkko sekä lukiolle että ammatilliselle puolel-

le. Nastopolissa erityisopiskelijoiden ryhmä kokosi tietokoneita 

Vesa Raitaniemen ideasta Lahden ja Nastolan kouluille, mutta 

tietohallintoyksikkö lakkautti toiminnan.”

Nykyisin Salpaus järjestää sähkö- ja automaatioalan perus-

tutkinnossa sähköasentajakoulutusta sekä Lahdessa että 

Heinolassa ja automaatioasentajan tutkintoa Lahdessa. 

Opiskelijoita on noin 700. Näiden lisäksi järjestetään 1-4 päi-

vää kestäviä sähköturvallisuuskoulutuksia ja niihin liitty-

viä tutkintoja vuosittain.

“Opetus etenee niin, että ensin on teoriaopiskelu ja sitten käy-

täntö”, kertoi lehtori Arto Avovaara. ”Normaalioloissa Lahden 

seudulta löytyvät harjoittelupaikat helposti”, kertoi lehtori 

Kontiainen. Uudet tammikuussa 2021 aloittaneet opiskelijat 

esittelivät sähköasennuksia ja toinen ryhmä laboratoriossa 

vesiautomaation toimintaa. “Sähköalalla puuttuvat kokonaan 

taitovalmentajat. Edes yksi olisi hyvä olla talonrakennustyö-

mailla”, totesi Avovaara. Opetusalapäällikkönä sähköalalla 

on Teemu Kuisma. 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja, 

muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaik-

ki opiskelevat sähkö- ja automaatioalalla toimimista sekä 

pien- ja pienoisjännitesähköasennuksia. Valinnaisia opin-

toja ovat esimerkiksi sähköverkkoasennukset tai rakennus-

automaatioasennukset ja sähkökäyttöjen asennukset. Säh-

köasentajan työtehtäviä voivat olla erilaiset sähkö-, tele- ja 

LVI-järjestelmien asennukset ja huoltotyöt, ilmajohto- ja 

kaapelityöt sekä sähkökoneiden ja tuotantolaitteiden korja-

us- ja huoltotyöt. 

Automaatioasentajan tutkinto valmistaa erilaisiin asennus-, 

käyttöönotto- ja kunnossapitotehtäviin. Automaatioasenta-

ja työskentelee myös prosessi-, kappaletavara-automaatio- 

tai kiinteistöautomaatiotehtävissä.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat sähkö- ja automaatioalalla toimimista. 

Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi kappaletavara-auto-

maatioasennukset, prosessiautomaatioasennukset ja raken-

nusautomaatioasennukset.
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Opiskelijoilla positiivisia kokemuksia työpaikalla 
oppimisesta

Sähköalan toisen vuoden opiskelijat Santeri Salo, Joona Toi-

vonen ja Rasmus Pohjalainen kertoivat hakeneensa alalle, 

koska se kiinnosti heitä. Joonalla oli yhtenä syynä myös se, 

että isäkin on sähkömies. Ryhmänohjaajana heillä on opet-

taja Jussi Heimala. Korona-aikaa pojat pitivät haitallisena 

opiskelulle, kun ei päässyt tekemään mitään. Parhaillaan 

heillä oli menossa automaatio-opintojen jakso, joka kestää 

vuoden loppuun. Siinä tehdään tietokoneella malleja ja 

suunnitelmia, myös simulaatiota hyväksi käyttäen. Jakson 

päätteeksi on näyttö koululla. Kaikilla oli ollut jo ensimmäi-

nen työpaikalla oppimisen jakso. Santeri oli ollut Lahti 

Aqualla tekemässä asennuksia eri puolilla kaupunkia. Joona 

ja Rasmus olivat molemmat olleet Elektropointilla, ja Ras-

mus lisäksi viisi viikkoa rakennustyömaalla Vääksyssä. 

Kaikki pitivät työpaikkajaksoa opettavaisena ja aika moni-

puolisena aikana, jolloin osaaminen kehittyi ja alkoivat ym-

märtää, mitä työelämä ja työnteko on. Ohjaajat vaihtuivat 

työpaikoilla, ja opettaja kävi kerran. Seuraava työpaikkajak-

so on joulun jälkeen, ja pojat menevät samoihin työpaikkoi-

hin, joista voisi tulla vaikka pysyvä työpaikka opiskelun 

jälkeen. 

Lahdessa järjestettiin talviurheilun MM-kisat vuonna 2017, 

ja Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoita oli siellä usealta 

koulutusalalta työssäoppimassa. Toisen vuoden sähkö- ja 

automaatioalan opiskelija Erik Dahl oli ollut jo kuudetta 

viikkoa alueella sähkötöissä. Dahl ja miltei 60 muuta opiske-

lijaa veti sähköjä alueelle jo ennen kisoja ja nyt osa jatkoi 

vielä ylläpito- ja valvontatehtävissä kisojen aikana. Dahl 

kertoi saaneensa kisaprojektista hyvää kokemusta ja ilma-

piirin olleen loistava. “Ja on tässä oppinut tuntemaan opiskelu-

kavereitakin paremmin, kun on vietetty aikaa tiiviimmin yhdes-

sä. Joskus ovat päivätkin venyneet pidemmiksi, mutta kiva on 

ollut tehdä näitä hommia”, hän kertoi. Virallisesti sähkötöistä 

vastasi lahtelainen yritys, AK-sähkö, jonka työnjohtaja Ville 

Sähköalan opiskelija 
Erik Dahl ja AK-sähkön 

työnjohtaja Ville Vehviläinen 
töissä Lahden 2017  

MM-kisoissa.
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Vehviläinen oli myös päivittäin kisa-alueella töissä. Hänen 

ja toisen ammattilaisen apuna ovat olleet Salpauksen säh-

köalan opiskelijat, jotka ovat Vehviläisen mukaan pärjän-

neet yllättävänkin hyvin. Niin Dahlin kuin Vehviläisenkin 

mielestä haastavinta projektissa olivat keliolosuhteet. Pak-

kaset eivät niinkään haitanneet, mutta vesikelit aiheuttivat 

ongelmia sähköyhteyksille. 

Yhteistyössä Pajulahden urheiluopiston kanssa käynnistet-

tiin 2000-luvun alkupuolella painia harjoittelevien nuorten 

sähköalan koulutus. 

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto on poistunut 

käytöstä 1.8.2020 ja tilalla on uudistettu tieto- ja viestintä-

tekniikan perustutkinto, jossa on yhdistetty uusiksi tutkin-

tonimikkeiksi vanhojen tutkintojen tutkintonimikkeet uu-

della tavalla. Salpaus järjestää seuraavia perustutkinto- 

koulutuksia: hyvinvointiteknologia-asentaja, IT-tukihenki-

lö, tietoverkkoasentaja ja elektroniikka-asentaja. Lisäksi jär-

jestetään tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoa. 

Koulutukset järjestetään Lahdessa keskustan kampuksella. 

Heinolassa on aikoinaan ollut ICT-tietoliikennetekniikka, 

mutta se on lakkautettu siellä.

Tietoverkkoasentaja

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat tieto- ja viestintätekniikan perustehtäviä 

ja tietoverkkokaapelointeja. Valinnaisia opintoja ovat esi-

merkiksi tietoverkkolaitteiden asennus ja verkkopalvelun 

tekninen toteuttaminen. Tietoverkkoasentajan työtehtä-

viin kuuluvat tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennus-, 

huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtävät. Alalla voi myös itse-

näisenä yrittäjänä. Myös valvonta- ja ilmoitusjärjestelmien 

asennus ja ylläpito voivat kuulua tehtäviin. 

Elektroniikka-asentaja

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat tieto- ja viestintätekniikan perustehtä-

viä ja elektroniikka-asennuksia. Valinnaisia opintoja ovat 

esimerkiksi ohjelmointi, sulautetun järjestelmän toteutta-

minen ja elektroniikkalaitteiden käyttöönotto -ja huolto-

työt. Elektroniikka-asentajan monipuolisissa opinnoissa 

pääsee perehtymään mm. komponenttien valmistamiseen, 

testaamiseen ja huoltoon. Elektroniikka ja sen tuomat mah-

dollisuudet kehittyvät jatkuvasti ja sitä hyödynnetään tu-

levaisuudessakin monilla aloilla. Elektroniikka-asentajan 

työtehtävät ovat pääosin teollisuudessa ja huoltoliikkeissä 

erilaisten automaatio- ja elektroniikkalaitteiden asennus-, 

huolto-, ylläpito- ja myyntitehtävät. Hän voi toimia alalla 

myös itsenäisenä yrittäjänä. 

Opinnoissa pääsee perehtymään erilaisiin työvälineohjel-

miin, käyttöjärjestelmiin ja -liittymiin sekä tietoturvaan 

liittyviin asioihin. Koulutuksessa painotetaan yritysten ja 

julkishallinnon sovellus- ja mikrotuessa tarvittavia val-

miuksia. 
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TYÖSSÄOPPIMISJAKSO INTIASSA SUJUI KUIN LEIKITEN

Joonas Siltalan päätä ei palellut työssäoppimispaikkaa va-

litessa. Hänelle kerrottiin mahdollisuudesta lähteä syksyllä 

2010 Intiaan töihin, ja elektroniikka-asentajaksi opiskeleva 

Siltala tarttui tilanteeseen. “Koska minulla oli vielä yksi vuosi 

opiskelua jäljellä, päätin lähteä. Työssäoppimispaikka järjestyi 

OPH:n rahoittaman Intia-verkoston kautta, jossa Salpaus oli 

mukana. Paikan hakemista varten piti laatia englanninkielinen 

CV ja sivun pituinen kirje, jossa minun piti kertoa oma motivaa-

tioni työssäoppimisjaksolle.” Siltalan työpaikka oli sairaala 

Mehta Etelä-Intian Chennaissa. Työtehtävät liittyivät sairaa-

lan mikrotukipalveluun, ja hänen tehtävänsä oli ratkaista 

sairaalan tietokoneongelmia. Sairaalassa oli satoja työnteki-

jöitä, ja koneissa riitti säätämistä. Siltala koki pärjäävänsä 

hyvin englannin kielellä, jota käytetään Intiassa hallinnon 

kielenä. Kaupungilla hän sai tottua ihmisten uteliaisuuteen 

länsimaalaisen olemuksensa takia. “Minulle moikattiin ja ky-

syttiin, mistä olen kotoisin”, kertoi Joonas. Kaiken kaikkiaan 

Siltala piti Intian kokemustaan positiivisena. Hän oli sitä 

mieltä, että ihan ensimmäisenä vuotena ei kansainväliseen 

työharjoitteluun kannata lähteä. Pitää olla jonkin verran jo 

kokemusta ja tietoa omasta alasta ja sen verran kielitaitoa, 

että pärjää maailmalla. – Svengi 1/2011.

IT-tukihenkilön tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnai-

sista opinnoista. Kaikki opiskelevat tieto- ja viestintäteknii-

kan perustehtäviä ja teknisessä tukipalvelussa toimimista. 

Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi järjestelmätuessa toi-

miminen ja tietoteknisen ratkaisun myynti. IT-tukihenkilö 

on tietojenkäsittelyn moniosaaja, joka toimii yritysten ja 

julkishallinnon sovellus- ja mikrotuessa. IT-tukihenkilö yl-

läpitää tietojärjestelmä- ja tietoverkkopalveluja, neuvoo ja 

opastaa muita työntekijöitä tieto- ja viestintätekniikan käy-

tössä sekä ratkoo käytössä esiin tulevia ongelmia. IT-tuki-

henkilö voi toimia myös teknisenä myyjänä tai itsenäisenä 

yrittäjänä.

Hyvinvointiteknologia-asentajan tutkinto muodostuu pa-

kollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat 

tieto- ja viestintätekniikan perustehtäviä, hyvinvointitek-

nologian käyttöä asiakkaan arjessa selviytymisen tukena ja 

turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus-

ta. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi hyvinvointitekno-

logialaitteiden huolto ja kunnossapito sekä koti- ja palvelu-

järjestelmien asennukset. Hyvinvointiteknologia-asentajan 

työtehtäviin kuuluvat hyvinvointiteknologialaitteiden asen-

nus-, huolto-, korjaus, neuvonta- ja myyntitehtävät sekä tur-

vajärjestelmien asennus- ja ylläpitotyöt. 

Salpauksessa järjestettiin myös 2000-luvun alkupuolella 

useita vuosia jalkapallopainotteista tietotekniikan perus-

tutkintoa. Opettajana toimi lehtori Seppo Kauppi. 

Talotekniikka 

Vuonna 1997 marraskuussa aloitettiin kylmäteknikkokou-

lutus aikuiskoulutuksena. Sen sijaintipaikka oli Vipusen 

kampuksella E-rakennus. Uuden lain myötä tutkinnot ja ni-

mikkeet ovat muuttuneet. 2000-luvun alkupuolella silloisen 

LVI-alan koulutuksen koulutuspaikkana oli Ståhlberginkatu. 

Talotekniikan perustutkintoa Salpauksessa voi opiskella 

Lahdessa Vipusen kampuksella putkiasentajaksi tai ilmas-

tointiasentajaksi. Lisäksi järjestetään talotekniikan ja ta-

lonrakennusalan ammattitutkintoja sekä talotekniikan eri-

koisammattitutkintoa. Kylmäalan koulutusta järjestetään 

verkkokoulutuksena ja lisäksi yhden päivän työturvalli-

suuskorttikoulutuksia ja niihin liittyvät kokeet.

Siltalan työpaikka oli sairaala Mehta 
Etelä-Intian Chennaissa. Työtehtävät 
liittyivät sairaalan mikrotukipalveluun.
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Talotekniikan opiskelijat opiskelevat myös suuren osan 

opinnoistaan Salpauksen talotyömailla. 

“Talotekniikkaan on vaikea saada päteviä opettajia, koska 

LVI-insinöörit menevät yksityiselle sektorille. Monella on haas-

te aloittaa nuorten opiskelijoiden kanssa, mutta suurin syy on 

palkkaus, joka maisterin tutkinnon suorittaneella on noin 4400 

€. Tosin tilanne on vähän helpottanut, koska Salpaus on inno-

vatiivinen, ulospäin näkyvä, vahvasti kehityssuuntainen, uuden 

ajan oppilaitos, jolla on hyvä maine työnantajana”, selvitti ope-

tusalajohtaja Risto Salmela. 

Putkiasentajan tutkinto muodostuu pakollisista ja valin-

naisista opinnoista. Kaikki opiskelevat käyttövesi-, viemä-

ri- sekä lämmitysjärjestelmien asentamista. Valinnaisia 

opintoja ovat esimerkiksi erikoisjärjestelmien putkistojen 

hitsaaminen, LV-järjestelmien huoltaminen ja LVI-huolto-

palvelujen tuottaminen. Putkiasentajan opinnoissa opitaan 

mm. käyttövesi- ja viemärijärjestelmien sekä lämmitysjär-

jestelmien asentamista ja huoltamista.

Putkiasentaja voi työllistyä mm. uudis- ja korjausrakenta-

miseen, teollisuuteen, kunnallistekniikkaan, kiinteistönhoi-

toalalle. 

Ilmanvaihtoasentajan tutkinto muodostuu pakollisista ja 

valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat IV-kanavistojen 

asentamista, ilmamäärien mittausta ja tasapainotusta ja 

IV-koneiden huoltamista. Valinnaisia opintoja ovat esimer-

kiksi IV-konehuoneasennukset, IV-kanavaosien valmistami-

nen ja IV-hormien saneeraaminen. Ilmanvaihtoasentajan 

opinnoissa opitaan muun muassa ilmanvaihtojärjestelmien 

asentamista ja huoltamista.

Ilmanvaihtoasentaja voi toimia muun muassa asennustöis-

sä, mittaus- ja säätötöissä, huoltotöissä, ilmanvaihtojärjes-

telmien puhdistustöissä ja kanavaosien valmistustöissä.

Kylmäalan koulutus

Koulutukset ovat joko alle 3 kg tai yli 3 kg tarpeisiin. Jotta 

voi hakea asentaja- tai vastuuhenkilöpätevyyksiä, on suo-

ritettava koulutuksen lisäksi tutkinto tai tutkinnon osa tai 

osia riippuen tavoitteesta. Pienkylmäasentajan ja lämpö-

pumppuasentajan polku antavat valmiuksia toimia alle 3 

kg:n asentajan tehtävissä. Työkokemus ja aiempi koulutus 

määrittelevät sen, minkälaista osaamista tulee olla vastuu-

henkilönä toimimiseen.

Kylmäasentajan koulutus, yli 3 kg kylmäainetta sisältävät 

laitteet, liittyy talotekniikan ammattitutkinnon, kylmäasen-

tajan osaamisalan polkuun. Myös tässä työkokemus ja aiempi 

koulutus määrittelevät sen, voiko toimia asentajana tai vas-

tuuhenkilönä. TUKES määrittää pätevyysvaatimukset. 

Putkiasentajiksi opiske-
levat Santtu Takala ja 

Julian Paaso työskenteli-
vät Ståhlberginkatu 10:n 
työmaalla vuonna 2019. 

He pääsivät tekemään 
muun muassa ilman-

vaihtoon liittyviä töitä.
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Tekstiili- ja muotialan koulutus

Kangaspuut paukkuvat ja ompelukoneet surisevat 

Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusta Salpauksessa on ollut 

Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa Lahdessa 

ompelijan koulutusta ja Hollolassa kutojan koulutus. Lisäksi 

Orimattila-instituutissa oli ollut pukuompelijan koulutusta 

jo 1970-luvulta lähtien. Orimattilassa toimi tuolloin kaksi 

merkittävää vaatetusalan tehdasta, Virke ja Finn-Karelia, 

joihin molempiin koulutettiin työntekijöitä. Myös Heino-

lassa Heinola-instituutissa oli vaatetusalan artesaanikou-

lutusta vuoteen 2006, jolloin opetus siirtyi Salpauksen Hol-

lolan toimipisteeseen. Heinolan koulutus oli painottunut 

design-vaatteisiin. Lahdessa keskustan kampuksella oli 

1990-luvulla ja 2000-luvulla myös erityisopetuksen ryhmä 

pukuompelussa. Tutkintonimikkeissä tekstiiliala on tar-

koittanut kankaan kudontaa ja siihen liittyviä asioita. Esi-

merkiksi Hollolassa oli aloitettu 1980-luvun lopulla ensim-

mäisenä Suomessa kankaankudonta tietokoneavusteisilla 

kangaspuilla. Uusi alan nimike, tekstiili- ja muotiala tulee 

voimaan virallisesti 2024. Salpaus on ottanut jo uudet ni-

mikkeet käyttöön 2021. 

Nykyisin tekstiili- ja muotialan koulutustilat ovat Lahdessa 

Salpauksen keskustakampuksella uusituissa tiloissa. Opis-

keluvaihtoehtoina tekstiili- ja muotialalla Salpaus tarjoaa 

tekstiili- ja muotialan perustutkinnossa muotiassistentin ja 

mittatilausompelijan tutkintoa. Lisäksi järjestetään tekstii-

li- ja muotialan ammattitutkintoa mittatilausompelijan ja 

stailaajan ammatteihin. 

Muotiassistentin ammatissa korostuvat luovuus, visuaali-

suus, materiaalituntemus ja viestintätaidot. Opiskelu voi 

suuntautua erilaisiin tekstiili- ja muotialan työtehtäviin, 

kuten markkinointiin, tapahtumajärjestämiseen, visu-

alisointiin tai toimeksiantojen toteuttamiseen. Tutkinto 

muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki 

opiskelevat tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistamista, 

Vuosittain Salpaus osallistuu myös Lahdessa marraskuusa 

pidettäville Kätevä ja Tekevä -messuille, jossa on aina Sal-

pauksen muotinäytös. Vuonna 2021 esiteltävät vaatteet on 

koottu eri aloilta, ja teemana on kestävä kehitys ja Green 

Lahti, ympäristöpääkaupunkivaikutus näkyy. Eri alojen 

kanssa tehdään yhteistyötä. Yhteistyökumppaneina ovat 

Varusteleka ja Partioaitta, joka lainaa muun muassa reppuja 

ja muita tarvikkeita. Messuilla toimitaan erilaisissa tiimeis-

sä, jotka liittyvät päijäthämäläiseen luontoon, kuten Pesä-

kallio, Vesijärvi, Kiikunlähde. Opiskelija Elja Saraluoto oli 

suunnitellut ja valmistanut käytetyistä kasvomaskeista ja-

kun, jota esitellään Kätevä-muotinäytöksessä. Opiskelija 

Leena Kaunisto valmisti muotinäytökseen parhaillaan käy-

tetyistä langoista ja kankaista jakkua, jossa oli virkattu etu- 

ja takaosa. 

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnossa voi suuntautua 

joko mittatilausompelijan tai stailaajan osaamisalalle. Opis-

kelijaksi hakevalla tulee olla suoritettuna tekstiili- ja muo-

tialan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Salpauk-
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osaamisesta ja tuotteista viestimistä sekä muodin alalla 

toimimista. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi stailaami-

nen, tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä ja verkkokaup-

paympäristössä toimiminen. Työhön voivat kuulua muodin 

ja markkinoinnin tehtävät tekstiili- ja muotialan yrityk-

sissä, jälleenmyyntitehtävät, muotialan järjestötehtävät, 

PR-tehtävät, tiedotustoiminta eri medioissa, muodin sisää-

nostajan ja tapahtumatuotannon/ projektiassistentin tehtä-

vät. Muotiassistentti voi myös työskennellä sekä tekstiili- ja 

muotialan valmistuksen että kaupan alan työtehtävissä.

Mittatilausompelijan tutkinto muodostuu pakollisista ja va-

linnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat tekstiili- ja muo-

tialan tuotteen valmistamista, osaamisesta ja tuotteista 

viestimistä sekä vaatteen valmistamista mittatilaustyönä. 

Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi kaavoittaminen, teks-

tiili- ja muotialan kiertotaloustuotteet. Tekstiili- ja muo-

tialan ammateissa yhdistyvät luovuus, materiaalituntemus 

ja tekninen osaaminen. Opiskelu voi suuntautua vaatteiden 

valmistukseen, myyntiin tai markkinointiin, kiertotaloustuot-

teiden valmistamiseen ja erikoistuotteiden valmistamiseen. 

Mittatilausompelija voi työskennellä valmistuttuaan pien-

yrityksessä, myymälässä, puvustamossa, vuokraamossa tai 

muussa palveluyrityksessä. Työtehtäviä voivat olla mittati-

lausompelu, ateljeeompelu, korjausompelu, puvustusompe-

lu, muodistaminen, käsityötuotteiden valmistus ja myynti 

ja asiakaspalvelu. 

Nuori yrittäjä -verkostoon kuuluva opiskelijoiden perusta-

ma yritys OMMELTUNA, jossa on neljä opiskelijaa, oli saanut 

keväällä 2021 toimeksiannon valmistaa puvut Nics dancing 

-tanssiryhmälle. Tilaukseen kuului seitsemän mekkoa ja 

kahdeksan haalaria. Tehtäväkokonaisuuteen kuului mit-

tojen otto, mallin suunnittelu, varsinainen kaava, sovitus, 

protot ja korjaukset. Kaikki piti tehdä kunkin tanssijan mit-

tojen mukaan. Opiskelijat olivat innoissaan haasteellisesta 

tehtävästä. 

Vuosittain Salpaus osallistuu myös Lahdessa marraskuusa 

pidettäville Kätevä ja Tekevä -messuille, jossa on aina Sal-

pauksen muotinäytös. Vuonna 2021 esiteltävät vaatteet on 

koottu eri aloilta, ja teemana on kestävä kehitys ja Green 

Lahti, ympäristöpääkaupunkivaikutus näkyy. Eri alojen 

kanssa tehdään yhteistyötä. Yhteistyökumppaneina ovat 

Varusteleka ja Partioaitta, joka lainaa muun muassa reppuja 

ja muita tarvikkeita. Messuilla toimitaan erilaisissa tiimeis-

sä, jotka liittyvät päijäthämäläiseen luontoon, kuten Pesä-

kallio, Vesijärvi, Kiikunlähde. Opiskelija Elja Saraluoto oli 

suunnitellut ja valmistanut käytetyistä kasvomaskeista ja-

kun, jota esitellään Kätevä-muotinäytöksessä. Opiskelija 

Leena Kaunisto valmisti muotinäytökseen parhaillaan käy-

tetyistä langoista ja kankaista jakkua, jossa oli virkattu etu- 

ja takaosa. 

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnossa voi suuntautua 

joko mittatilausompelijan tai stailaajan osaamisalalle. Opis-

kelijaksi hakevalla tulee olla suoritettuna tekstiili- ja muo-

tialan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Salpauk-

Elja Saraluoto ja 
käytetyistä maskeista 
valmistettu jakku.
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sessa on inspiroiva oppimisympäristö, jossa voi opiskella 

yksilöllisesti alan tietoja ja taitoja. Ensimmäisen vuoden 

opiskelija stailauksen osaamisalalla valmisteli näyttöä vä-

liaikaisessa opetustilassa Ståhlberginkatu 6:ssa, jossa asi-

akkaana oli hänen ystävänsä. Opiskelija kuvaili tilannetta 

seuraavasti: “Näyttö kestää useampia päiviä, ja siinä tehdään 

värianalyysi asiakkaalle. Tuloksena tehdään kansio/portfolio 

eri vaihtoehdoista ja suosituksista. Olen aikaisemmin opiskel-

lut yliopistossa kasvatusalaa ja haluan nyt myyntityöhön ja 

stailaukseen. Täällä Salpauksessa on hyvät opiskelupuitteet ja 

opettajat, Jaana Rantakoivu ja Heli Leminen. Ilmainen ruoka on 

hyvää! Vaikka korona onkin sotkenut kuvioita, ollaan onnistut-

tu järjestämään tämä näyttökin nyt koululla.” 

Turvallisuusalan koulutus

Turvallisuusala on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista 

ja ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän. Salpaus tarjoaa 

turvallisuusalan koulutusta sekä Lahdessa että Heinolassa. 

Koulutus aloitettiin Heinolassa, ja Salpaus sai järjestämis-

luvan vuonna 2004. Aluksi koulutettiin yhtä ryhmää ker-

rallaan, mutta kun koulutuksen suosio kasvoi, aloitettiin 

2-sarjaisuus vuonna 2008. Opiskelijamäärä on noin 60–70 

opiskelijaa. 

Turvallisuusalan perustutkintoon kuuluvaa turvallisuusval-

vojan koulutusta järjestetään Heinolassa. Sekä Lahdessa 

että Heinolassa tarjotaan turvallisuusalan ammattitutkinto-

koulutusta sekä vartijakoulutusta. Turvallisuusvalvojan eri-

koisammattitutkintokoulutus ja väliaikainen vartijan kou-

lutus ovat Lahdessa. Lisäksi Lahdessa järjestetään 

turvallisuusjohtamisen koulutusta, työturvallisuuskortti-

koulutusta ja koetta, fyysisen voimankäytön perusteet (FVK) 

-koulutusta, järjestyksenvalvojan peruskurssia ja järjestyk-

senvalvojan kertauskoulutusta. Turvallisuusalan perustut-

kinto, turvallisuusvalvoja, muodostuu pakollisista ja valin-

naisista opinnoista. Kaikki opiskelevat turvallisuusalan 

toimintaa. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi vartiointi-, 

pelastus- ja turvallisuustekninen toiminta, uhkatilanteiden 

hallinta ja turvajärjestelmien käyttö. Opintojen aikana opis-

kellaan muun muassa voimankäyttöä, pelastus- ja vartioin-

titoimintaa sekä turvajärjestelmien käyttöä. Tutkinnon suo-

rittamiseen liittyy terveydentilaa koskevia vaatimuksia tai 

suosituksia. 

Laaja-alaiset perusvalmiudet työskennellä kaikilla turva-

sektorin aloilla, turvajärjestelmiin liittyvät tehtävät, var-

tiointi- logistiikka-, ympäristö-, sotilas-, vankeinhoito-, pal-

velu- tai suojelutyöt. Lahdessa Ståhlberginkatu 10:ssä oli 

työssäoppimassa opiskelija Sami Takala, joka opiskeli Hei-

nolassa turvallisuusalan koulutuksessa vartijan tehtäviin. 

Hänellä oli 6–7 kk:n opinnot. Hän harjoitteli sekä Ståhlber-

ginkadulla että Svinhufvudinkadulla. Hän oli tyytyväinen 

työhönsä ja työpaikkaansa.

170



Luonnonvara- ja ympäristöala

Päijät-Hämeen maaseutuoppilaitos siirtyi Päijät-Hämeen 

maaseutusäätiöltä Päijät-Hämeen koulutuskonserniin itse-

näiseksi oppilaitokseksi 1.1.1999. Oppilaitos sai uuden ni-

men, Asikkala-instituutti, joka vuonna 2001 muutettiin hen-

kilöstön ehdotuksesta Päijänne-instituutiksi. Takana olivat 

monen vuoden kädenvääntö alueen maatalousopetuksen 

järjestämisestä ja valtion omistaman Kujalan maatalous-

oppilaitoksen lakkauttaminen Lahdessa. Kujalan kiinteistöt 

ja maa-alueita siirtyi konsernin omistukseen, mutta Kuja-

lan kotieläinopetus, seminologikoulutus sekä oppilaitoksen 

opettajat ja henkilökunta menetettiin. Tuoreen tulokkaan 

taloudellinen tilanne konserniin siirtyessä oli heikko. Opis-

kelijamäärät olivat pienentyneet vuosi vuodelta, ja asiaa oli 

koetettu korjata muun muassa houkuttelemalla virolaisia 

opiskelijoita Asikkalaan. 

Suuria odotuksia

Konserniin siirtymisen kynnyksellä Päijät-Hämeen maa-

seutuoppilaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Jussi Salo-

mäellä oli suuria toiveita, että liittymisen myötä päästäisiin 

irti vanhentuneesta imagosta ja oppilaitoksen uusi profiili 

löytyisi maaseutumatkailusta. Kun raja-aitoja poistetaan, 

oppilaitosten välistä laaja-alaista yhteistyötä pystytään li-

säämään. Salomäen mielestä Asikkala-instituutin pitää jat-

kossakin tarjota perusmaatalouden koulutusta, mutta kes-

kittää voimavaransa maaseutumatkailun kehittämiseen. 

“Maaseutumatkailu on ihan ehdoton ykkönen. Tavoitteena on 

tulla Suomen ykköseksi ja hankkia sitä kautta valtakunnallista 

tunnettuutta”, maalaili Salomäki Titaanissa 3/1998.

Hallintoa ja uudelleenorganisointia

Rehtori Esa Siirilä irtisanoutui vuonna 2003, ja Päijän-

ne-instituutin rehtoriksi valittiin Kirsti-Liisa Virta, joka oli 

toiminut sitä ennen rehtorina Salpauksen Orimattila-insti-

tuutissa. Vuonna 2006, kun Salpaus yhdistyi yhdeksi oppi-

laitokseksi, Päijänne-instituutti sulautui osaksi Tuote-Sal-

pauksen toimialaa, jonka apulaisrehtoriksi nimettiin Keijo 

Makkonen ja koulutusjohtajaksi tuli Raili Yrjölä ja koulutus-

päällikkönä jatkoi Seppo Leppänen. Seppo Leppäsen jäätyä 

eläkkeelle vuonna 2015, opetusalapäälliköksi nimitettiin 

Heikki Tuomainen, joka oli toiminut erilaisissa opettajan 

tehtävissä ja myös koko Salpauksen pedagogisena lehtorina. 

Liekö syynä, ettei Päijänne-instituutti ollut alusta alkaen 

päässyt osallistumaan konsernin henkilöstökoulutuksiin, 

tiimikoulutuksiin ja kehittämistiimeihin, että jännitteet 

vanhan säätiökulttuurin ja uuden, kehittyvän konsernikult-

tuurin välillä kestivät vuosikausia aiheuttaen eritasoisia 

henkilökonflikteja Asikkalassa. Omat haasteensa Asikkalan 

kouluarkeen aiheutti Lahden ammatti-instituutin, Lahden 

käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen ja Lahden ravitsemis- 

ja matkailuoppilaitoksen Vääksyn keskustassa sijainneen 

yhteisen sivutoimipisteen lakkauttaminen. Siellä toimineet 

kone- ja metallialan koulutus sekä ravitsemis- ja matkai-

lualan koulutus siirrettiin Asikkalan kirkolle ja veneen-

rakennuskoulutus Lahteen. Tällä toimenpiteellä yritettiin 

parantaa Asikkala-instituutin taloutta, ja koska Vääksyn 

toimipisteen kiinteistömenot olivat kohonneet suuriksi. 

Mekatroniikan koulutukselle kunnostettiin tilat Asikkalan 

konehalliin, mutta opetus siirrettiin jo vuoden päästä Lah-

teen. Samoin kävi ravitsemis- ja matkailualan koulutukselle. 

Sekin siirrettiin seuraavana vuonna Lahteen, vaikka sille oli 

saatu saneeratut keittiö- ja opetustilat henkilöstöravintolan 

yhteyteen Asikkalassa. Syynä oli opiskelijoiden puute. 

Opiskelijamäärä kasvaa kohisten

Kun oppilaitos oli 1990-luvun loppupuolella kärsinyt opis-

kelijapulasta, oli muutamia vuosia myöhemmin hakijoita 

niin paljon, että sekä hevos- että eläinpuolelle piti järjestää 

pääsykokeet. Myös aikuiskoulutus laajeni Asikkalassa vuosi 

vuodelta, koska ammattitutkintoihin tuli uusia vaihtoehto-
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ja. Lähes kaikissa tutkinnoissa järjestettiin aikuiskoulutusta 

useilla eri rahoitusmuodoilla, ja vuonna 2007 aikuisopiskeli-

joiden määrä oli noussut yli 150 opiskelijan.

Kahdessakymmenessä vuodessa Asikkalan kampuksen 

opiskelijamäärä on noussut huimasti alkuvaiheesta, jolloin 

opiskelijoita ei ollut sataakaan. Vuoden 2020 lopulla hevos-

alan opiskelijoita oli noin 130 perustutkinto-opiskelijaa ja 

80 ammattitutkinto-opiskelijaa. Yksi ryhmä oli koulutus-

sopimuksella talleilla, ja yksi opettaja kiersi ohjaamassa, 

YTO-opinnot ovat verkossa. Puuttuva osaaminen räätälöi-

dään opiskelijoille yksilöllisesti. Kala-alan opiskelijoita oli 

perustutkinnossa 26-28 ja ammattitutkinnoissa 16. Maata-

lousalan perustutkintoa opiskeli 130 opiskelijaa ja eläinten-

hoidon osaamisalaa 104. Opiskelijaksiottoalue oli hevosalal-

la pääkaupunkiseutu ja Lahden alue. Kala-alalle opiskelijat 

tulivat ympäri Suomea, samoin erikoisaloille, kuten koira- ja 

hevosavusteisille kursseille. 

Reformi rankaisi

Reformissa luonnonvara-alan koulutus oli suuri häviäjä, ra-

hoitusta leikattiin noin 20 %. Nykyisin ei enää nähdä tar-

peelliseksi kouluttaa väkeä alalle. Mutta Salpauksessa sitä 

vielä arvostetaan. Säästöä saadaan myös siitä, että kouluun 

ei tarvitse enää hankkia niin paljon kalliita koneita, kun nii-

den käyttö opetetaan työpaikoilla”, vuodatti opetusalapääl-

likkö Heikki Tuomainen. Työssäoppimispaikkoja ovat maa-

tilat, alkutuotantoyritykset (Hatsina, Inari). ”Salpauksella on 

hyvä maine. Opetuksen taso on kova, vähän liiankin kova, koska 

opiskelijoiden valmiudet ovat heikentyneet vuosi vuodelta”, to-

tesi Heikki Tuomainen. 

Juhlaa ja palkitsemista – luontoa 
kunnioittamalla turvaamme tulevaisuutemme

Salpauksen Asikkalan toimipiste vietti 100-vuotisjuhlia 

7.11.2009. Pitkä taival oli takana monine vaiheineen ja haas-

teineen. Juhlavuonna päivänsankari oli vahvempi kuin kos-

kaan: oppilaitos oli vetovoimainen ja opiskelijoita oli paljon, 

tarjolla oli monipuolista koulusta, aikuiskoulutus oli laajaa, 

projektitoiminta oli monipuolista ja oppimisympäristöjä oli 

koko ajan kehitetty. Ison kuntayhtymän tuki mahdollisti 

monipuolisen toiminnan. Juhlapuhujana oli maa- ja metsä-

talousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Asikkalan koulun sali 

täpötäynnä entisiä opiskelijoita ja opettajia sekä oppilaitok-

sen tukijoita sadan vuoden ajalta. Maaseutusäätiön entinen 

rehtori Jaakko Vehmas esitteli uunituoreen historiikin “Sata 

vuotta maatalousopetusta Päijät-Hämeessä”. Johtaja Tapani 

Mörttinen muisteli opiskeluaikoja, avaussanat piti puheen-

johtaja Tapani Peltola ja rehtori Marita Modenius piti pää-

tössanat. 

Toinen suuri juhlan aihe oli Asikkalan toimipisteen palkit-

seminen keväällä 2011 Oppilaitosten kestävän kehityksen 

sertifikaatilla, jonka myönsi Opetus-, kasvatus- ja koulu-

tusalojen säätiö (OKKA). Kestävän kehityksen sertifikaatti 

edellyttää oppilaitokselta oppiainerajat ylittävää suunni-

telmallista kasvatustyötä ja opetuksen kehittämistyötä, 

jotka ulottuvat myös oppilaitoksen toimintaympäristöön ja 

käytäntöihin. Asikkalan toimipisteessä on ollut tavoitteena 

vähentää kopiopaperin käyttöä, lisätä lajittelumahdolli-

suuksia ja järjestää tietoiskuja jätteen ehkäisystä ja lajitte-

lusta. Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä pidetään yllä 

vakiinnuttamalla opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa sekä 

kehittämällä henkilöstön tiimityötä ja työnohjausta. 

Projekteja maaseudun kehittämiseen

Päijänne-instituutti halusi olla paitsi oppilaitos myös voi-

makas alueen kehittäjä. Siksi lähdettiin määrätietoisesti 
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Juhlaa ja palkitsemista – luontoa 
kunnioittamalla turvaamme tulevaisuutemme

Salpauksen Asikkalan toimipiste vietti 100-vuotisjuhlia 

7.11.2009. Pitkä taival oli takana monine vaiheineen ja haas-

teineen. Juhlavuonna päivänsankari oli vahvempi kuin kos-

kaan: oppilaitos oli vetovoimainen ja opiskelijoita oli paljon, 

tarjolla oli monipuolista koulusta, aikuiskoulutus oli laajaa, 

projektitoiminta oli monipuolista ja oppimisympäristöjä oli 

koko ajan kehitetty. Ison kuntayhtymän tuki mahdollisti 

monipuolisen toiminnan. Juhlapuhujana oli maa- ja metsä-

talousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Asikkalan koulun sali 

täpötäynnä entisiä opiskelijoita ja opettajia sekä oppilaitok-

sen tukijoita sadan vuoden ajalta. Maaseutusäätiön entinen 

rehtori Jaakko Vehmas esitteli uunituoreen historiikin “Sata 

vuotta maatalousopetusta Päijät-Hämeessä”. Johtaja Tapani 

Mörttinen muisteli opiskeluaikoja, avaussanat piti puheen-

johtaja Tapani Peltola ja rehtori Marita Modenius piti pää-

tössanat. 

Toinen suuri juhlan aihe oli Asikkalan toimipisteen palkit-

seminen keväällä 2011 Oppilaitosten kestävän kehityksen 

sertifikaatilla, jonka myönsi Opetus-, kasvatus- ja koulu-

tusalojen säätiö (OKKA). Kestävän kehityksen sertifikaatti 

edellyttää oppilaitokselta oppiainerajat ylittävää suunni-

telmallista kasvatustyötä ja opetuksen kehittämistyötä, 

jotka ulottuvat myös oppilaitoksen toimintaympäristöön ja 

käytäntöihin. Asikkalan toimipisteessä on ollut tavoitteena 

vähentää kopiopaperin käyttöä, lisätä lajittelumahdolli-

suuksia ja järjestää tietoiskuja jätteen ehkäisystä ja lajitte-

lusta. Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä pidetään yllä 

vakiinnuttamalla opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa sekä 

kehittämällä henkilöstön tiimityötä ja työnohjausta. 

Projekteja maaseudun kehittämiseen

Päijänne-instituutti halusi olla paitsi oppilaitos myös voi-

makas alueen kehittäjä. Siksi lähdettiin määrätietoisesti 

hanketoimintaan ja yhteistyöverkostoja luomaan. Vuonna 

2000 alkoi monen vuoden maaseutuyrittäjien perus- ja täy-

dennyskoulutushankesarja, joka oli TE-keskuksen maaseu-

tuosaston rahoittama. Oli Aapoa ja Velmaa, Kireitä siimoja 

Hämeessä ja iso joukko kylien kehittämishankkeita. Myös 

uuden teknologian käyttöönottoa kehitettiin hanketyöllä, ja 

matkailua palvelevan mobiiliteknologiasovelluksen kehit-

tämistä toteutettiin Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoi-

tuksella vuosina 2004–2006. 

Myös opetuksen kehittämiseen oli paljon hankkeita. Näitä 

olivat työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ke-

hittämishankkeet, jotka olivat valtakunnallisia. Näitä rahoi-

tettiin Opetushallituksen myöntämillä ESR-rahoituksilla. 

Hankkeita oli paljon myös uusien koulutusalojen pilotoin-

tiin. Taloudellisesti hankkeet olivat oppilaitokselle tärkeä 

tulonlähde. Esimerkiksi vuonna 2005 Päijänne-instituutissa 

oli menossa 14 hanketta, joiden kokonaisbudjetti oli 3,8 mil-

joonaa euroa, ja niissä työskenteli koko- tai osapäiväisesti 

23 henkilöä. Mika Mäkinen toimi useita vuosia projektipääl-

likkönä Päijänne-instituutissa. Hankkeet olivat opettajien 

koordinoimia ja ne kehittivät koko ajan voimakkaasti myös 

opetusta.

Uusia koulutusaloja ja kampuksia

Siirtymävaiheessa oli maatalousalan peruskoulutusta liit-

tyen maatilan ja kotieläinten hoitoon sekä viljelyyn. Lisäksi 

oli lyhyitä kursseja metsänhoitoon. Säätiön aikana oli myös 

käynnistetty Apaja-koulutus ajalle 1.1.1999–31.12.2000 syr-

jäytyneille. Koulutuksen opettajana toimi Kari Mehtonen. 

Salpauksen Asikkalan toimipiste 
vietti 100-vuotisjuhlia 7.11.2009. 

Pitkä taival oli takana monine 
vaiheineen ja haasteineen. 
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Välittömästi konserniin liittymisen jälkeen käynnistettiin 

uusia koulutusaloja. Silloinen systeemi oli, että opetusmi-

nisteriöltä oli saatava lupa uuden koulutuksen aloittami-

seen. Lupia saatiin usein ensin lyhyeen kokeiluun, ja sen 

jälkeen koulutustehtäviä vakinaistettiin. 

Kujalan maatalousoppilaitoksen tiloissa alettiin järjestää vi-

herrakentamisen ja kivialan koulutusta. Viherrakentamisen 

koulutus lopetettiin 2010-luvun alkupuolella, koska Kujalan 

tilat olivat erittäin huonokuntoiset ja edessä oli muutto Vi-

pusen kampukselle uusiin rakennusalan tiloihin, jonne ki-

vialan koulutuskin muutti.

Eläintenhoito

Nykyiset koulutusalat ovat eläintenhoito, jossa on maata-

lousalan perustutkinto, eläintenhoitaja. Tämän lisäksi jär-

jestetään eläintenhoidon ammattitutkintoja ammatteihin 

eläinhoitola, koirahieroja, lemmikkieläinkauppa, trimmaaja 

ja klinikkaeläinhoitaja. Ja näiden lisäksi sekä Asikkalassa 

että Lahdessa on mahdollisuus suorittaa ammattimaisen 

koira-avusteisen toiminnan ammattitutkinto. 

Asikkalan pieneläinhoitajakoulutukseen saatiin idea, kun 

konsernin opiskelijoita, opettajia ja johtoa osallistui vuonna 

1999 Montrealissa pidettyihin ammattitaidon WorldSkills 

-kilpailuihin. Tapahtuman yhteydessä vierailimme tutustu-

massa sikäläiseen ammatilliseen koulutukseen. Siellä oli 

yhdessä oppilaitoksessa pieneläinhoitajakoulutusta ja ope-

tusklinikka, josta saimme idean perustaa sellaisen Asikka-

laan oppilaitoksen vetovoiman lisäämiseksi. Koulutus käyn-

nistettiin 2000-luvun alussa ja koulutukselle valmistui 

vuonna 2009 uusi rakennus, koira- ja kissahoitola Tassula, 

opetustilaksi. Eläinlääkäripalvelua kokeiltiin jonkin aikaa, 

mutta ei siitä tullut kannattavaa.   

 

Eläintenhoitajan opinnoissa pääsee perehtymään erilaisten 

eläinten (pieneläinten ja tuotantoeläinten) hoitoon ja hyvin-

voinnista huolehtimiseen sekä maatalousalalla työskente-

lyyn. Eläintenhoitajan tutkinto, maatalousalan perustutkin-

to muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki 

opiskelevat työskentelyä maatalousalalla, maaseutuyrittä-

mistä sekä eläinten hoitamista ja hyvinvoinnista huolehti-

mista. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi automaation 

hyödyntäminen maataloudessa, tuotantoeläinten sekä 

pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. 
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Tutkinnon suorittanut voi toimia tuotanto- ja pieneläinten 

hoitoon liittyvissä työtehtävissä, esimerkiksi maatalouslo-

mittajana, kotieläinpihoissa, eläinhoitoloissa ja lemmikki-

eläinliikkeissä.

Ammattimainen koira-avusteinen toiminta on esimerkki 

ammattitutkinnosta, joka on ainutlaatuinen, sillä Suomes-

sa koira-avusteisesta toiminnasta ei ole aikaisemmin ollut 

tarjolla yhtä laajaa kokonaisuutta kuin nyt Salpauksessa. 

Koulutus perehdyttää koira-avusteisen työskentelyn saloi-

hin ja tarjoaa valmiudet koira-avusteiseen työskentelyyn 

kasvatus- ja kuntoutusalalla. Koulutus on osa eläintenhoi-

don ammattitutkintoa, eläinten kouluttamisen osaamisala, 

eläinavusteisissa palveluissa käytettävien eläinten koulut-

taminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. 

Koulutuksessa käydään läpi koira-avusteista toimintaa niin 

koiran, työntekijän kuin asiakkaankin näkökulmasta. Kä-

sitellään koiran vaikutusta ihmisen hyvinvointiin koiran 

hyvinvointi huomioiden. Opiskeluun kuuluu koiran käyt-

täytymistä ja kouluttamista sekä käydään läpi avustustoi-

mintaan soveltuvan koiran kriteereitä. Koulutuksessa pe-

rehdytään myös koira-avusteisen toiminnan kohderyhmiin 

ja erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen. Koulutukseen sisäl-

tyy asiantuntijaluentoja sekä itsenäistä työskentelyä. Lähi-

opetusta on yhteensä 24 päivää, 2-3 päivää kuukaudessa.

Ammattimainen koira-avusteinen toiminta -koulutus so-

pii henkilölle, jolla on eläinalan, sosiaali- ja terveysalan tai 

opetusalan tutkinto tai koulutus ja kokemusta sekä kiinnos-

tusta toimia laajassa työkentässä. Oma, koira-avusteiseen 

toimintaan soveltuva koira ei ole välttämättömyys. 

Yhteistyötä on tehty myös Yli-Marolan eläinpuiston kanssa. 

Kotieläinpiha-työpajatoimintaa syrjäytymisen ehkäisyyn 

toteutettiin 1.9.2000–31.12.2000. Näiden Asikkalan työpaja-

kokeilujen jälkeen aloitettiin koko Koulutuskeskus Salpauk-

sessa AVA-koulutus eli ammatilliseen koulutukseen valmis-

tava koulutus. 

Hevosala 

Taru kertoo, että “asikkalalaiset ovat hollolalaisiakin parem-

pia hevoskauppiaita”. Hevosalan opetus ja uraauurtava ke-

hitys Salpauksessa on jo maatalousoppilaitoksen perua. Jo 

vuonna 1999 rakennettiin Asikkalaan konehallin viereen 

kaarihalli hevoskoulutuksen maneesiksi. Mutta koska toi-

minta koko ajan laajeni, aloitettiin yhteistyö Lahden hevo-

systäväin seuran ja Kemppi-tallin kanssa vuonna 2001. Sil-

loin alkoi myös hevostalouden koulutusohjelma. Nykyiset 

tutkinnot ovat hevostalouden perustutkinto, hevostenhoita-

ja ja hevostalouden ammattitutkinto. 

Lahden Hevosystäväin seura ry:n toimitusjohtaja Janne 

Ekholm oli myös hyvin innokkaana tukemassa Salpauksen 

hevoskoulutuksen kehittämistä ja yhteistyötä Jokimaan ra-

vikeskuksen kanssa. Vuonna 2001 hankittiin osa Kujalan ja 

Jokimaan maa-alueista. Vuonna 2005 Kemppitallit Oy:ltä os-

tettiin noin 20 hevosen tallirakennukset koulutuksen käyt-

töön. Tällöin Jokimaasta tuli Asikkalan ohella hevoskoulu-
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tuksen toimipaikka. Tätä ennen oli mietitty myös Asikkalan 

vanhan tallin korjaamista, mutta se olisi ollut liian kallis 

investointi. Nähtiin myös, että uusi tapa toimia Jokimaan 

ravikeskuksen yhteydessä nostaisi hevosalan koulutuksen 

profiilia. Tällaista ei ollut muualla Suomessa. Myös Opetus-

hallitus tuki Salpauksen toimenpiteitä. Ylitarkastajat Pekka 

Tahvanainen ja Susanna Tauriainen olivat tiiviisti mukana 

Salpauksen kehitystyössä.

Hevosystäväin seuran toimitusjohtaja vaihtui vuonna 2009, 

ja uutena aloitti nykyinen Hippoksen kehitys- ja viestintä-

päällikkö Tomi Himanka, ja hän oli Jokimaalla kymmenen 

vuotta. Tomin jälkeen Hevosystäväin seuran toimitusjohta-

jaksi tuli Pertti Immonen. 

Näin Tomi Himanka kertoi yhteistyöstä Koulutuskeskus 

Salpauksen kanssa toimitusjohtajakaudellaan: “Tiiviimpi 

yhteistyö alkoi vuonna 2012, kun uudet EU-määräykset edellyt-

tivät uuden tallin rakentamista. Silloin aloimme miettiä, onko 

viisasta rakentaa tallia Asikkalaan, koska työssäoppimispaikat 

olivat suurelta osin Jokimaan eri talleissa. Myös Jokimaalla ta-

loudellinen tilanne oli aika haasteellinen, ja alettiin etsiä uusia 

toimintoja kulujen kattamiseksi. Salpauksen uuden tallin tarve 

ja Hevosystäväin seuran tarpeet kohtasivat, ja alettiin suunni-

tella yhteisiä toimitiloja. Yhteistyö Salpauksen kanssa tuntui 

luontevalta, kun olimme ikään kuin win-win -tilanteessa.

Vuonna 2013 neuvoteltiin toden teolla: oli monenlaisia kään-

teitä, maanvaihtoja ja -kauppoja. Päätimme tehdä luokkatilat 

(vuokratilat) Jokimaan päärakennukseen ja maneesi (rakennet-

tiin) ja talli ostettiin, molemmat Salpauksen omia.

Vuonna oli 2014 tammikuussa remontti ja elokuussa opiskelijat 

tulivat päärakennukseen. Maneesin valmistuminen viivästyi, ja 

opiskelijat olivat vielä syksyn Asikkalan maneesilla. Jokimaalle 

saatiin opiskelijoita varten päivittäiset bussivuorot. Jokimaa on 

selvinnyt, ratkaisu oli hyvä: on elämää, kassavirtaa ja toimin-

taa valmentajille. Muut ravikeskukset ovat kateellisia. On myös 

ennakkoluuloja ja epäilyjä oli: tuleeko liikaa liikennettä, autoja, 

vieraita ihmisiä Jokimaan alueelle. Mutta hyvin on pärjätty, on 

nuoria ihmisiä, autot ja hevoset mahtuvat; Salpaus voi myös 

hyödyntää katsomotiloja omiin tapahtumiinsa. 

Paljon on vielä kehitettävää: opiskelijat olisi saatava mukaan 

ravikilpailutoimintaan, NY-yritykset tai muuten. Kesällä 2020 

tehtiin yhteistyötä kuninkuusraveissa: mm. Salpaus majoitti ra-

vitoimitsijoita Asikkalassa. Maneesilla oli hevosväen backstage, 

Salpaus järjesti ruokailut, hieronnat ynnä muut.

Jännittävin asia koko prosessissa oli vuonna 2013, kun odotin 

konsernihallituksen päätöstä ja pöytäkirjaa hevosopetuksen 

Jokimaalle siirtymisestä ja rakentamisen ja remontin aloittami-

sesta. Ja tulihan ne”, kertoo Himanka.

Vuonna 2015 konsernin hallitus päätti, että Koulutuskeskus 

Salpauksen Jokimaan maneesin uudisrakennuksen (Joki-

maankuja 10) ja juoksutarhojen (Jokimaankuja 8) muutos-

töiden suunnitelmat hyväksytään ja urakoitsijat valitaan. 

“Yhteistyö Jokimaan kanssa on sujunut hyvin. Salpaus tukee 

toimintaa, muun muassa joka päivä opiskelijoille valmistetaan 

noin 70 ruoka-annosta. Oma maneesi on omalla tontilla. Talli-

Tomi Himanka  
Jokimaalla vuonna 2020. 
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ja Hevosystäväin seuran tarpeet kohtasivat, ja alettiin suunni-

tella yhteisiä toimitiloja. Yhteistyö Salpauksen kanssa tuntui 

luontevalta, kun olimme ikään kuin win-win -tilanteessa.

Vuonna 2013 neuvoteltiin toden teolla: oli monenlaisia kään-

teitä, maanvaihtoja ja -kauppoja. Päätimme tehdä luokkatilat 

(vuokratilat) Jokimaan päärakennukseen ja maneesi (rakennet-

tiin) ja talli ostettiin, molemmat Salpauksen omia.

Vuonna oli 2014 tammikuussa remontti ja elokuussa opiskelijat 

tulivat päärakennukseen. Maneesin valmistuminen viivästyi, ja 

opiskelijat olivat vielä syksyn Asikkalan maneesilla. Jokimaalle 

saatiin opiskelijoita varten päivittäiset bussivuorot. Jokimaa on 

selvinnyt, ratkaisu oli hyvä: on elämää, kassavirtaa ja toimin-

taa valmentajille. Muut ravikeskukset ovat kateellisia. On myös 

ennakkoluuloja ja epäilyjä oli: tuleeko liikaa liikennettä, autoja, 

vieraita ihmisiä Jokimaan alueelle. Mutta hyvin on pärjätty, on 

nuoria ihmisiä, autot ja hevoset mahtuvat; Salpaus voi myös 

hyödyntää katsomotiloja omiin tapahtumiinsa. 

Paljon on vielä kehitettävää: opiskelijat olisi saatava mukaan 

ravikilpailutoimintaan, NY-yritykset tai muuten. Kesällä 2020 

tehtiin yhteistyötä kuninkuusraveissa: mm. Salpaus majoitti ra-

vitoimitsijoita Asikkalassa. Maneesilla oli hevosväen backstage, 

Salpaus järjesti ruokailut, hieronnat ynnä muut.

Jännittävin asia koko prosessissa oli vuonna 2013, kun odotin 

konsernihallituksen päätöstä ja pöytäkirjaa hevosopetuksen 

Jokimaalle siirtymisestä ja rakentamisen ja remontin aloittami-

sesta. Ja tulihan ne”, kertoo Himanka.

Vuonna 2015 konsernin hallitus päätti, että Koulutuskeskus 

Salpauksen Jokimaan maneesin uudisrakennuksen (Joki-

maankuja 10) ja juoksutarhojen (Jokimaankuja 8) muutos-

töiden suunnitelmat hyväksytään ja urakoitsijat valitaan. 

“Yhteistyö Jokimaan kanssa on sujunut hyvin. Salpaus tukee 

toimintaa, muun muassa joka päivä opiskelijoille valmistetaan 

noin 70 ruoka-annosta. Oma maneesi on omalla tontilla. Talli-

viikon aikana opiskelijoilla on väliaikainen majoitus ratatal-

lilla. Jokimaalla on myös oma klinikka ja ammattivalmentajia 

noin kahdeksan ja taitovalmentajia neljä. Meillä on myös Sal-

paus-hevonen. Nimiä annetaan kasvattajan mukaan, esimer-

kiksi Salpaus-Seppo. Huippuvarsat on myyty ammattivalmenta-

jille. Salpauksen hevosalan opiskelijoita käy edelleen vuosittain, 

lukuun ottamatta korona-aikaa, työssäoppimassa Kentuckyssä 

USA:ssa”, kertoi opetusalapäällikkö Heikki Tuomainen.

Hevostenhoitaja 

Monipuoliseen työhön kuuluvat hevosten terveyden ja hy-

vinvoinnin ylläpito, päivittäiset tallityöt, varusteiden huolto, 

hevosten ruokinta sekä liikuttaminen ajaen ja ratsastaen. 

Lisäksi tehtäviin voi kuulua kilpahevosten hoitamista, nuo-

ren ratsun kouluttamista, hevoskasvatusta tai kengitystä 

riippuen työpaikasta ja omista kiinnostuksenkohteista. Alalla 

on tarjolla monenlaisia työpaikkoja. Hevostalouden perustut-

kinto tarjoaa valmiudet työskennellä talleilla tai yrittäjänä.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnois-

ta. Kaikki opiskelevat hevosten päivittäisistä hoitotoimista 

huolehtimista, hevostalouden perustehtävissä toimimista, 

hevosten liikunnasta huolehtimista ja hevosten kuljetta-

mista sekä hevosalan yrityksessä toimimista. Valinnaisia 

opintoja ovat esimerkiksi ravihevosten hoitaminen, ratsu-

hevosten kouluttaminen, hevoskasvatus ja kengittäminen 

sekä erityisryhmien hevospalveluissa avustaminen. Hevos-

tenhoitaja työskentelee talleilla Suomessa tai ulkomailla 

sekä itsenäisenä yrittäjänä. 

Hevosalan koulutuksessa Jokimaalla Salpauksella on seit-

semän opettajaa ja kaksi tallivastaavaa. Uudella tallilla oli 

hevoshieronnan harjoittelutilanne. Noin 10 hevosta oli käy-

tävällä rivissä opiskelijoiden hierottavana – opettaja kävi 

tarkastamassa jokaisen hevosen hieronnan jälkeen. Hevoset 

nauttivat tilanteesta, ja opiskelijat tekivät huolellisesti hom-

maa. Tämän totesimme itse paikalla olleina.
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Etelä-Suomen Sanomissa oli 5.11.2020 seuraava artikkeli he-

voshieronnasta, joka sisältyy Salpauksen hevosalan koulu-

tuksen opetussisältöihin:

AIEMMIN HEVOSHIERONTA OLI SE VIIMEINEN 

MAHDOLLISUUS, NYT OSA HEVOSEN LIHASHUOLTOA

Hevoshieroja ja Salpauksen hevoshieronnan opettaja San-

na Ihasalo on nähnyt muutoksen suhtautumisessa ammat-

tiinsa. Syyskuussa julkaistiin Ihasalon kirjoittama Hevosen 

käytännön anatomia.

Etkö sahaa omaa oksaasi, kun koulutat lisää hevoshierojia, 

Sanna Ihasalolta on kysytty. Hevoshieroja ja Koulutuskes-

kus Salpauksen hevostalouden opettaja katsoo kuitenkin 

asiaa hevosen kautta.

– On vain loistavaa, että saadaan alalle lisää oikeita ammat-

tilaisia, jotka ymmärtävät asioista ja tietävät, mitä ovat te-

kemässä, ja osaavat kertoa asiakkaille hevosen anatomiasta 

ja liikkumisesta, Ihasalo sanoo.

Reilussa vuosikymmenessä hevoshieronnan arvostus on 

kasvanut. Sanna Ihasalon aloittaessa ammatissa hänelle 

soitettiin, kun hevosessa oli jotain vikaa, jota eläinlääkä-

rit tai kengittäjät eivät löytäneet. Hieroja oli ”se viimeinen 

mahdollisuus”.

– Hevoshieronta on onneksi lähdetty ottamaan yhtenä am-

mattialana. Hevoshieroja on osa hevosen ympärillä olevaa 

tiimiä, yksi ammattilaisista, jotka huolehtivat hevosen hy-

vinvoinnista.

– Pikkuhiljaa vannoutuneimmatkin valmentajat ovat muut-

taneet suhtautumistaan, sanoo lähinnä ravipuolella hevosia 

hierova Ihasalo.

“Muutto uuteen talliin ja maneesiin oli vuonna 2015. Hevosten 

määrä noin 30.  Hevostalouden perustutkinnossa voi erikoistua 

hevostenhoitajaksi, hierojaksi, ravi- tai ratsupuolelle, ja lisäksi 

hevostalouden ammattitutkinto. Opiskelijamäärät: perustut-

kinto, päiväopiskelijat noin 50–60 ja ammattitutkinto 35, määrä 

lisääntyy koko ajan. Monimuoto-opiskelussa (opso, koulutussopi-

mus) perustutkinto-opiskelijoita noin 30. Lahden seudulla paljon 

talleja ja opiskelijat yhteistyötalleilla hieromassa, monimuo-

to-opiskelijat talleilla ratsastuskoulutuksessa ja tallitehtävissä. 

Luokkatilat ja ruokailu ovat Jokimaan ravikeskuksessa. Kesän 

alussa hevoset siirtyvät pääosin Asikkalaan ja opiskelijoista ni-

metään kesäohjaajat. Yhteistyöoppilaitoksia, jotka samalla ovat 

kilpailijoita, ovat Ypäjä, Harju, Kaustinen ja Savo”, kertoi Sal-

pauksen hevosalan opettaja, joka arvioi hevoshierontoja. 

Opiskelijat Minna Oksanen ja Emmi Mononen Lahdesta oli-

vat aloittaneet tammikuussa 2021 hevostalouden perustut-

kintoa. Heillä oli motivaatio korkealla, hyvä fiilis, ala tuttu 

harrastuksen kautta, koulussa hyvä ilmapiiri, ryhmässä 12 

opiskelijaa ja kaikki olivat ystävällisiä. Opiskelija Nata Sai-

ranen kertoi, että talleille voi hakeutua töihin. Hän oli ollut 

harjoittelussa Ylä-Hentilän tallilla ja Kuusamossa Vanha 

Raatesalmi -tallilla. Valmistumassa oleva Vantaalta kotoisin 

oleva 3. vuoden opiskelija aikoo hakea jatkokoulutukseen 

ammattikorkeakouluun opiskelemaan biotekniikkaa, koska 

Helsingin alueelta ei ole helppo saada hevosalan töitä.
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Kala-ala

Uutena koulutusalana käynnistettiin kalastusopaskoulutus. 

Opettajaksi tuli Heikki Tuomainen vuonna 1999. Kun kon-

sernin johtoryhmä oli käynyt tiimikoulutuksessa ja tutus-

tumassa Skotlannissa Invernessin ammattioppilaitoksen 

kalastusalan sivukouluun, päätettiin anoa kala-alan perus-

koulutuksen aloittamista Asikkalassa. Nykyisiä Asikkalassa 

opiskeltavia tutkintoja ovat kalanviljelijä, kalanjalostus ja 

kalastuksen neuvoja. Koska oppilaitos sijaitsee Päijänteen 

rannassa, ovat koulutuksen toteuttamismahdollisuudet 

huippuluokkaa. Vanhan Asikkalan kunnalta ostetun van-

hainkodin alakertaan on saneerattu uudenaikaiset tilat ka-

lanjalostukseen. Toimintaan on liittynyt myös nuorten yrit-

täjyystoimintaa. Salpauksen kalaopiskelijoiden savukalat ja 

kalasäilykkeet ovat jo saavuttaneet legendaarisen maineen. 

Niitä tilataan valtavat määrät esimerkiksi joulun aikaan ja 

myydään Salpauksen einesmyymälässä Lahdessa ja erilai-

sissa tapahtumissa. Kalankäsittelyn pitkäaikainen, arvos-

tettu opettaja on ollut Ari Eklund, joka on luonut puitteet 

ja hengen koko toiminnalle 20 vuoden aikana. Tunnettuja 

julkisuuden henkilöitä, jotka ovat olleet mukana Salpauk-

sen kala-alan koulutuksessa ovat Mikko “Peltsi” Peltola, joka 

opiskeli kalastusoppaaksi 2000-luvun alkupuolella ja Jasper 

Pääkkönen, joka oli innokas kalastaja, teki filmin Salpauk-

sen kalastuskoulutuksesta. Opettajana toimiva Arto Immo-

nen oli mukana toteuttamassa mainosvideota, jossa kerro-

taan ”Peltsin” koulutuksesta Salpauksessa.

Päijänne-instituutti oli mukana ja perustamassa Raputieto-

keskusta Joensuun yliopiston kanssa Vääksyssä (nykyinen 

Itä-Suomen yliopisto). Päijänne-instituutissa Japo Jussila 

vastasi Raputietokeskuksen kehittämisestä. Keskukselle 

saatiin oma tila keskelle Vääksyä Päijänne-talon yhteyteen. 

Nykyiset Salpauksen tarjoamat kalatalouden tutkinnot ovat 

seuraavat: kalastajan perustutkinto vain oppisopimuksella, 

kalatalouden ammattitutkinto, kalanviljelijä, kalanjalostaja 

ja kalastuksen ohjaaja ovat kalatalouden perustutkintoja. 

Kalanviljelijä

Salpauksen kalanviljelijäkoulutuksessa pääsee perehty-

mään muun muassa kalojen ruokintaan, poikastuotantoon 

sekä kalojen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tutkinto 

muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaik-

ki opiskelevat vesi- ja kalantutkimustiedon keräämistä ja 

hyödyntämistä, kalastusta ja pyydysrakentamista, kalas-

tustuotteiden käsittelyä ja jalostusta, vesiviljelyä sekä vesi-

viljelijänä toimimista. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi 

vesistöjen hoito, tuotekehitys ja laadunhallinta ja vesistö-

tutkimuksen perusteet.
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Kalanviljelijä työskentelee kalanviljelylaitoksissa työtehtä-

vissä, joihin kuuluu kalojen ruokintaa, vesityksestä ja kalo-

jen hyvinvoinnista huolehtiminen.

Kalanjalostaja

Kalanjalostajan opinnoissa Salpauksessa perehdytään 

muun muassa kalan käsittelyyn, fileointiin, savustukseen ja 

suolaukseen.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnois-

ta. Kaikki opiskelevat vesi- ja kalantutkimustiedon kerää-

mistä ja hyödyntämistä, kalastusta ja pyydysrakentamista, 

kalastustuotteiden käsittelyä ja jalostusta, vesiviljelyä sekä 

kalanjalostuksessa ja kalakaupassa toimimista. Valinnaisia 

opintoja ovat esimerkiksi tuotekehitys ja laadunhallinta, 

yritystoiminta ja markkinointi sekä kalastusvälinekauppa.

Kalanjalostaja voi työskennellä kalanjalostusteollisuudessa, 

asiakaspalvelutehtävissä kalatiskillä tai itsenäisenä yrittäjänä. 

Kalastuksenohjaaja

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnois-

ta. Kaikki opiskelevat vesi- ja kalantutkimustiedon kerää-

mistä ja hyödyntämistä, kalastus ja pyydysrakentamista, 

kalastustuotteiden käsittelyä ja jalostusta, vesiviljelyä sekä 

kalastusmatkailussa toimimista. Valinnaisia opintoja ovat 

esimerkiksi vesistöjen hoito, kalastuksen järjestäminen 

sekä yritystoiminta ja markkinointi. Kalastuksenohjaaja voi 

toimia ohjelmapalveluyrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä. 

Luonto- ja ympäristöala

Luonto- ja ympäristöalan tutkinnot Salpauksessa ovat ym-

päristönhoitajan ja luonto-ohjaajan perustutkinnot.

Ympäristönhoitaja opiskelee rakennetun ja luonnon ympä-

ristön kunnostamista sekä hoitoa ja kierrätystä. Hän opiske-

lee myös erilaisten selvitysten tekemistä luonnosta, maape-

rästä, vedestä, ilmasta ja yleensä ympäristön tilasta. Voit 

opinnoissa suuntautua esimerkiksi jäte- ja kierrätysneuvon-

taan, jätevesihuollon järjestämiseen tai luontoselvitysten 

laadintaan. Suuri osa ammattitaidosta hankitaan alan työ-

paikoilla oppimassa.

Ympäristönhoitaja osaa määritellä ympäristön tilaa ja hoi-

totarpeita. Hän osaa käyttää ympäristön tilan selvittämises-

sä laitteita ja välineitä sekä toimia turvallisesti.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnois-

ta. Kaikki opiskelevat luonto- ja ympäristöalalla toimimis-

ta, ympäristökohteessa työskentelemistä sekä materiaalien 

talteen ottoa ja hyödyntämistä. Valinnaisia opintoja ovat 

esimerkiksi vesistöjen ja ympäristökohteen kunnostaminen 

ja hoitaminen sekä jäte- ja kierrätysneuvonta. Ympäristön-

hoitajana voi toimia kaupunkien, taajamien ja maaseudun 

ympäristöhuollossa sekä teollisuuden ja yritysten ympäris-

tönhoitotehtävissä. 

Salpauksen ympäristön-
hoitajaopiskellijat  
Ympäristökylä- 
tapahtumassa  
Lahden torilla.
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Ympäristöalan koulutusta alettiin järjestää Lahdessa en-

tisissä Kujalan maatalousoppilaitoksen tiloissa vuonna 

2001. Seuraavana syksynä siellä aloitettiin myös puutar-

hatalouden koulutus, jossa oli suuntautumisena viherra-

kentaminen. Tämä koulutus siirrettiin vuoden 2006 orga-

nisaatiouudistuksessa rakennusalan alaisuuteen. Kujalassa 

järjestettiin myös kivialan koulusta, joka aluksi oli Päijän-

ne-instituutin järjestämää, mutta siirtyi myöhemmin 2006 

rakennusalan koulutuksen yhteyteen.

Luonto-ohjaajan tutkinto muodostuu pakollisista ja valin-

naisista opinnoista. Kaikki opiskelevat luonto- ja ympäris-

töalalla toimimista, luonnossa ohjaamista tai luonnontuot-

teiden keräämistä. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi 

erityisryhmien tai maastoretken ohjaaminen luonnossa, 

ryhmätoiminnassa ohjaaminen ja kalastuspalveluissa toi-

miminen. Luonto-ohjaajana voi toimia luonto-opastuksen ja 

luontomatkailun tehtävissä yrittäjänä tai työntekijänä. 

Salpauksen luonto-ohjaajaopiskelijat Kati Antilainen ja Kati 

Laurila olivat saaneet juuri melontaohjaajan paperit, jotka 

olivat osa heidän luonto-ohjaajan opintojaan. He suorittivat 

melonnan alkeiskurssin, jatkokurssin ja melontaohjaaja-

kurssin. He olivat olleet kesän työssäoppimassa melonta-

seura Meloja ry:ssä. “Tehtävämme oli suunnitella ja ohjata 

kursseja ja retkiä. Vedimme myös torstaimelontoja. Meillä 

oli aina kokeneempi meloja mukana ohjaamassa”, kuvailivat 

Antilainen ja Laurila koulutuskokemustaan, joka on osa hei-

dän tutkintoaan. Koulussa he ovat myös perustaneet harjoi-

tusyrityksen, jonka kautta he järjestävät oikeille asiakkaille 

melontareissuja, saunailtoja, linturetkiä, kalastusta, mootto-

rikelkkailua. Kaikkiin näihin on mahdollisuus Salpauksen 

Asikkalan oppimisympäristössä Päijänteen rannalla. 

Maatalousala

Maatalousalan tutkinnot Salpauksessa ovat eläintenhoita-

jan ja maaseutuyrittäjän perustutkinnot.

Eläintenhoitaja

Eläintenhoidon koulutusohjelma aloitettiin Salpauksessa 

kokeiluna vuonna 2004 ja koulutus vakinaistettiin vuonna 

2007, kun luonnonvara- ja ympäristöalan koulutustoimikun-

ta ja opetusministeriö vakuuttuivat sen tarpeellisuudesta. 

Se luotiin vastaamaan työelämän tarpeita ja EU:n uusia lin-

jauksia. Tätä tukemaan Asikkalassa valmistui vuonna 2005 

navetan remontti laidunkauden päättyessä ja eläimet pääsi-

vät uusiin moderneihin tiloihin. Tilat mahdollistivat usean 

opiskelijaryhmän samanaikaisen opetuksen. Navetassa oli 

moderni tekniikka, mm. lypsyrobotti. Tuohon aikaan aloi-

tettiin myös bioenergiakokeilu, johon saatiin säätiön avus-

tuksella nykyaikainen öljynpuristamo ja esteröintilaitteisto 

vuonna 2006. Eläinopetuksen ja uusien innovaatioiden an-

siosta oppilaitoksesta tuli yksi valtakunnan vetovoimaisim-

mista luonnonvara-alan oppilaitoksista. Eläintenhoitajan 

opinnoissa pääsee perehtymään erilaisten eläinten hoitoon 

ja hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä maatalousalalla 

työskentelyyn.
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Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat työskentelyä maatalousalalla, maaseutu-

yrittämistä sekä eläinten hoitamista ja hyvinvoinnista huo-

lehtimista. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi automaa-

tion hyödyntäminen maataloudessa, tuotantoeläinten sekä 

pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Tutkinnon suorittanut voi toimia tuotanto- ja pieneläinten 

hoitoon liittyvissä työtehtävissä, esimerkiksi maatalouslo-

mittajana, kotieläinpihoissa, eläinhoitoloissa ja lemmikki-

eläinliikkeissä. 

Maaseutuyrittäjä

Maaseutuyrittäjän tutkinto muodostuu pakollisista ja valin-

naisista opinnoista. Kaikki opiskelevat työskentelyä maata-

lousalalla, maaseutuyrittämistä sekä maan kasvukunnon 

ja tuotantoympäristön hoitamista tai maatalouskoneiden 

ja -laitteiden käyttämistä, huoltamista ja korjaamista. Va-

linnaisia opintoja ovat esimerkiksi peltokasvien ja bioener-

gian tuottaminen, maatalous- ja maanrakennuskoneiden 

hyödyntäminen ja rakentaminen maatilalla. Maaseutuyrit-

täjäksi valmistuneena työtehtävät ovat monipuolisia. Voi 

työskennellä maanviljelijänä, itsenäisenä yrittäjänä, koneu-

rakoitsijana, maatalouslomittajana tai kaupan palveluksessa.

Sosiaali- ja terveysalan sekä hius- ja 
kauneudenhoitoalan tutkinnot

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin perustamisen yhteydessä 

uuteen Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen yhdis-

tyivät vuonna 1996 entisten Lahden terveydenhuolto-oppi-

laitoksen ja Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitoksen toisen 

asteen koulutus ja talouskouluopetus sekä Päijät-Hämeen 

ammattioppilaitoksesta kosmetologikoulutus ja Lahden am-

mattioppilaitoksesta parturi-kampaajakoulutus. Ammat-

tikorkeakouluun siirtyneen opistoasteisen sairaanhoitaja-

koulutuksen viimeiset kurssit hoidettiin loppuun. Oppilaitos 

muodosti uudenlaisen koulutuksellisen yhdistelmän, jollais-

ta ei ollut muualla maassa: valtion oppilaitoksesta tullut ter-

veydenhuoltoala, kuntayhtymän sosiaalialan oppilaitoksesta 

tullut sosiaaliala ja kauneudenhoitoala liittyivät yhteen ja 

alkoivat luoda yhteistä toimintakulttuuria. Monenlaisia kiviä 

oli käännettävä. Oppilaitoksen päätutkinto sosiaali- ja terve-

ysalalla oli lähihoitajan tutkinto. Erityisesti terveydenhuol-

lon aineisiin tuli paljon resursseja ja osaamista, mikä edisti 

pedagogista kehittämistä. Opiskelija-aines oli motivoitunutta 

ja vanhempaa kuin 2020-luvulla. 

Uuden oppilaitoksen opiskelijamäärä vuonna 1997 oli 706 

opiskelijaa, vuonna 2020 noin 750–800. Uusi oppilaitos aloit-

ti tiimiorganisaationa, ja tiimeissä olivat myös opiskelija-

edustajat. Oppilaitoksen rehtoriksi nimettiin vuonna Maarit 

Kuosa, joka toimi rehtorin tehtävässä vuoden 2005 loppuun, 

jolloin Lahden sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitos lakkau-

tettiin, kun siirryttiin yhteen Koulutuskeskus Salpaus -op-

pilaitokseen. Tällöin myös sosiaali- ja terveysalan ja hius- ja 

kauneusalan “tiet erosivat”. Molemmat siirtyivät Palvelu-Sal-

paus -tulosalueelle, mutta esimiehet eivät enää olleet päällik-

kötasolla samoja. 

Nyt 2020-luvulla ollaan palaamassa uudelleen tiimiorga-

nisointiin. Opetusalajohtajana sosiaali- ja terveysalalla on 

toiminut vuodesta 2006 Merja Tirkkonen ja opetusalapäällik-

könä Minna Vesaaja jo yli 20 vuotta. Lisäksi vuonna 2019 ope-

tusalapäälliköksi nimettiin Irina Oksanen ja opetusalapääl-

liköksi hius- ja kauneusalalle Krista Virtanen. Kristaa edelsi 

Katja Parviaisen opetusalapäällikkyys reilun kymmenen 

vuoden ajan. Yhtenä taitovalmentajana kauneusalalla toi-

mii Jelena Suni, joka on opiskellut aikoinaan kosmetologiksi 

Lahdessa ja työskennellyt opiskelijoiden ohjaustehtävissä yli 

kaksikymmentä vuotta. Hän vastasi myös Kauneussalonki 

Pikku-Helmen toiminnasta. Opinto-ohjaajana hius- ja kaune-

usalalla toimii Mia Terenius. Myös työelämän edustajat osal-

listuivat koulutuksen suunnitteluun jo 1990-luvulla.
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Lähihoitajasta on moneen lähtöön  
– tutkinnot ja opetus

Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen tutkinnot olivat 

vuonna 1996 lähihoitaja, kosmetologi ja parturi-kampaaja. 

Lisäksi järjestettiin puolen vuoden pituista talouskouluope-

tusta suomen- ja englanninkielisenä. Vuoden 1998 uuden 

lainsäädännön myötä alettiin puhua alakohtaisista perustut-

kinnoista, ja niiden alla olivat ammatit. 

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa oli myös monipuolista 

aikuiskoulutusta, koska molemmissa edeltäjäoppilaitoksissa 

oli ollut jo aikuiskoulutusosasto. Koska sosiaali- ja terveys-

alan työvoiman tarve on ollut kasvusuuntainen koko 25 vuo-

den ajan, on alan aikuiskoulutus ollut koko ajan määrällisesti 

laajaa, ja sitä on järjestetty paljon myös työvoimapoliittisena 

koulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena kuntien tarpei-

siin. Ja koska yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-

täjät ovat lisääntyneet, ovat nämä yksiköt toimineet myös 

merkittävinä työssäoppimis- ja oppisopimustyöpaikkoina. 

Alkuvuosina ja vielä 2010-luvulla sosiaali- ja terveysalan 

koulutus oli erittäin vetovoimaista ja hakijamäärät suuria. 

Tuolloin oli käytössä myös psykologiset testit valintakokei-

den yhteydessä. Vuonna 1997 myös kauneudenhoitoalalla 

otettiin käyttöön soveltuvuuskokeet opiskelijavalinnassa. Ne 

poistettiin myöhemmin. 

Nykyään 2020-luvulla mietitään koko ajan keinoja sosiaa-

li- ja terveysalan alan vetovoiman parantamiseen. Hius- ja 

kauneudenhoitoaloilla vetovoima on säilynyt vuodesta toi-

seen erittäin suurena. “Uusien, juuri opintonsa aloittaneiden 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opiskeluote on totaalisesti 

muuttunut takavuosista! Ei tulla kouluun, myöhästellään, oppi-

tunnilla istutaan takit päällä, selataan kännykkää! Kun kysyin, 

kuinka moni suunnittelee valmistuvansa lähihoitajaksi reilun 

kahden vuoden päästä, vain yksi viittasi 17:sta. Tämä tänään oli 

jo kolmas vakava puhuttelu tälle ryhmälle tämän syksyn aikana”, 

kertoi sosiaali- ja terveysalan opetusalapäällikkö Irina Oksa-

nen syvästi huolissaan tilanteesta. 

Koulutuskeskus Salpaus järjestää 2020-luvun alussa seuraa-

via perustutkintoja: lähihoitaja, välinehuoltaja ja perustason 

ensihoitaja (lähihoitaja). Lisäksi järjestetään seuraavat am-

mattitutkinnot: mielenterveys- ja päihdetyön ammattitut-

kinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, hoiva-avustajan 

ammattitutkinto ja terveysalan ammattitutkinto. Erikoisam-

mattitutkintoja ovat kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden 

erikoisammattitutkinto sekä uutuutena verkkototeutuksena 

järjestetty sote-palveluliiketoiminnan johtamisen ja yritys-

johtamisen erikoisammattitutkinto, joka järjestetään vain 

oppisopimuskoulutuksena. 
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Lähihoitaja

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä monenlaisissa sosiaa-

li- ja terveysalan työtehtävissä ja työpaikoissa. Lähihoitaja on 

sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka tulee hyvin toi-

meen ihmisten kanssa ja osaa pitää pintansa myös vaikeis-

sa tilanteissa. Vuorovaikutustaidot ovat osa ammattitaitoa. 

Hoitaminen on myös ohjaamista ja kasvatusta, kannustusta 

ja neuvontaa. Opiskeluun kuuluu työpaikalla tapahtuvaa op-

pimista, joihin voi sisältyä vuoro-, viikonloppu- ja yötyötä. 

Osaamista voi hankkia myös ulkomailla.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat kasvun ja osallisuuden sekä hyvinvoinnin 

ja toimintakyvyn edistämistä. Lisäksi kaksi pakollista tutkin-

non osaa osaamisalaopinnoista (8 vaihtoehtoa). Valinnaisia 

opintoja ovat esimerkiksi hyvinvointiteknologia toiminta-

kyvyn edistämisessä, saattohoidossa toimiminen ja toimin-

nalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkinnon 

suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan eri toi-

mipaikoissa päiväkodissa, kotihoidossa, terveyskeskuksessa 

ja erilaisissa tuetuissa asumis- ja hoivayksiköissä tai toimia 

itsenäisenä yrittäjänä.

Lähihoitajatutkinto, perustason ensihoitaja muodostuu pa-

kollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat 

terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä, toi-

mintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä sekä ensihoidossa 

ja akuuttihoitotyössä toimimista. Valinnaisia opintoja ovat 

esimerkiksi monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toi-

miminen sekä saattohoidossa toimiminen. Perustason ensi-

hoitajan tyypillisiä työympäristöjä ovat ensihoito, päivystys-

vastaanotto, sairaaloiden poliklinikat ja akuuttivuodeosasto. 

Lähihoitajan tutkinto vei Kirsin unelma-ammattiin 
hammashoitajaksi

Opiskelu Salpauksessa oli Kirsi Lahtiselle myönteinen koke-

mus. Suun terveydenhoidon osaamisalan opinnot antoivat 

hyvät valmiudet hammashoitajan työhön. Järvenpääläinen 

Kirsi Lahtinen valmistui suun terveydenhoitoon suuntautu-

neeksi lähihoitajaksi Koulutuskeskus Salpauksesta Lahdesta 

ja työllistyi heti opintojensa päätyttyä hammashoitajaksi ko-

tipaikkakunnallaan.

Hammashoitajan työ oli Lahtisen tavoitteena opintojen alusta 

alkaen. Hän aloitti opiskelun Seurakuntaopiston Järvenpään 

kampuksella ja suoritti siellä ensin kaikille lähihoitajaopiske-

lijoille yhteiset sosiaali- ja terveysalan opinnot. Sen jälkeen 

hän haki Salpaukseen suun terveydenhoidon osaamisalalle, 

joka ei kuulunut kotipaikkakunnan opetustarjontaan.

Tie suun terveydenhoidon osaamisalalle avautui valintako-

keen kautta, jossa testattiin mm. ammatissa tarvittavaa hie-

nomotoriikkaa. Lahtisen opinnot Lahdessa ja Järvenpäässä 

kestivät yhteensä kaksi vuotta ja neljä kuukautta. Henkilö-

kohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa aiempi 

kokemus ravintolakokkina ja taksialalla tunnustettiin osaksi 

tutkintosuoritusta. “Tykkäsin opinnoista hirveän paljon. Osaa-

misalan opinnot olivat tiivis paketti, opimme valtavan paljon 

lyhyessä ajassa. Sain opetuksesta kaiken sen tiedon, mitä ham-

mashoitajan täytyy osata ennen potilastyötä”, Lahtinen kertoo.

Teorian opiskelu oli mielenkiintoista ja havainnollista. Sal-

pauksen opettajien lisäksi myös lahtelaiset hammaslääkärit 

kertoivat opiskelijoille konkreettisia esimerkkejä käytännön 

työelämästä.

“Opettajat olivat kivoja, ammattitaitoisia ja jämptejä. He edellyt-

tivät meiltä opiskelijoilta paljon ja varmistivat, että opimme ja 

“Tykkäsin opinnoista hirveän paljon. 
Osaamisalan opinnot olivat tiivis paketti, opimme 
valtavan paljon lyhyessä ajassa. Sain opetuksesta 
kaiken sen tiedon, mitä hammashoitajan täytyy 
osata ennen potilastyötä.”
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osaamme kaiken, mitä pitääkin”, hän kuvailee opiskelua. Myös 

itsenäinen opiskelu on tärkeä osa opintoja, johon kannattaa 

panostaa. “Opintoihin kuuluva itseopiskelu oli hirveän tärkeää 

tehdä säntillisesti.” Suun terveydenhoidon osaamisalan opin-

tojen alussa pääpaino oli teoriassa. Myöhemmin mukaan tuli 

myös työpaikalla oppiminen, jolloin Lahtinen työskenteli 

hammashoidossa. 

ENEMMÄN KÄYTÄNTÖÄ, VÄHEMMÄN LUOKKAOPETUSTA

Nykyisin osaamisen hankkiminen oikeassa työympäristös-

sä kuuluu kaikkiin ammatillisiin opintoihin. Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymä on kehittänyt Salpauksen, Suomen 

Diakoniaopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa 

toimintatavan, jossa opiskelijoita koulutetaan tiiviissä yh-

teistyössä. Malli on käytössä Päijät-Hämeen hyvinvointi-

kuntayhtymässä, Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa 

sekä Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Osa lähihoitajaopis-

kelijoista hankkii osaamista hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

edistämisen tutkinnon osassa ikääntyneille palveluasumista 

tarjoavassa Lehtiojan palvelukeskuksessa niin, että opettaja 

on mukana työpaikalla ohjaamassa aidoissa työtilanteissa 

kerran tai kaksi viikossa. Opiskelijoiden ohjauksesta vastaa-

va hoitotyön lehtori Sirpa Vannula näkee järjestelyn tuovan 

paljon hyvää niin opiskelijoille, opettajille kuin työpaikkaoh-

jaajillekin.

“Tämä on loistava tapa, jossa teorian ja käytännön yhdistämi-

nen edistää oppimista. Opetukseen tulee laajempi näkökulma, 

kun opiskelijat pääsevät seuraamaan, miten opettaja ratkaisee 

käytännön työssä eteen tulevia uusia tilanteita. Olen huoman-

nut, että opiskelijoita auttaa myös se, ettei opettajalla ole aina 

kaikkiin asioihin valmista vastausta. Silloin pohdimme parasta 

toimintatapaa yhdessä”, Vannula kertoo. Myös opiskelijat ko-

kevat opettajan läsnäolon työpaikalla hyödyllisenä. “Tulee 

turvallinen olo, kun opettaja on täällä mukana, koska asioita on 

helppo kysyä tutulta opettajalta. Opettaja myös pääsee näke-

mään, miten työskentely sujuu”, kertovat ensimmäisen vuoden 

lähihoitajaopiskelijat Jessica Huusko ja Ronja Åström. 

Opiskelijat ovat hankkimassa osaamista palvelukeskuksessa 

kaksi päivää viikossa ja opiskelevat muina päivinä oppilai-

toksessa ammatillista teoriaa ja kaikille yhteisiä opintoja, 

kuten matematiikkaa. Opetus on teemoitettu niin, että opis-

keltuja asioita pääsee saman tien tekemään käytännössä. 

“Olemme työskennelleet Lehtiojalla nyt kahdeksan viikkoa niin, 

että osan viikosta työskentelemme palvelukeskuksessa ja osa on 

teoriaopintoja. Työt jatkuvat syksyllä kolmen viikon yhtenäisellä 

jaksolla ja päättyvät hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen 

tutkinnon osan näyttöön”, opiskelijat kertovat.

Oppiminen on käytännönläheisempää, kun opiskelijat pääse-

vät tekemään tehtäviä, joissa teoria ja käytäntö yhdistyvät. 

Luokassa tapahtuvaa oppimista on vähemmän ja se tapahtuu 

enemmän keskustelun kautta. 

Sosiaali- ja terveysalalla oli perinteisesti osa opetussuunni-

telman mukaisesta opetuksesta niin sanottua käytännöllistä 

opetusta, joka vuoden 1998 lakiuudistuksen mukaan muuttui 

työssäoppimiseksi. Koska suurin osa käytännöllisestä ope-

tuksesta tapahtui kuntien sosiaali- ja terveysalan yksiköis-

sä ja laitoksissa, oli tästä tehty kirjalliset sopimukset alueen 

kuntien kanssa. Oppilaitosten oli maksettava kunnille työs-

säoppimisen järjestämisestä. Tämä oli otettu huomioon oppi-

laitosten rahoituksessa. Sopimukset tarkistettiin vuosittain. 

Maksukäytännöstä luovuttiin vasta vuonna 2018 ammatilli-

sen koulutuksen reformin yhteydessä. 

Välinehuoltaja voi työskennellä jatkuvasti kehittyvässä väli-

nehuoltotyössä esimerkiksi sairaalassa tai hammashuollossa. 

Välinehuoltaja toimii välinehuoltoprosessin ja -menetelmien 

asiantuntijana työpaikallaan osana tiimiä ja koko työyhtei-

söä. Hän huolehtii sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja 

laitteiden puhdistuksesta, desinfioinnista, toimintakunnosta, 

pakkaamisesta ja steriloinnista. Välinehuoltoala on nopeas-

ti kehittyvä ala, jossa työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä 

hyvät. Salpauksen keskustakampuksen moderneissa tilois-

sa opiskelija saa hyvät valmiudet työpaikalla työskentelyyn 

harjoittelemalla uusilla välineillä ja laitteilla. Opiskeluun 
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kuuluu oppimisjaksoja työpaikalla, joihin voi sisältyä vuoro-

työtä. Työpaikalla oppimassa voi olla myös ulkomailla.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. 

Kaikki opiskelevat infektioiden torjuntaa välineiden huolto-

työssä, välineiden puhdistamista ja desinfiointia, välineiden 

pakkaamisprosessissa toimimista, välineiden sterilointia ja 

prosessin ohjausta, tuotantojärjestelmien hyödyntämistä ja 

laatutyötä välinehuoltotyössä. Valinnaisia opintoja ovat esi-

merkiksi välinehuolto suun terveydenhuollossa, välinehuolto 

toimenpideyksiköissä ja välinehuolto kliinisissä ja elintarvi-

ke- sekä kemianteollisuuden palveluyksiköissä. Välinehuolta-

jan työ on korkeaa hygieniaa ja aseptista osaamista vaativaa 

työtä, ja sillä on merkittävä asema infektioiden torjunnassa 

sekä infektioiden leviämisen ehkäisyssä.

Välinehuoltajan työpaikkoja voivat olla välinehuoltokeskuk-

set, laboratoriot, terveyskeskukset, poliklinikat ja lääkäria-

semat, sairaaloiden teho-, dialyysi-, synnytys-, leikkaus- ja 

anestesiaosastot, hammashoitolat, elintarviketeollisuus ja 

muut kliiniset toimintaympäristöt, kuten eläinlääkäriasemi-

en ja eläinsairaaloiden välinehuoltoyksiköt. 

Välinehuoltajaksi opiskellut Outi nauttii työstä  
sairaalan sydämessä 

Outi Nieminen opiskeli välinehuoltajaksi Salpauksessa ja sai 

heti työpaikan Päijät-Hämeen keskussairaalasta. ”Halusin 

työn, jossa voin olla mukana ihmisten hoitamisessa. Löysin väli-

nehuoltajan koulutuksen, kun etsin kiinnostavia ammatteja”, 

hän kertoo. Välinehuoltaja työskentelee vastuullisissa tehtä-

vissä sairaalan, terveyskeskuksen tai lääkäriaseman väline-

huoltoyksikössä. Työpaikka voi löytyä myös vaikka eläinlää-

käriasemalta, elintarviketeollisuudesta tai lääketeolli- 

suudesta. “Aloitin työt Päijät-Hämeen keskussairaalan väline-

huoltokeskuksessa. Vuoden jälkeen erikoistuin laboratorioväli-

nehuoltoon. Siellä puhdistetaan ja käsitellään laboratoriotutki-

musten tekemiseen käytetyt välineet ja huolehditaan labora- 

toriohoitajien näytteenottokärryistä”, Työssä tarvitaan paljon 

osaamista ja tarkkuutta Välinehuoltaja puhdistaa, desinfioi, 

tarkastaa, huoltaa ja steriloi tutkimuksissa ja toimenpiteissä 

käytettävät välineet. Työhön kuuluu välinehuollossa tarvit-

tavien koneiden ja laitteiden käyttämistä ja toimintakun-

non seuraamista. Opinnoista sai hyvät eväät työelämään. 

Opiskeluun kuului paljon teoriaa. Leikkauksissa ja muissa 

toimenpiteissä tarvittavien välineiden puhdistaminen, de-

sinfiointi ja sterilointi opiskeltiin perusteellisesti. “Lisäksi 

opintoihin kuului välineiden tunnistamista ja mikrobitunte-

musta. Perehdyimme myös sairauksiin sekä ihmisen anatomi-

aan ja fysiologiaan, jotta pystymme tarkistamaan, että kaikki 

välineet ovat ehjiä ja toimivia”, Outi kertoo. “Opiskelu oli mukaan-

satempaavaa ja opetus hyvää ja laadukasta. Sain hyvät eväät työ-

elämään. Olen löytänyt oman juttuni. Työ sopii minulle, koska tyk-

kään tehdä käsilläni ja olen tosi tarkka”, muistelee Outi.  

Tukka hyvin ja iho sileäksi! 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon kuuluva kos-

metologin tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista 

opinnoista. Kaikki opiskelevat myyntityötä ja asiakaslähtöis-

tä palvelua hius- ja kauneudenhoitoalalla sekä kasvo-, jalka- 

ja käsihoitopalvelua. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi 

Välinehuoltaja Outi 
Nieminen tarkastaa toi-
menpiteissä ja leikkauk-
sissa tarvittavia työvä-
lineitä. Kuvassa sakset, 
peanit, kocher-pihdit ja 
neulankuljettimia.
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vartalohoitopalvelut. Kosmetologi voi työskennellä yrittäjänä 

tai kauneushoitoloiden, terveydenhoitoalan yritysten, kyl-

pylöiden, kosmetiikkamyymälöiden tai kosmetiikan maa-

hantuojien palveluksessa.

Kosmetiikkaneuvojan tutkinto muodostuu pakollisista ja va-

linnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat myyntityötä ja asia-

kaslähtöistä palvelua hius- ja kauneudenhoitoalalla sekä 

hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelua. Valinnaisia 

opintoja ovat esimerkiksi ehostuspalvelut, kasvohoitopalve-

lut sekä kylpylähoitopalvelut. Kosmetiikkaneuvojan työpaik-

koja ovat esimerkiksi kosmetiikkamyymälät, apteekit, maa-

hantuontiyritykset ja hius- ja kauneudenhoitoalan yritykset.

KOSMETOLOGIOPISKELIJAN ARKI 

Salpauksen kosmetologiopiskelija Suvi oli muuttanut Savon-

linnasta Lahteen ja aloittanut opinnot Salpauksessa vuonna 

2018. Hänelle tuli avioero, ja hän joutui keskeyttämään opin-

not joksikin aikaa, mutta jatkoi niitä jo keväällä 2020. 

Suvi on kouluttautumassa toiveammattiinsa. ”Olin itse jalka-

hoitoasiakkaana Suvilla”, kertoo Marita Modenius. Hän on tyy-

tyväinen mahdollisuuteen tulla esimerkiksi näin syyslomalla 

tekemään harjoitustehtäviä ja asiakaspalvelua. Ohjaajana oli 

taitovalmentaja Jelena Suni. Suvi työskenteli hyvin rauhalli-

sesti ja kertoi koko ajan etukäteen, mitä aikoo tehdä. Hän otti 

hyvin vastaan ohjeita ja palautetta Jelenalta. 

Erotilanteesta alkaen Suvi oli saanut keskusteluapua Sal-

pauksen psykologilta, mitä hän pitää todella tärkeänä. Ny-

kyisten opetusjärjestelyjen hän sanoi toimivan hyvin, mutta 

pitäisi parempana, jos aivan nuoret ja vähän varttuneemmat 

olisivat omissa ryhmissään. Keväällä korona-ajan opetus etä-

nä oli järjestetty hyvin Teamsin kautta, viikossa oli aina joku 

koululla toteutettu päivä. Suvi on lähiaikoina muuttamassa 

uuteen opiskelija-asuntoon, joka valmistuu Mukkulaan. Val-

mistumisen jälkeen Suvi aikoo mennä armeijaan.

Hiusala

Parturiksi opiskeleva pääsee Salpauksessa perehtymään 

hiusten ja parran muotoiluun ja hoitamiseen, markkinointiin 

sekä alan yrittäjyyteen. Tutkinto muodostuu pakollisista ja 

valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat myyntityötä ja 

asiakaslähtöistä palvelua hius- ja kauneudenhoitoalalla sekä 

parturipalvelua. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi hius-
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ten ja hiuspohjan hoitopalvelut, rakennekäsittely- ja värjäys-

palvelut sekä kampaajapalvelut.

Kampaajaksi Salpauksessa opiskeleva pääsee perehtymään 

hiusten käsittelyyn, kampauksien tekoon sekä alan yrittäjyy-

teen. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opin-

noista. Kaikki opiskelevat myyntityötä ja asiakaslähtöistä 

palvelua hius- ja kauneudenhoitoalalla sekä kampaamopal-

velua. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi hiusten ja hius-

pohjan hoitopalvelut, rakennekäsittely- ja värjäyspalvelut 

sekä parturipalvelut.

Hiusalan ammattilaisena voi työskennellä kampaajana tai par-

turina sekä myynti-, koulutus- ja konsultointitehtävissä. Työ-

ympäristönä voivat olla esimerkiksi hiusalan yritykset, oma 

yritys, teatteri ja maahantuontiyritykset. Perustutkinto antaa 

valmiuksia työskennellä myös kansainvälisesti hiusalalla. 

Yhteistoiminnallista projektitoimintaa 

Vuonna 1997 saatiin valtakunnallinen parturi-kampaajien 

näytön vastaanotto-oikeus, ja toteutettiin ensimmäiset näyt-

tökokeet kauneudenhoitoalalla. Yhteistyötä tehtiin tuolloin 

Espoon ja Jyväskylän ammatillisten oppilaitosten kanssa ja 

Jyväskylän opettajakorkeakoulu toimi pedagogisena asian-

tuntijana. Tällöin syntyi myös hius- ja kauneusalojen yhteis-

työverkko, johon kuuluivat Helsingin palvelualojen oppi-

laitos, Pohjois-Savon ammattiopisto, Vaasan ammattipisto, 

Vammalan ammattikoulu ja Svenska yrkesinstitutet. Sosiaa-

li- ja terveysalan näyttöjen kokeilut alkoivat vuodesta 1999 

erilaisten ESR-projektien kautta. Tuohon aikaan oli erikseen 

nuorten näytöt ja aikuisten ammattitutkinnot. Vuonna 2001 

Salpaus oli mukana Oulun seudun terveysalan koordinoi-

missa vertaisarviointihankkeissa Sote Hynälä vuonna 2004, 

Sote järkevä ja Sote yhtenä vuonna 2006. 

Vuonna 1997 sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa suun-

niteltiin useita yhteistyöprojekteja: moniammatillinen 

Hyvä Olo -projekti Kilpiäisten vanhainkodissa, Mannerhei-

min Lastensuojeluliiton lapsiperheprojekti, kuntouttava 

vanhustyön projekti Tapanila-kodissa ja osallistuttiin Eu-

roopan sosiaalirahaston tukemaan projektiin Liipolan asu-

mispalvelut ry:n kanssa. 

Lisäksi englanninkielisen talouskoulun opiskelijat emännöi-

vät diplomaattitason vierailua ja kosmetologi-, parturi-kam-

paaja- ja talouskouluopiskelijat järjestivät yhteistyössä “Hy-

vän olon iltoja” eri henkilöstöryhmille yhteensä 21 kertaa 

vuodessa. 

Estradi Salpauksen kauneusalan osaamiselle 

Koulutuskeskus Salpaus on jo vuosikausia osallistunut joka 

syksy Lahden Messukeskuksessa pidettäville Kätevä- ja Teke-

vä -messuille. Vuonna 2019 järjestettiin eri alojen opiskelijoi-

den yhteistyöllä näyttävä näytös. 

Salpauksessa kolmatta vuotta kauneudenhoitoalaa opiske-

leva Vilma Vähä-Antila oli toista kertaa mukana näytöksen 

toteutuksessa. Kauneudenhoitoalan opiskelijat olivat suunni-

telleet ja tehneet meikit esiintyjille kahden hengen tiimeissä. 

Jokaisella parilla oli vastuullaan neljän esiintyjän meikit. 

“Olemme saaneet lisää ideoita ja inspiraatiota meikkeihin, kun 

olemme nähneet asuja harjoituksissa. Kuluneella viikolla olem-

me harjoitelleet meikkejä ja olleet seuraamassa harjoituksia”, 

Vähä-Antila kertoo. 

“Näytöksen toteuttamisessa on ollut kiva olla mukana, koska tä-

män aikana olen oppinut uutta ja myös tutustunut uusiin ihmi-

siin. On ollut hienoa nähdä koko kokonaisuus sitten näytöksessä”, 

Vähä-Antila kuvaili. 

Huovilankadun palvelukeskus 

“I have a dream...”, sanoi Lahden sosiaali- ja terveysalan op-

pilaitoksen rehtori Maarit Kuosa ja käynnisti suunnitelmat 

tukijoukkoinaan sosiaali-, terveys- ja kauneudenhoitoalan 

opettajia. Liisa Rinkinen, Heidi Joutjärvi, Päivi Björninen, 

Heljä Salonen, Riitta Maattola ja Raili Välimäki toivat oman 

osaamisensa peliin. Näin syntyi kevään ja kesän 1998 ai-
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kana ihmisläheinen ja lämminhenkinen palvelukeskus, 

jossa opiskelijoiden oppimisen kohteena on oppisisältöjen 

sijaan reaalitodellisuus ja sieltä nousevat ongelmat. Palve-

lukeskuksen toimintaa suunniteltiin kiinteästi yhteistyös-

sä Lahden sosiaali- ja terveystoimen sekä Launeen sosiaa-

lipäällikön Erkki Hokkasen kanssa. Toiminta käynnistyi 

3.8.1998 Huovilankatu 4:ssä, Lahdessa. Oppilaitoksen opis-

kelijoiden taidot näkyivät Huovilankadun monipuolisissa 

palveluissa. Ryhmäperhepäiväkoti Tuikku tarjosi palveluja 

lapsiperheille. Lisäksi siellä oli ruokala-, kauneushoitola-, 

parturi-kampaamo- ja pesulapalveluja sekä hierontaa, pin-

talämpöhoitoa sekä asiakkaille räätälöityjä palvelupakette-

ja. Moniammatillinen tiimi järjesti myös liikuntapalveluja, 

kuntosalitoimintaa, yksilöohjausta ja erityisryhmien toi-

mintaa. Opiskelijoille keskus oli erittäin haluttu työssäoppi-

mispaikka. Keskuksen toimintaa kehitettiin, ja se toimi usei-

ta vuosia, kunnes 2000-luvun alkupuolella se lakkautettiin 

taloudellisista syistä. 

Lahden talouskoulu 

Osana Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitosta toimi ai-

koinaan Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitoksen mukana 

konserniin tullut Lahden talouskoulu. Se oli vuonna 1949 pe-

rustettu oppilaitos, jonka oli perustanut Itä-Hämeen Martta-

piiriliitto. Se järjesti puolen vuoden pituisia talouskoulukurs-

seja, joilla opiskeltiin ruoanvalmistusta, kodin puhtaanapitoa 

ja käsitöitä. Talouskoulu oli vielä 1990-luvulla hyvin suosittu 

ja sinne oli paljon hakijoita ja aloitettiin englanninkielinen 

opetus, jota järjestettiin useita vuosia. Talouskoulu siirrettiin 

Koulutuskeskus Salpauksen organisaatiouudistuksen jälkeen 

vuonna 2006 matkailu- ja ravitsemisalan yhteyteen. Samalla 

se siirtyi Vipusenkadulta keskustaan Svinhufvudinkadulle. 

“Marttapiiriliiton kaupan mukana tuli aikoinaan muun muassa 

pöytähopeat viidellekymmenelle ruokailijalle. Muistan, kun enti-

nen talouskoulun rehtori antoi minulle tehtävän huolehtia, että 

hopeat säilyvät tulevaisuudessakin tallessa talouskoulun ope-

tusta varten. Nykyisin kun käyn Kulinaaritalossa ruokailemassa, 

tulee aina välillä mieleen, missähän hopeat ovat, ovatko tallessa, 

pitäisikö tarkistaa kaappeja!” muisteli Marita Modenius.

Talouskoulun pitkäaikainen talousopettaja Mirja Asikainen 

muisteli talouskoulun aikoja seuraavasti: “Olimme aloittamas-

sa päivän ensimmäistä tuntia puhtaanapidon luokassa. Eräs 

opiskelija sujautti paperilapun opettajapöydälleni, luin lapun 

ja laitoin sen taskuuni, lapussa luki, että tytön marsu oli kuollut 

yöllä. Päivän aikana minulle tuli tilaisuus olla kahden opiskelijan 

kanssa, pesimme maljakoita ja samalla juteltiin asiasta. Koin ol-

leeni luottamuksen arvoinen.

Työkavereilta sai aina tukea. Talouskouluaikoina työkaverini 

kanssa muistelimme mennyttä viikkoa perjantaisin ja kehuimme 

itseämme ja toisiamme. Toivottavasti tänä päivänäkin on vielä 

aikaa pysähtyä ja antaa itselle ja kollegalle kiitoksen sanoja.” 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä talouskouluope-

tus lakkautettiin vuonna 2014. Tuolloin Koulutuskeskus Sal-

paus järjesti juhlavan päätösjuhlan uudessa Kulinaaritalossa. 

Tuolloin useat juhlavieraat pukeutuivat talouskoulun perin-

teen mukaan kansallispukuihin. 

Seppelepäiset 
eläkkeellelähtijät 

talouskoulun henkilöstöstä
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Kansainväliset verkostot

Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on ollut aktiivi-

nen toimija kansainvälisissä verkostoissa jo ennen konser-

nia. Yhteistoimintaa, opettaja- ja opiskelijavaihtoa on ollut 

jo 1990-luvun alusta Viroon, Tallinna pedagoogikakoolin 

kanssa. Samoin Unkarissa Lahden ystävyyskaupungissa 

Pecsissä on ollut ystävyyskoulu, jonka kanssa on tehty vuo-

sikaudet monenlaista yhteistyötä. Yhteisiä projekteja on ol-

lut hollantilaisen Deltion Collegen kanssa. Nordplus junior 

-hankkeita on tehty Pohjoismaiden kanssa, mm. Västerås ja 

Trondheim ovat olleet partnereita. Saksasta on saatu uusi 

partneri 2020-luvun alussa. 

Sijainnit ja opetuspisteet

Vuodesta 1996 Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitok-

sen pääkampus oli Vipusenkadulla (Vipusenkatu 5) E- ja 

F-rakennuksissa, joissa toimivat sosiaali- ja terveysala sekä 

kauneudenhoitoala. Hiusalan toimipiste oli Lahdessa Svin-

hufvudinkadulla (Svinhufvudinkatu 17). Lahteen Huovilan-

kadulle (Huovilankatu 4) perustettiin Lahden sosiaali- ja 

terveysalan oppilaitoksen moniammatillinen työssäoppi-

miskeskus vuonna 1998. Lisäksi sosiaalialan opetusta oli 

Orimattila-instituutissa jo vuonna 1996 sekä Heinola-insti-

tuutissa vuonna 2002 aloitettiin perhepäivähoitajan erikoi-

sammattitutkinto sekä lähihoitajakoulutusta aikuisille ja 

perustutkintokoulutusta maahanmuuttajille. 

Vuonna 2011 valmistui Svinhufvudinkadulle uudistetut, yh-

teiset tilat kauneudenhoito- ja hiusalalle. Talon nimeksi tuli 

nimikilpailun tuloksena Kauneustalo Helmi. Asiakaspalve-

lupisteinä toimivat Hiussalonki Helmi ja Kauneussalonki 

Helmi. Lisäksi siellä oli myös niin sanottu Pikku-Helmi, joka 

oli tarkoitettu asiakaspalveluun ja opiskelijoiden yrittäjyys-

toiminnan tiloiksi. Kauneusalan opiskelijat muuttivat Vipu-

senkadun kampukselta keskustaan. 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat saivat uudet opetustilat 

vuonna 2020 Ståhlberginkatu 10:stä, kun valmistui entisen 

Lahden ammattikorkeakoulun käytössä olleen Lahden tek-

nillisen oppilaitoksen tilojen saneeraus Salpauksen opetus-

käyttöön. 

Salpauksen henkilöstön intranetissa, Santrassa julkaistiin 

20.2.2020 klo 15.15 seuraava tiedote: “Sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijat muuttavat uusiin ja monipuolisiin tiloihin Lahden 

keskustakampuksella

Salpauksen historian suurin rakennushanke, Ståhlberginkatu 

10:n peruskorjaus on valmistumassa. Maaliskuun alussa muun 

muassa sosiaali- ja terveysalan opetus siirtyy uusiin, nykyaikai-

siin tiloihin Lahden keskustakampuksella. Sosiaali- ja terveys-

Kauneustalo 
Svinhufvudinkadulla.
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Sijainnit ja opetuspisteet

Vuodesta 1996 Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitok-

sen pääkampus oli Vipusenkadulla (Vipusenkatu 5) E- ja 

F-rakennuksissa, joissa toimivat sosiaali- ja terveysala sekä 

kauneudenhoitoala. Hiusalan toimipiste oli Lahdessa Svin-

hufvudinkadulla (Svinhufvudinkatu 17). Lahteen Huovilan-

kadulle (Huovilankatu 4) perustettiin Lahden sosiaali- ja 

terveysalan oppilaitoksen moniammatillinen työssäoppi-

miskeskus vuonna 1998. Lisäksi sosiaalialan opetusta oli 

Orimattila-instituutissa jo vuonna 1996 sekä Heinola-insti-

tuutissa vuonna 2002 aloitettiin perhepäivähoitajan erikoi-

sammattitutkinto sekä lähihoitajakoulutusta aikuisille ja 

perustutkintokoulutusta maahanmuuttajille. 

Vuonna 2011 valmistui Svinhufvudinkadulle uudistetut, yh-

teiset tilat kauneudenhoito- ja hiusalalle. Talon nimeksi tuli 

nimikilpailun tuloksena Kauneustalo Helmi. Asiakaspalve-

lupisteinä toimivat Hiussalonki Helmi ja Kauneussalonki 

Helmi. Lisäksi siellä oli myös niin sanottu Pikku-Helmi, joka 

oli tarkoitettu asiakaspalveluun ja opiskelijoiden yrittäjyys-

toiminnan tiloiksi. Kauneusalan opiskelijat muuttivat Vipu-

senkadun kampukselta keskustaan. 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat saivat uudet opetustilat 

vuonna 2020 Ståhlberginkatu 10:stä, kun valmistui entisen 

Lahden ammattikorkeakoulun käytössä olleen Lahden tek-

nillisen oppilaitoksen tilojen saneeraus Salpauksen opetus-

käyttöön. 

Salpauksen henkilöstön intranetissa, Santrassa julkaistiin 

20.2.2020 klo 15.15 seuraava tiedote: “Sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijat muuttavat uusiin ja monipuolisiin tiloihin Lahden 

keskustakampuksella

Salpauksen historian suurin rakennushanke, Ståhlberginkatu 

10:n peruskorjaus on valmistumassa. Maaliskuun alussa muun 

muassa sosiaali- ja terveysalan opetus siirtyy uusiin, nykyaikai-

siin tiloihin Lahden keskustakampuksella. Sosiaali- ja terveys-

alalta uusiin tiloihin siirtyy yli 700 opiskelijaa sekä alan opetus-

henkilökunta.

– Kaikki lähihoitaja- ja välinehuoltajaopiskelijat sekä henkilös-

tö pääsevät Lahdessa samoihin tiloihin. Sijainti on keskeinen ja 

luonto on lähellä, iloitsevat opetusalapäälliköt Minna Vesaaja ja 

Irina Oksanen.

– Myös kasvatus- ja ohjausalan opiskelijat muuttavat samaan ra-

kennukseen, joten pääsemme luomaan Lahdessa yhtenäistä ter-

veys- ja hyvinvointialaa, Oksanen jatkaa.”

Monikäyttöiset ja muunneltavat tilat 
mahdollistavat yhteisöllisyyden uudella tavalla

Monikäyttöisiä, muunneltavia tiloja voidaan hyödyntää mo-

nipuolisesti. Sosiaali- ja terveysalalle uusitussa rakennuk-

sessa ovat nyt myös aidot oppimisympäristöt suunhoidon ja 

välinehuollon opiskeluun.

Uusissa tiloissa on muun muassa nykyaikainen simulaa-

tio-oppimisympäristö, joka mahdollistaa aidon kaltaisen 

tilanteen harjoittelun. Sitä voidaan käyttää lähihoitajien 

opetuksessa esimerkiksi vanhuksen kotina tai sairaalan 

vuodeosastona. Tilaa voivat myös hyödyntää vaikkapa lii-

ketoiminnan opiskelijat johtamistilanteiden harjoittelussa 

tai kasvatus- ja ohjausalan opiskelijat asiakkaiden kohtaa-

misen, vuorovaikutuksen ja tiimioppimisen havainnollista-

misessa.

Uudet tilat kannustavat sosiaaliseen kanssakäymiseen, yh-

dessä tekemiseen ja yhdessä oppimiseen. Henkilöstöllä ei 

ole enää juurikaan henkilökohtaisia työhuoneita, vaan työ-

tila valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Eri tavoin kalus-

tettujen luokkatilojen lisäksi on tiloja pienempien ryhmien 

työskentelyyn, ohjauskeskusteluihin tai hiljaiseen työsken-

telyyn. Opiskelija- ja henkilöstöravintola Signe toimii myös 

kohtaamispaikkana. 

”Olemme tyytyväisiä uusista tiloista ja onnellisia siitä, että 

pääsemme muuttamaan. Uusien tilojen suunnittelu on mielen-

kiintoinen ja ainutlaatuinen tehtävä koko terveys- ja hyvinvoin-

tialan henkilöstölle. Odotamme kovasti uusiin tiloihin pääsyä ja 

uudenlaista työskentelytapaa”, summaa Vesaaja.

Uusia tiloja 
Ståhlberginkatu 10:ssä.
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Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Taustaa ja historiaa

Matkailu-, ravitsemis ja talousalan koulutusta annettiin 

konsernin alkuvuosina sen monissa oppilaitoksissa. Lah-

den ammatti-instituutissa ja Orimattila-instituutissa olivat 

hotelli-, ravintola- ja suurtalousala; elintarvikeala, kondiit-

toriopetus ja Orimattilassa lisäksi oli koti-, laitostalous- ja 

puhdistuspalveluala. Lisäksi Lahdessa Fellmanni-instituut-

ti aloitti toimintansa vuonna 1976 ja vuodesta 1995 kuului 

konserniin. Opetusta oli hotelli-, ravintola- ja suurtalousalal-

la, myynti ja asiakaspalvelussa ja ruokapalvelussa. Fellman-

ni-instituutin painopistealueita olivat kansainvälistymi-

nen, laadukkaiden ravintolapalveluiden tuottaminen sekä 

erikoistuminen kokous- ja kongressiosaamiseen. Tavoitteita 

tukivat konsernin oppilaitosten yhteinen hotelli- ja ravinto-

la-alan ops-työ. Opiskelijoiden harjoittelijavaihdon verkosto 

oli Ruotsissa, Englannissa ja Saksassa ja laajeni Kiinaan ja 

Karibialle. 

Oppilaitos järjesti vielä vuonna 1996 sekä kouluasteen että 

opistoasteen koulutusta, jonka oli määrä siirtyä Lahden am-

mattikorkeakouluun vuonna 1998. 

Fellmanni-instituutti oli kiinteässä yhteistyössä alueen ra-

vintola-alan yrittäjien kanssa. Suurista kansainvälisistä 

kongresseista huolimatta Kongressikeskus Fellmannin ja 

ravintoloiden (Ravintola Fellmanni, Ravintola Bellmanni, 

Cafe Restaurant August & Ida,  LAAKin omistama ja Lahden 

kaupungintalon Tyrmä-kahvio) toiminta ei ollut taloudelli-

sesti vahvaa. “Lahdessa arvostellaan aina välillä ankarinkin 

sanakääntein Fellmannin asemaa kaupungin ravintoloiden 

joukossa, mutta ravintola-ala on tiukasti kilpailtua ja oppilai-

toksen ravintolat toimivat samalla tavalla bisnesmaailman pe-

lisäännöillä kuin yksityiset yrittäjät. Clearing-rahaa ei edes voi 

käyttää liiketoimintaan, se menee oppilaitoksille”, totesi Nils 

Munter vuonna 1999. 

Fellmanni-rakennuksen Kirkkokadun puolella valmistui 

vuonna 1996 kokous- ja aulatilojen laajennushanke, jonka 

uusi tekniikka ja tilat mahdollistivat jatkossa entistä vaati-

vampien kansainvälisten kongressien järjestämisen.

Uusi alan oppilaitos, Lahden ravintola- ja matkailualan 

oppilaitos perustettiin vuoden 2000 alusta, kun Lahden 

ammatti-instituutin ja toisen asteen opetus Fellmanni-ins-

tituutista yhdistettiin. Fellmanni-instituutin aikuiskoulu-

tuksen koordinointi oli AVAKE:n vastuulla ja vuonna 1999 

opistoasteen opetus, palvelujohtaminen, oli siirtynyt resto-

nomi-opinnoiksi Lahden ammattikorkeakouluun, jonne siir-

tyi myös Kongressikeskus Fellmannin toiminta vuoden 2010 

maaliskuulle saakka.

Kokki

“Onko sinulla luovuutta ja innostusta ruoanvalmistukseen? Tee 

harrastuksesta itsellesi ammatti ja opiskele Salpauksessa ko-

kiksi!” Näin houkuteltiin vuonna 2020 nuoria kokin opintoi-

hin, jossa opiskelijalla oli mahdollista kerryttää ammattitai-
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Kuvassa 
opiskelijoiden 

kanssa rehtori Päivi 
Saarelainen, opettaja 
Kaija Taipale, lehtori 
Hannu Joutselainen 

ja taitovalmentaja 
Antti Huostila.

Salpauksen kokki- ja tarjoilijaopiskelijat työskentelivät  
tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän 
juhlavastaanotolla 6.12.2018

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat pääsivät avustamaan 

tarjoiluissa tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhla-

vastaanotolla vuonna 2018. Salpauksesta lähti juhliin 16 tar-

joilijaopiskelijaa ja 12 kokkiopiskelijaa sekä kaksi opettajaa ja 

kaksi taitovalmentajaa. Opiskelijoita olivat sekä Lahden kes-

kustakampukselta että Heinolan kampukselta. “On ilo ja kun-

nia lähteä työskentelemään itsenäisyyspäivän vastaanotolle”, 

kokiksi vuodenvaihteessa valmistuva Elina Marttinen sanoo. 

”Tämä on sanoinkuvaamattoman hieno juttu, että meille aukesi 

tällainen mahdollisuus. Vastaanotto on varmasti mielenkiintoi-

nen tilaisuus ja ei varmasti tule tylsää”, tarjoilijaksi opiskeleva 

ja keväällä valmistuva Sebastian Hämäläinen kertoo.

Salpauksen opiskelijat olivat nyt ensimmäistä kertaa mukana 

juhlien järjestelyissä. Juhliin lähtee työskentelemään kaikeni-

käisiä opiskelijoita. Myös Salpauksen leipuri-kondiittoriopis-

kelijat olivat päässeet tekemään tarjottavia juhliin. “Parasta 

tässä on se, että pääsee kokemaan tunnelman ja näkemään 

juhlat ja miten siellä toimitaan. Emme vielä tarkkaan tiedä, mitä 

kaikkea tulemmekaan tekemään juhlissa”, Marttinen kertoo.

JUHLAVASTAANOTTO OLI VARMASTI IKIMUISTOINEN 

TILAISUUS

“Opiskelijat ovat mukana esimerkiksi tarjoilujen viimeistelyssä, 

esille laitossa ja astioiden keräämisessä. Juhlat on opiskelijoil-

le erilainen oppimisympäristö, mutta kokkien ja tarjoilijoiden 

perustyö on samanlaista missä tahansa ympäristössä. Juhla-

vastaanotolla työskentelyssä on kyse oppimistilanteesta. Monet 

mukaan lähtevistä kokkiopiskelijoista ovat opiskelleet tilaus- ja 

juhlaruokien valmistuksen tutkinnonosan. Tarjoilujen rakenta-

misessa tärkeää on järjestelmällisyys, siisteys ja nopeus”, lehtori 

Hannu Joutselainen kertoo.

Salpauksen opiskelijat ja mukaan lähtevä opetushenkilöstö 

kävivät tutustumassa Presidentinlinnan tiloihin jo etukäteen. 

“Tarjoilujen parissa työskentelevät ammattilaiset toivottivat mei-

dät todella tervetulleiksi. Opiskelijoita kannustetaan, ohjataan ja 

opastetaan juhlissa. He saavat myös kokeneet työparit”, opettaja 

Kaija Taipale kuvailee.

Itsenäisyyspäivänä työpäivä oli noin 12 tunnin pituinen, 

mikä on tavallinen pituus vuorolle sesonkiaikaan. Opiskeli-

jat valmistautuivat itsenäisyyspäivän työtehtäviin töitä te-

kemällä. He olivat saaneet tarkat ohjeistukset, miten juhlissa 

tulee toimia, sillä olihan tilaisuus erityinen.
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toa työelämää varten käytännönläheisten tehtävien avulla. 

Myös tämän päivän huippukokki Tomi Björck oli kokkiopin-

noissa 1990-luvun lopulla Vipusenkadun opetuskeittiöissä. 

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnois-

ta. Kaikki opiskelevat ravitsemispalveluissa toimimista, 

lounas- ja annosruokien valmistusta. Valinnaisia opintoja 

ovat esimerkiksi palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, suur-

keittiön ruokatuotanto tai vähittäiskaupan palvelutiskillä 

toimiminen. Kokin ammatissa voi työskennellä kahviloissa, 

ravintoloissa, liikenneasemilla, henkilöstöravintoloissa, juh-

la- ja pitopalveluyrityksissä, katu- ja pikaruokaravintolois-

sa tai alalla itsenäisenä yrittäjänä. Opiskella voi päivä- tai 

iltaopiskeluna Lahden keskustakampuksella ja Heinolan 

kampuksella. Opiskelut voi aloittaa yhteishaun tai jatkuvan 

haun kautta. 

Tarjoilija

Tarjoilijan opinnot kerryttävät ammattitaitoa käytännön-

läheisten tehtävien kautta, tutkinto muodostuu pakollisista 

ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat ravitsemis-

palveluissa toimimista, asiakaspalvelua ja myyntiä sekä 

annosruokien ja juomien tarjoilua. Valinnaisia opintoja ovat 

esimerkiksi À la carte -tarjoilu, kahvila- ja laivatalouspalve-

lut sekä ravitsemispalveluiden tuotteistaminen. Tarjoilija 

voi työskennellä hyvin erityyppisissä työpaikoissa: ravin-

tolat, kahvilat, liikenneasemat, henkilöstöravintolat, pika-

ruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset.

Noutoruokakonseptin kehittäminen ja digitaalinen 
markkinointi

Noutoruoan suosio on kasvanut ja uusi aika sille koitti  

Covid-19 mukana. Noutoruokakonseptiin liittyvää koulu-

tusta järjestetään Salpauksessa konseptin kehittämisessä 

ja markkinoinnissa. Koulutuksen tavoitteena on, että opis-

kelija saa valmiuksia kehittää ja valmistaa noutoruokakon-

septiin soveltuvia ruoka-annoksia, osaa toimia elintarvike-

lainsäädännön mukaisesti, osaa hankkia työssä tarvittavaa 

tietoa logistisista palveluista, hankkia osaamista tuottei-

den digitaaliseen markkinointiin. Koulutuksen sisältöinä 

on ollut tietoa ja osaamista edellyttävä digimarkkinointi, 

markkinointikanavat ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa. 

Koulutus sisältää tietopuolista opiskelua, tuotteiden valmis-

tusta ja valokuvausta käytännössä sekä digimarkkinoinnin 

toteuttamista. Koulutuksen kesto räätälöidään opiskelijan 

tarpeiden mukaisesti.

Matka-asiantuntija 

Opiskelijalta odotetaan kiinnostuneisuutta matkajärjeste-

lyistä ja yleensä suunnitellusta matkakohteesta ja innos-

tuneisuutta uusien asioiden selvittämisestä, neuvomisesta 

ja myyntityöstä. Opiskelussa on eduksi ja hyödyksi maan-

tiedon, kulttuurin ja luonnonolojen tuntemus. Hyvästä kir-

jallinen ja suullinen viestintä on matkailualalla hyödyksi. 

Matkailuala kaipaa matkailun erilaisiin neuvonta- ja myyn-

titehtäviin vastuuntuntoisia, oma-aloitteisia, kielitaitoisia, 

ulospäinsuuntautuneita ja paineensietoa omaavia henkilöitä. 

Salpauksessa matka-asiantuntijaksi opiskelu antaa osaa-

misen matkailualan asiakaspalveluun, matkailupalvelujen 

myyntiin, matkailupalvelujen toteuttamisen. Valinnaisia 

opintoja ovat esimerkiksi matkailualan varausjärjestelmien 

käyttö, matkailupalvelujen markkinointiviestintä ja mat-

kailupalvelujen tuotteistaminen. Osaavalla matka-asian-

tuntijalla on ollut valinnanvaraa toimia monipuolisissa 

matkailualan myynti- ja neuvontatehtävissä esimerkiksi 

matkanjärjestäjän toimistossa, incoming-toimistossa, mat-

kailu- tai matkatoimistossa tai liikenneyhtiöiden palve-

luksessa. Hän voi myös toimia myynnin ja markkinoinnin 

tehtävissä matkailukeskuksen myyntipalvelussa, valtakun-

nallisen, alueellisen tai paikallisen matkailun myynti- ja 

neuvontaorganisaation monissa asiakaspalvelutehtävissä 

tai varaamoissa. Opiskelu on päiväopiskelua Lahden kes-

kustakampuksella.
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Vastaanottovirkailija

Majoituspalvelut kaipaavat erilaisiin asiakaspalveluteh-

täviin ulospäin suuntautuneita, vuorovaikutustaitoisia, 

oma-aloitteisia sekä paineensietokykyisiä henkilöitä, jotka 

haluavat palvella asiakaslähtöisesti eri-ikäisiä ja eri kult-

tuuritaustoista tulevia asiakkaita. Tutkinto on muodostunut 

pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kaikki opiskelevat 

matkailualan asiakaspalvelua, hotellin vastaanottopalvelu-

ja, matkailupalvelujen toteuttamista ja myyntiä. Valinnaisia 

opintoja ovat esimerkiksi kokouspalvelut, majoituspalvelut 

ja majoitusyrityksen puhtauspalvelut.

Työn sisältöä on kuvattu Salpauksen nettisivuilla: vastaan-

ottovirkailija toimii erilaisten majoitusliikkeiden monipuo-

lisissa asiakaspalvelutehtävissä. Hän tekee huonevarauksia, 

asiakkaan sisäänkirjaamisen ja lähtöselvityksen sekä esit-

telee ja myy yrityksen tuotteita ja palveluja sekä opastaa 

paikallisten matkailupalveluiden käytössä. Vastaanottovir-

kailija työskentelee hotelleissa, hostelleissa, leirintäalueilla, 

loma- tai mökkikylissä, maaseutumatkailuyrityksessä tai 

bed&breakfast-majoituksessa. Opiskelu on Lahdessa keskus-

takampuksella ja on päiväopiskelua, ja opintoihin on voinut 

hakeutua yhteishaun ja jatkuvana haun kautta. Opinnot voi 

suorittaa myös oppisopimuksella.

Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailun ohjelmapalvelut kaipaa aina luovia, vastuullisia, 

ongelmanratkaisukykyisiä, oma-aloitteisia ja rohkeita pal-

velujen tuottajia. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valin-

naisista opinnoista. Kaikki opiskelevat matkailualan asia-

kaspalvelua, matkailupalvelujen myyntiä ja matkailu- 

palvelujen toteuttamista. Valinnaisia opintoja ovat esimer-

kiksi opastuspalvelut, retki- ja luontoruokapalvelut ja mat-

kailupalvelujen markkinointiviestintä. Matkailupalvelujen 

tuottaja työskentelee monipuolisissa matkailu- ja ohjelma-

palvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä 

asiakaspalvelutehtävissä. Hän osaa suunnitella, markkinoi-

da, myydä ja toteuttaa erilaisia ohjelmapalveluja sekä huol-

taa ja hoitaa palvelussa tarvittavia välineitä, varusteita, 

eläimiä ja toimintaympäristöä. Matkailupalvelujen tuottaja 

voi toimia myös esimerkiksi matkaoppaana tai aktiviteet-

tioppaana kotimaassa tai ulkomailla. Hän voi toimia myös 

monella tapahtuma-alalla tapahtuma-assistenttina tai ta-

pahtumakoordinaattorina. Opiskelumuoto on ollut päivä-

opiskelua ja opiskelupaikkana keskustakampus. Opiskeluun 
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on voinut hakeutua jatkuvalla haulla ja yhteishaussa sekä 

on mahdollista valmistua tai pätevöityä oppisopimuksella.

Opetusravintolat aitoina 
harjoitteluympäristöinä

Salpauksen opiskelija- ja henkilöstöravintoloiden lisäksi 

opiskelijat tarjoavat valmistamiaan tuotteita ja palveluita 

opetusravintoloissa ja kahviloissa. Kokki- ja tarjoilijaopiske-

luun hyvät harjoittelupaikat tarjoavat opintojen alusta al-

kaen opetusravintola Kulinaari keskustakampuksella ja Hei-

nolassa ravintola Haave. Molemmat opetusravintolat ovat 

avoimia suurelle yleisölle. Lahdessa ravintola Kulinaarilla 

onkin oma asiakaskunta. Lounasravintola Vipunen, Vipu-

senkatu 5, oli käytössä vuoteen 2011 saakka, kunnes ravin-

tola Kulinaari valmistui, ja koko opetus siirtyi Lahdessa uu-

siin tiloihin keskustakampuksella. 

Hetki-Cafe

Kahvilan toimintaa vuosina 2010-2012 pyörittivät ohjatusti 

Salpauksen kokki-, tarjoilija- ja leipuriopiskelijat ja päivit-

täin tiimissä toimi 4-12 opiskelijaa. Hetki-Cafessa edellytet-

tiin opiskelijoilla olevan perustietoa. Ruoanvalmistuksessa 

ei käytetty valmiita reseptejä, vaan opiskelijoiden piti tietää 

se, mitä ruokaan tulee. Jos opiskelijalla oli aukkoja raaka-ai-

neiden tietämyksessä tai työmenetelmien hallinnassa oli 

kuitenkin apua aina lähellä. Opiskelijoita ohjasi nykyinen 

taitovalmentaja Päivi Hildén, jolla on pitkä kokemus alan 

tehtävistä. Kahvilan periaatteena oli, että kaikki ruoka teh-

tiin alusta asti eikä puolivalmisteita käytetty. Myös leivät ja 

salaattikastikkeet valmistettiin itse. Hetki-Cafe oli suosittu 

lounaspaikka. Kahvilan kalusteet olivat kierrätettyjä, toi-

mihan lasiseinän takana Tuoterenkaan Patina. Hetki-Cafe 

siirtyi ravintola Kulinaarin yhteyteen uusien tilojen val-

mistuttua vuonna 2016. Nyt kahvilan yhteydessä on myös 

opiskelijoiden valmistamien ruoka- ja leipomotuotteiden 

myymälä ja nimi muuttui leipomo-kahvila Kulinaariksi.

Ravintola Haave

Heinolan kampuksella opiskelijat ovat päässeet tositoimiin 

opetusravintola Haaveessa. Ravintolaa ovat pyörittäneet 

kokki- ja tarjoilijaopiskelijat opettajan ohjauksessa. Haa-

veessa on ollut tarjolla päivittäin lounas ja jälkiruoka. “Tar-

joilijaharjoittelijat saavat saliharjoittelua ja kokkiopiskelijat 

pääsevät tekemään annoksia oikeille asiakkaille. Annosten 

ulkonäköön panostetaan, koska se on yksi tärkeä osa-alue 

kokin työssä”, kertoi lehtori Satu Lehtonen Svengi-lehdes-

sä. Ravintola Haave on saneerattu ja modernisoitu vuosina 

2019-20. 

Ravintola Kulinaari

Uusi ravintola Kulinaari avattiin vuonna 2012 Svinhufvu-

dinkatu 6:ssa, kun ravitsemis- ja leipomoalan opiskelijoille 

valmistuivat nykyaikaiset tilat. Alan opetus keskittyi nyt 

Matkailualan 
opiskelijoita menossa 
töihin Salpauksen 
25-vuotisjuhlaan 
ravintola Signeen. 
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kokonaan keskustakampukselle. Ravintola Kulinaari on 

yleisölle avoin opetusravintola, jossa asiakkaita palvelevat 

työharjoittelussa olevat opiskelijat. 

Antti ohjaa ja opastaa

Taitovalmentaja Antti Huostilalla on pitkä ravintola-alan 

työkokemus koko konsernin ajalta erilaisissa tehtävissä 

Fellmanni-instituutin ravintoloissa, ravintola Fellmannias-

sa ja nykyisin ravintola Kulinaarissa. Taitovalmentaja Antti 

ohjaa käytännössä opiskelijaa yhdessä opettajan kanssa ra-

vintolan moniin työtehtäviin ja toimii loistavana esimerkki-

nä opiskelijalle ravintolan asiakaspalvelussa. Huostila pitää 

tehtäväänsä haastavana, kun ohjattavat saattavat olla hy-

vin eritasoisia osaamisessaan. Ryhmässä voi olla samanai-

kaisesti maahanmuuttajataustaisia ja asiakaspelokkuutta 

kokevia opiskelijoita, ja molemmat tarvitsevat erityistä huo-

miota ohjauksessa. Lisäksi samassa ryhmässä ovat nuoret ja 

aikuisopiskelijat yhdessä, ja kukin on tekemässä omaa hen-

kilökohtaistettua opintojaksoaan. Monipuolinen asiakasoh-

jaus korostuu ja on tärkeää työssä. Antti Huostila muistut-

taa, että työn haasteellisuudesta huolimatta opiskelijat 

myös vastavuoroisesti antavat paljon. Antti Huostilan työs-

sä näkyy hänen pitkä ja monipuolinen työkokemuksensa 

ohjata ja neuvoa kannustaen rauhallisesti opiskelijaa moit-

timatta mahdollisista virheistä. 

Sata litraa soppaa – hyväntekeväisyyttä  
perinneruuan voimin

Koulutuskeskus Salpaus valmisti vuonna 2017 Suomen 

100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kerran kuussa 100 litraa 

soppaa. Jokaisesta myydystä soppalitrasta lahjoitettiin euro 

Sotiemme Veteraanit -toiminnan tukemiseen. Salpauksen 

opetusalapäällikkö Tarja Laaksonen kertoo, että keittoja 

Taitovalmentaja Antti 
Huostila ohjaa ja 
kannustaa ravintola- ja 
catering-alan opiskelijoita.
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suunniteltiin perinteitä kunnioittaen. “Halusimme valmistaa 

perinteisiä suomalaisia keittoja, kuten herne-, liha- ja kalakeit-

toa”, Laaksonen kertoo.

Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen, Tarja Laaksonen sekä 

Suomi 100 -soppa idean ”äiti” taitovalmentaja Päivi Hildén 

kutsuivat veteraaneja lounastamaan kanssaan Salpauksen 

Ravintola Kulinaariin maaliskuussa. Tilaisuudessa maistel-

tiin Kulinaarin päivän keittoa ja muita ruokia, kerrottiin 

hauskoja muistoja vuosien varrelta sekä tietenkin tutustut-

tiin Suomi 100 -sopan takana olevaan tarinaan.

TARINA SUOMI 100 -SOPAN TAKANA

Kukapa ei rakastaisi soppaa, keittoa tai velliä, miten kukin 

tahtoo sitä kutsua. Soppa on meille suomalaisille lohturuo-

kaa kylminä talvipäivinä, kiireisissä hetkissä tai silloin, kun 

rahat ovat vähissä.

Valmistettiin keittoja myös hyödyntäen eri vuodenaikoja, 

keväisin tuoreet parsat ja herkulliset korvasienet loihditaan 

suuriksi herkuiksi, kesän ahvensaalis saa seuraansa uuden 

sadon perunoita ja raikasta tilliä kenties oman mökin pi-

hamaalta, syksyn sieniretkien anti säilötään talteen talven 

keittoja ajatellen ja pimeiden iltojen pakkaspäivien lämmit-

täjäksi tuhteja lihaisia makuja.

Parempi väki alkoi hienostella erilaisten keittojen kera tar-

joten niitä soseutettuina tai muulla tavoin laitettuina alku-

ruokina. Soppa sai arvoisensa tilan hienoston ja rahvaan 

välillä.

Eläinten ruhonosia arvostettiin ja niistä saatiin taloudelli-

sesti edullisia, maukkaita keittoja. Kokkaustaitojen kehit-

tyessä, kokemuksen kautta sekä kansainvälistymisen kaut-

ta olemme saaneet soppiimme monipuolisia vivahteita.

Keittoa on helppo valmistaa suurellekin porukalle kerral-

laan. Milloin keittopata kiehuu avotulella rantahietikolla 

kalakeiton tuoksua levittäen, soppatykki porisee herneitä 

ja lihapaloja kypsyttäen sotapoikien metsäreissulla tai ta-

lon emäntä kiehauttelee lihaisaa perunasoppaa ahkeralle 

talkooväelle. 

Einesmyymälöissä opiskelijatyöt aina ostettavissa

Opiskelijatyönä tehtyjä einestuotteita ja leivonnaisia on 

vuosikymmenien ajan myyty oppilaitosten omissa myymä-

löissä. Konsernin aikana myymälöitä oli useita. Ne olivat 

Lahdessa Ståhlberginkatu 4, Vipusenkatu 5, ja Marolan pii-

ka, Vapaudenkatu 28. Asikkalassa oli Kanavatie 42, Vääksy, 

Shop Cafe Oppi, Ståhlberginkatu 2 ja Hetki-Cafe entisen Ne-

lon kiinteistön päädyssä, Svinhufvudinkatu 1 ja vuonna 

2020 leipomo-kahvila Kulinaarissa, Svinhufvudinkatu 6. 

Veteraanit Salpauksen 
lounasvieraina 
maaliskuussa 2017.
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Yritykset mukana kouluttamassa 

Ammatillinen koulutus on kautta aikojen ollut tiiviissä yh-

teistyössä yritysten ja työelämän kanssa. Se on syntynyt yri-

tysten tarpeista, ja vielä viime vuosituhannen puolivälissä 

monilla isoilla yrityksillä oli omia ammattikouluja. Toisen 

maailmansodan jälkeen ammatillinen koulutus alkoi maas-

samme voimakkaasti kehittyä ja lisääntyä ja oppilaitoksia 

syntyi eri ammattialoille. Keskiasteen uudistus 1970- ja 

1980-luvuilla ei vielä edellyttänyt kaikilla aloilla pakollisia 

jaksoja työelämässä, vaikka esimerkiksi sosiaali- ja terve-

ysaloilla tuli opetussuunnitelmiin käytännöllinen opetus, 

joka tapahtui työpaikoilla. Vasta vuoden 1998 lainsäädäntö 

toi työssäoppimisen ja näytöt kaikkien alojen opetussuun-

nitelmiin. Nykyisen lainsäädännön (2017) mukaan puhum-

me työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, jolla on pääpaino. 

Yritykset ovat suuressa roolissa opiskelijoiden oppimisessa. 

Tällä hetkellä 2020-luvun alussa olemme Päijät-Hämeessä 

lähes samassa tilanteessa kuin sodan jälkeen kehittyneet 

puu-, huonekalu-, metalli- ja vaatetusteollisuuden yritykset 

aikanaan olivat: useilla aloilla on huutava pula ammattitai-

toisesta työvoimasta. Nyt tarvitaan työntekijöitä sosiaali- ja 

terveysalalle ja muillekin palvelualoille, pulaa on myös me-

tallityöntekijöistä, rakennustyöntekijöistä, maarakennusam-

mattilaisista ja jopa monen alan ammatillisista opettajista. 

Näin markkinoi Salpaus nettisivuillaan yritysyhteistyötä ja 

kumppanuutta: Yhteistyöllä ammatillisen oppilaitoksen kans-

sa on monia etuja. Yritys saa muun muassa apua rekrytointiin 

ja sopivaa koulutusta henkilöstölle. Yhteistyötä voivat olla myös 

kehittämisprojektit ja tapahtumat. Teemme yhteistyötä kaiken-

kokoisten yritysten kanssa. Kumppanuus on jatkuvaa yhteistyö-

tä, jonka tavoitteena voi olla esimerkiksi osaavien työntekijöiden 

saatavuuden varmistaminen työvoimapulaa potevalla alalla. 

Kumppanillamme on oma yhteyshenkilö Salpauksessa ja yhteis-

työtä seurataan ja kehitetään yhdessä. Yritys- ja työelämäyhteis-

työn asiantuntijamme ovat apunasi – ota meihin yhteyttä! 

Koulutusneuvottelukunnat

Jotta yhteistyö yritysten kanssa sujuisi hyvin ja työelämän 

tarpeet tulisivat opetuksessa huomioon otetuiksi, perustet-

tiin konserniin/Salpaukseen jo 1990-luvun lopulla työelä-

män edustajista koostuvat työelämätiimit eri ammattialoil-

le. Toimintamallia on 25 vuoden aikana kehitetty, ja tällä 

hetkellä Koulutuskeskus Salpauksessa on kaksi koulutus-

neuvottelukuntaa: Palvelualojen koulutusneuvottelukunta 

ja Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelu-

kunta. Neuvottelukuntien toimikausi on kaksi vuotta ja ny-

kyinen kausi alkoi 1.1.2020. Neuvottelukuntien toimintaan 

liittyvät käytännön asiat hoitaa palveluassistentti Aija Lehi-

koinen Salpauksessa.

Koulutusneuvottelukuntien tehtävät ovat

• Ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden 

varmistaminen

• Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin to-

teutuksen tukeminen Salpaustasolla

• Salpauksen strategiakokonaisuuden kehitysohjelmien 

sekä toimintakulttuurin vahvistaminen. Erityisesti peda-

gogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen 

sekä työelämäkumppanuuksien ja verkostojen vahvista-

minen -kehitysohjelmat

• Aluevaikuttavuuden varmistaminen

• Kommenttien ja lausuntojen antaminen pyydettäessä tut-

kintoihin, osaamisaloihin, pedagogiikkaan jne.

• Osallistuminen erilaisiin arviointiprosesseihin (esim. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, ar-

vioinnit)

• Osallistuminen oppilaitoksen sidosryhmätyöskentelyyn. 
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Salpaus yritysmaailman silmin

Osuuskauppa Hämeenmaa

Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Sanna Vir-

tainlahti kertoi Hämeenmaalla olleen säännöllistä yhteis-

työtä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa jo vuosia. Pääosin 

se on keskittynyt Salpauksen opiskelijoiden työelämässä 

oppimiseen, oppisopimuksiin ja Hämeenmaan työntekijöi-

den henkilöstökoulutukseen. 

Salpauksen opiskelijat ovat olleet enimmäkseen kaupan 

sekä matkailu- ja ravitsemisalalta. Hämeenmaan työnteki-

jöitä on täydennyskoulutettu omassa Hämis-ryhmässä op-

pisopimuskoulutuksessa. Vuonna 2019 Salpauksesta oli 285 

opiskelijaa koulutussopimuksella työpaikalla oppimassa ja 

lisäksi viisi oppisopimusopiskelijaa. Vuonna 2020 koronan 

vaikutus näkyi. Koulutussopimuksia oli enää 207, mutta op-

pisopimuksia sen sijaan 31. Opiskelijoita oli 64 eri Hämeen-

maan toimipaikassa. Keväällä 2020 ei harjoitteluun otettu 

ketään, mutta kesän kynnyksellä tilanne alkoi parantua. 

Syksyllä 2021 alkoi uusi mara-puolen koulutus Hämeen-

maan polku, johon ensin tullaan koulutussopimuksella ja 

sitten myöhemmin siirrytään oppisopimukseen. Tämä on 

saanut hyvän vastaanoton erityisesti ammatinvaihtajilla. 

Salpaus on järjestänyt perehdyttämisen ja työnohjaajien 

koulutuksen Hämeenmaalle. Niistä on tullut hyvää palau-

tetta molemmin puolin, myös opettajat pitävät yhteyttä, yh-

teistyö Salpauksen kanssa pelaa hyvin. 

Kemppi Oy

Kemppi Oy:n henkilöstöohjaaja Jukka Mandelin kertoi, että 

Koulutuskeskus Salpaus on ammatillisista kouluttajista nu-

mero yksi Kemppi Oy:n näkökulmasta. Kemppi on ottanut 

harjoittelijoita, työssäoppijoita ja opso-opiskelijoita vuosit-

tain 10-30 opiskelijaa. Tämän yhteistyön kautta on myös op-

pisopimusopiskelijoiden kanssa tehty toistaiseksi työsopi-

muksia. Näin nuori on voinut esimerkiksi armeijan jälkeen 

palata turvallisesti takaisin ja viedä opintonsa päätökseen. 

Tästä yhteistyöstä Kempille ja Salpaukselle on kehittynyt 

hyvä “sapluuna”, kun pelisäännöt ovat selkeät ja yhteistyö 

opettajien kanssa on hyvää. Opiskelijoita oli työssäoppimas-

sa korona-aikana riskilläkin ja jälkikäteen havaittiin sen 

olleen oikea ratkaisu. “Olemme kouluttaneet Salpauksen 

kanssa muutamista työntekijöistä maahanmuuttotaustais-

ten opiskelijoiden työpaikkaohjaajia. Oma aktiivisuus on 

tärkeää, Kemppi tukee ja Salpaus opettaa.” Monissa hank-

keissa yli 20 vuoden aikana Mandelin totesi päässeen vai-

kuttamaan ja hänen näkemyksiään on hyvin otettu vastaan 

Salpauksessa. 

“Kemppi-tutkinnon proto laadittiin OPH:n kanssa ja Vesa Rai-

taniemi oli suunnittelussa mukana. Myös TYKES-hanke tehtiin 

yhteistyössä Vesan kanssa, jossa Salpaus toimi kouluttajana. 

Koulutimme hankkeen aikana noin 300 tuotannon henkilöä: 

laatu, sähkö- ja konetekniikassa. Kemppi-mallissa ohjattavil-

la on tärkeää asenne, työelämätaidot, kiireettömyys ja tyvestä 

puuhun -ajattelu tuo opiskeluun pitkäjänteisyyttä. Työvoima-

poliittisia aikuiskoulutuksia tehtiin yhdessä Pasasen Pekan 

kanssa, ja Salon Jarmo oli kouluttajana. Ne olivat nopeasti ke-

hitettyjä täsmäkoulutuksia, kun henkilöstöä tarvittiin vauhdilla 

lisää tuotantotyöhön.” 

Yhteistyön merkityksestä Mandelin kertoi nyt olevansa 

OPH:n Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun ja 

tuotekehitystyön työelämätoimikunnassa Teknologiateolli-

suuden edustajana (EK:n mandaatilla) ja siellä “voin edistää 

Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstöjohtaja 
Sanna Virtainlahti kertoi Hämeenmaalla 
olleen säännöllistä yhteistyötä Koulutuskeskus 
Salpauksen kanssa jo vuosia. 
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Kempin ja Salpauksen yhteistyötä, eli välillistä markkinoin-

tia – voin tuoda esimerkkejä Salpauksen kanssa tehdystä 

työstä ja kuulemiani uusia ideoita tuoda Salpauksen kans-

sa tehtävään yhteistyöhön”, muistutti Mandelin. Nyt Kem-

pillä tavoitteena on pilottiryhmä omasta yto-pajasta, jossa 

viedään joustavasti ja laadukkaasti yto-aineet oman alan 

termien ja käsitteiden avulla (esim. englannin kielessä) kui-

tenkin opintosuunnitelmaa noudattaen. Yhteistyövuosien 

aikana on yli 50 henkilöä edennyt lattian kautta eteenpäin 

ja työurapolulla. Määrätietoinen henkilöstön kehittäminen 

on yhteistyötä työpaikan ja oppilaitosten kanssa. “Nyt Kem-

pillä on oppisopimuskoulutusta, jossa mukana viisi ulkopuolis-

ta ja kymmenen henkilöä omaa porukkaa.”

Vuohelan Herkkupuoti

Koulutuskeskus Salpaus on ollut järjestämässä koulutus-

ta Vuohelan Herkkupuodin tarpeisiin. Yritys on perustettu 

vuonna 2004 Hartolaan nelostien varrelle. Silloin joutsalai-

nen maatalon emäntä Pirkko Hämäläinen palkkasi ensim-

mäisen työntekijän, ja vuonna 2009 heitä oli jo nelisenkym-

mentä, ja liikevaihto oli noin kolme miljoonaa euroa. Yritys 

on erikoistunut gluteenittomien tuotteiden valmistukseen. 

Salpaus järjesti vuonna 2007 kahden kuukauden rekryko-

ulutuksen 12 henkilölle, joista puolet palkattiin leipomoon 

töihin. Lisäksi kolme työntekijää osallistui kahden vuoden 

oppisopimuskoulutukseen, jossa valmistutaan leipomo-

työntekijäksi. Yksi työntekijä sai suomen kielen koulutusta 

ja yksi opiskeli leipuri-kondiittorin ammattitutkinnon.

Salpauksen entinen opiskelija Jutta Niemi, joka oli opiskel-

lut Salpauksessa kaksi tutkintoa, matkailualan perustut-

kinnon (2015) ja ravintola-alan perustutkinnon (2019), työs-

kentelee lahtelaisessa uudessa ravintola Nosturissa. Hän 

muisteli lämmöllä opiskeluaikojaan Salpauksessa, jolloin 

hän oli ollut päättötyövaiheessa raskaana ja oli saanut tu-

kea ja tsemppausta opettajilta ja sai tutkintonsa valmiiksi. 

Hän sanoi olevansa ikuisesti kiitollinen! 

Päijät-Hämeen yrittäjät

Päijät-Hämeen yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen piti 

toisen asteen koulutusta erittäin tärkeänä työvoiman saan-

nin kannalta. Päijät-Hämeessä on runsaasti työvoimapulaa 

monilla aloilla. Ongelmaan on tartuttava ja perustyönteki-

jöiden saatavuus on turvattava. Tähkäsen oma yritys edus-

taa maanrakennusalaa ja työvoimapula näkyy myös tällä 

alalla. Yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa on ryh-

dytty toimenpiteisiin aloittaa osana rakennusalan koulutus-

ta maarakennusalan suuntautumisopinnot. Uusi koulutus-

lainsäädäntö mahdollistaa tämän. Tähän yhteistyöhön ovat 

myös ammattiliitot tulleet mukaan, Etelä- ja Kaakkois-Suo-

men Infrat ja Koneyrittäjien liitto. Uusi koulutus tullaan jär-

jestämään oppisopimuskoulutuksena.

Salpauksen Heinolan kampuksen Tähkänen näkee yhtenä 

Heinolan kaupungin elinvoimaisuuden turvaajana. Päi-

jät-Hämettä on tarkasteltava kokonaisuutena, ja Lahti-kes-

keisesti ei asioita pidä ajatella. Kehittämisen pitää olla maa-

kunnallista yhteispeliä. 

Lahden kauppakamari

Työelämäyhteistyötä on todella laajasti alueella toimivien 

eri alojen suurten ja pienten yritysten kanssa. Hyvä yritys-

yhteistyö on ollut koulutuksen lähtökohta huolehtia hyvistä 

suhteista työelämän kanssa. Lahden kauppakamarin toi-

mitusjohtaja Jussi Eerikäinen kommentoi yhteistyön mer-

kitystä tammikuussa 2021: “Olen ollut tiiviisti yhteistyössä 

Koulutuskeskus Salpauksen kanssa vuodesta 2007 alkaen, ja 

toiminta on uudistunut määrätietoisesti. Minulle Koulutuskes-

kus Salpaus näyttäytyy alueemme elinkeinoelämän tärkeänä 

kumppanina ja voimavarana. Koulutuskeskus Salpauksesta 

muistuu mieleeni Suomen parhaat Taitaja-kilpailut järjestäjä 

vuodelta 2014!”
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Salpauksen areena 

Uuteen Koulutuskeskus Salpaus -liikelaitokseen perustettiin 

vuonna 2001 Yhteisten opintojen Areena, jonka kautta alet-

tiin organisoida oppilaitosten yhteisten opintojen opetusta 

sekä myöhemmin myös opiskelijahallintoa ja erilaisia opis-

kelijapalveluita. “Malli tuli Lahden ammattikorkeakoulusta, 

jossa kokeilun aikana oli rakennettu yhteiset opinnot ja opis-

kelijapalvelut kaikille koulutusohjelmille. Olin itse mukana 

ammattikorkeakoulukokeilussa Päijät-Hämeen sosiaalialan 

oppilaitoksen rehtorin roolissa, ja kokeilussa vastuullani olivat 

kirjastojärjestelmän kehittäminen, yhteiset opinnot sekä diako-

nia-, sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma. Näistä saaduista 

hyvistä kokemuksista johtuen lähdin kehittämään yhteisten 

opintojen yhdistämistä myös Koulutuskeskus Salpauksessa”, 

kertoi Marita Modenius.

Areenalla oli kaksi toimipistettä: Ståhlberginkadulla ja Vi-

pusenkadulla. Muut oppilaitokset olivat verkkoyhteydessä 

Areenaan. Hallinnollisesti Areena kuului 31.7.2002 saak-

ka Lahden ammatti-instituutin alaisuuteen ja siirtyi elo-

kuussa Keskusyksikön hallinnoitavaksi, johtavan rehtorin 

alaisuuteen. Yhteisistä opinnoista jo vuodesta 1996 alkaen 

Ståhlberginkadun kampuksella vastasi alkuvaiheessa kou-

lutuspäällikkö Irja Eerikäinen ja Vipusenkadun kampuksel-

la apulaiskoulutuspäällikön nimikkeellä Pirkko Lakkonen. 

Irja Eerikäisen jälkeen haki Pirkko Lakkonen avoimeksi 

tullutta Areenan koulutuspäällikön virkaa ja tuli valituksi. 

Myöhemmin reformin jälkeen nimike muutettiin opetusala-

päälliköksi, jossa virassa Pirkko työskenteli vuoteen 2020, 

kunnes jäi eläkkeelle. 

Areena alkoi vastata vuoden 2006 alusta erityisopetuksesta, 

opintojen ohjauksesta, yrittäjyysopetuksesta, kansainvä-

listymisopinnoista, virtuaaliopetuksesta sekä kaikille op-

pilaitoksille lukio-opinnoista, jotka järjesti Nastopoli-lukio. 

Lukio-opinnot paransivat Salpauksen opiskelijoiden jat-

ko-opintokelpoisuutta esimerkiksi ammattikorkeakouluun. 

Ammattikorkeakoulun kanssa järjestettiin yhdessä myös 

väyläopintoja.

Opiskelijapalveluasioista vastasi opiskelijapalvelujohtaja 

Riitta Murtorinne vuodesta 2006 alkaen vuoden 2020 lop-

puun, eläkkeelle jäämiseen saakka. Areenan toiminta lak-

kautettiin vuonna 2016 Salpaus oppilaitoksen ja kuntayhty-

män organisaatiouudistuksen yhteydessä. 

Opintojen ohjaus

Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala totesi vuon-

na 1999 haastattelussaan konsernin Titaani-lehdessä, että 

opintojen valinnanmahdollisuudet ovat lisääntyneet, mutta 

niitä ei valtakunnassa vielä ole maksimaalisesti haluttu tai 

osattu käyttää hyväksi. Monialaisten suurten ammatillisten 

oppilaitosten perustaminen on kuitenkin vahvistanut va-

linnaisuutta. Tavoitteellisen ja motivoidun opiskelun tueksi 

opiskelijat tarvitsevat asiantuntevaa opinto-ohjausta. Tätä 

tehtävää korosti myös vuoden 1998 uusi lainsäädäntö, joka 

velvoitti jokaisen oppilaitoksen hakeutumaan yhteistyö-

hön muiden oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille oli avatta-

va mahdollisuuksia omaperäisiin opintojen yhdistelmiin, 

joissa käytetään kahden erilaisen oppilaitoksen opintotar-

jontaa hyväksi. Opinto-ohjaajat voivat tukea myös muita 

opettajia, joilla on myös vastuu ohjauksesta. Oppilaitoksen 

pitää pystyä tarvittaessa tukemaan epävarmassa valintati-

lanteessa olevaa opiskelijaa. Neuvontaa tarvitaan opintotu-

ki- ja muissa toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä sekä 

työssäoppimispaikan löytämisessä.

Opintojen ohjauksen päämääränä on ollut ihmisen ja yksi-

lön kasvun sekä elinikäisen oppimisen tukeminen. Tehtävä-

nä on ollut tukea opiskelijaa opiskelun suunnittelussa,  

opiskelutaitojen kehittämisessä, ammatillisessa suuntautu-

misessa sekä opintojen jälkeisessä sijoittumisessa. Opinto-

jen ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä. 
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Opiskelijapalveluasioista vastasi opiskelijapalvelujohtaja 

Riitta Murtorinne vuodesta 2006 alkaen vuoden 2020 lop-

puun, eläkkeelle jäämiseen saakka. Areenan toiminta lak-

kautettiin vuonna 2016 Salpaus oppilaitoksen ja kuntayhty-

män organisaatiouudistuksen yhteydessä. 

Opintojen ohjaus

Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala totesi vuon-

na 1999 haastattelussaan konsernin Titaani-lehdessä, että 

opintojen valinnanmahdollisuudet ovat lisääntyneet, mutta 

niitä ei valtakunnassa vielä ole maksimaalisesti haluttu tai 

osattu käyttää hyväksi. Monialaisten suurten ammatillisten 

oppilaitosten perustaminen on kuitenkin vahvistanut va-

linnaisuutta. Tavoitteellisen ja motivoidun opiskelun tueksi 

opiskelijat tarvitsevat asiantuntevaa opinto-ohjausta. Tätä 

tehtävää korosti myös vuoden 1998 uusi lainsäädäntö, joka 

velvoitti jokaisen oppilaitoksen hakeutumaan yhteistyö-

hön muiden oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille oli avatta-

va mahdollisuuksia omaperäisiin opintojen yhdistelmiin, 

joissa käytetään kahden erilaisen oppilaitoksen opintotar-

jontaa hyväksi. Opinto-ohjaajat voivat tukea myös muita 

opettajia, joilla on myös vastuu ohjauksesta. Oppilaitoksen 

pitää pystyä tarvittaessa tukemaan epävarmassa valintati-

lanteessa olevaa opiskelijaa. Neuvontaa tarvitaan opintotu-

ki- ja muissa toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä sekä 

työssäoppimispaikan löytämisessä.

Opintojen ohjauksen päämääränä on ollut ihmisen ja yksi-

lön kasvun sekä elinikäisen oppimisen tukeminen. Tehtävä-

nä on ollut tukea opiskelijaa opiskelun suunnittelussa,  

opiskelutaitojen kehittämisessä, ammatillisessa suuntautu-

misessa sekä opintojen jälkeisessä sijoittumisessa. Opinto-

jen ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä. 

Opo-tiimi

Konsernin tiimiorganisaatioon kuului myös opo-tiimi. Vuon-

na 1999 kerran kuukaudessa kokoontuvassa opo-tiimissä 

oli mukana 12 opinto-ohjaajaa konsernin oppilaitoksista 

sekä edustaja kehittämisyksiköstä ja rehtoritiimistä. Tiimin 

vetäjä vaihdettiin vuosittain ja vuonna 1999 oli Anja Ros-

blom-Stenbäckin vuoro ottaa ohjakset käsiin. Vuonna 1998 

opo-tiimiä oli työllistänyt perustehtävien lisäksi koulutus-

messut. Vuoden 1999 ensimmäiseen opo-tapaamiseen olivat 

kokoontuneet Anja Rosblomin lisäksi Merja Karplund, Pir-

jo-Riitta Hurmalainen, Marja-Leena Manninen, Ulla Samula 

ja Riitta Korolainen. 

Opo-tiimin vuoden teema oli tapakasvatus. Konsernin oppi-

laitosten vuosittain ilmestyvissä opinto-oppaissa oli käyt-

täytymisohjeet ja järjestyssäännöt sekä perustelut niille. 

Anjan mukaan “opiskelevista nuorista valtaosa oli ihan fiksuja 

ja hyvin käyttäytyviä, kivoja ihmisiä. Kasvatuksellista teemaa 

haluttiin kuitenkin korostaa tänä vuonna, koska toivomme, 

että kaikki opiskelijat oppisivat tietyt käyttäytymiseen liittyvät 

asiat. Opiskelu- ja työaikojen noudattaminen, tervehtiminen, 

asiallinen kielenkäyttö ja pukeutuminen ovat seikkoja, joihin pi-

tää kiinnittää huomiota. Nuorten pitäisi ottaa myös enemmän 

vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja omasta opiskelustaan. 

Tänäkin syksynä oli käynyt niin, että opiskelijat myöhästyivät 

koulusta tai eivät tulleet lainkaan. Syyksi saattaa joku sanoa, 

että satoi vettä tai että ei jaksanut millään nousta.” Opojen 

mielestä huolestuttavalta on tuntunut tietynlainen normit-

tomuus ja vastuuttomuus. Työssäoppimispaikoilta oli tullut 

välillä ikävää palautetta: oli vain jääty pois tai oli käyttäy-

dytty asiattomasti. “Opinto-ohjaajat haluavat olla lähellä opis-

kelijoita. Heidän luokseen voi tulla juttelemaan opiskeluun ja 

muuhunkin elämään liittyvistä iloista ja suruista. Yhdessä opis-

kelijan kanssa halutaan löytää ratkaisut mahdollisiin opiskelu-

vaikeuksiin ja ehkäistä opiskelusta syrjäytyminen”, totesi Anja 

Rosblom. Opinto-ohjaajilla oli myös säännölliset palaverit 

Lahden kaupungin ja muiden kuntien opinto-ohjaajien 

kanssa. Erityisesti ennen yhteishaun alkamista pidettiin pe-

ruskoulun päättöluokkien vanhemmille vanhempainiltoja 

ja infoja eri ammattialoista. 

Salpauksessa oli myös aikuisille oma opinto-ohjaaja. Opin-

to-ohjaaja Eija Tamminen työskenteli vuosina 2008–2020 

Salpauksen ensimmäisenä aikuisten opinto-ohjaajana. Ei-

jan ohjaukseen on osallistunut noin 1500 henkilöä/vuosi. 

Vastuualueelle kuuluivat kaikki konsernin jäsenkunnat ja 

myös varuskunnat Parola, Hennala ja Vekaranjärvi. Sal-

pauksella oli myös työvoimatoimiston kanssa yhteistyötä 

ja pysyvä toimipiste sekä päivystys neljän tunnin verran 

viikossa siellä. Eija toimi niin sanottuna sisäänheittäjänä 

koulutukseen ja huolehti koulutusneuvonnasta koronan al-

kuun saakka. Vuosina 2008-2014 toimi Fellmanniassa Opin 

ovi -verkostohanke, jonka vetäjänä oli Pirjo Malin. Mukana 

olivat Salpaus, Lahden kansanopisto, Diakonia-instituutti, 

Hartolan kansalaisopisto, Lahden yliopistokeskus ja Lah-

den työvoimatoimisto. Toimintoina olivat opiskelutaitoillat, 

Luki-seulat ja matematiikan testit. Aluksi siellä toimi myös 

Opiskelusta kiinnostuneita 
palvelee Salpauksessa 

myös Ohjauspiste Suunta, 
jossa ohjauksesta ja 

neuvonnasta vastaavat 
Suunta-opot.
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Juttu opo-tiimistä 
Titaanissa 3/1999.

Koulutustori, joka myöhemmin siirtyi Kauppakeskus Trioon. 

Vaikka projekti päättyi, verkosto toimii edelleen. Sen tulok-

sena syntyi Vauhdittamo, joka on aikuisten kohtaamispaik-

ka ja Ohjaamo, alle kolmekymppisten ohjauspaikka. Molem-

missa on neuvontaa, ohjausta ja yhteisiä infotilaisuuksia 

palkkatuesta, työkokeiluista ja työpaikoista. Työvoimatoi-

miston kanssa tehdään edelleen yhteistyötä. 

Salpauksen sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä opin-

to-ohjaaja Anne Lindström kertoi, että opinto-ohjauksen 

merkitys ja määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuo-

sina ja nyt oppivelvollisuuden laajennuttua ammattialan 

vaihdot työllistävät. Myös se, että sosiaali- ja terveysalalla 

sisäänpääsy perustuu pelkästään todistuksen arvosanoihin, 

tuo paljon alalle soveltumattomia opiskelijoita. Aikaisem-

min käytössä olleita soveltuvuuskokeita kaivataan. 

Salpauksessa työskentelee nykyisin noin 20 opinto-ohjaajaa 

sekä Lahden Ohjaamossa toimiva palveluohjaaja. Opiskeli-

joiden uraohjaus ja jatko-opintojen suunnittelu aloitetaan 

jo opintojen alussa. Suunnitelmat kirjataan HOKSiin, henki-

lökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Opetus-

alapäällikkönä toimii Jarimatti Kähärä. 

Tutorit ja kampusohjaajat uusien opiskelijoiden 
tukena

Tutorointi on opiskelijoiden ohjaamista ja oppimisprosessin 

tukemista. Opiskelijatutorit ovat oppilaitoksen näkyvä voi-

ma opiskelijalle. He ovat auttaneet uusia opiskelijoita orien-

toitumaan opiskeluun, oppilaitokseen ja opiskelupaikka-

kuntaan. Tutorit luovat myönteisen oppimisen ilmapiirin, 

missä kaikilla on hyvä olla ja opiskella. Opot ja tutorit osal-

listuvat tiedotus- ja markkinointitehtäviin esimerkiksi mes-

suilla, vanhempainilloissa ja oppilaitosvierailuissa. 

Yksi opo-tiimin vuoden 1999 kehityskohteista oli tutor-toi-

minnan kehittäminen. Jokaisessa konsernin oppilaitoksessa 

oli tutor-opiskelijoita. Tutoreille oli hankittu tutor-liivit te-
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Yksi opo-tiimin vuoden 1999 kehityskohteista oli tutor-toi-

minnan kehittäminen. Jokaisessa konsernin oppilaitoksessa 

oli tutor-opiskelijoita. Tutoreille oli hankittu tutor-liivit te-

“Tutor markkinoi omaa kouluaan. Olemme esitelleet koulua 
peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Homma on tuntunut kivalta. 

Syksyllä otamme uudet opiskelijat vastaan”, kuvailivat Kaija 
Virtanen , Pekka Tanttu ja Markku Tyystjärvi tehtäväänsä opo 

Pirjo Hurmalaisen kanssa keväällä 1999. Titaani 2/99.
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kemään asiaa näkyväksi. Tutorit olivat tärkeä linkki paitsi 

omissa kouluissaan, myös peruskouluissa, joissa he kävivät 

kertomassa ammatillisesta koulutuksesta ja pitivät myös 

yhteyttä peruskoulujen opinto-ohjaajiin. 

Salpauksen nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutuksen opiskeli-

joista neljä toimii kampusohjaajana työpareina siten, että 

Leena Tuominen ja Mika Saarinen ovat Lahdessa Vipusenka-

dun kampuksella ja Janina Honkanen ja Jussi Lahti keskus-

takampuksella. Kampusohjaajat tukevat opiskelijoita, jär-

jestävät info- ja ryhmäytymistapahtumia ja ovat läsnä sekä 

antavat henkilökohtaista vertaistukea. Ennen koronaa he 

myös pitivät kampuksilla opiskelijakahvilaa, mikä edisti ko-

vasti ryhmäytymistä ja tutustumista. Kampusohjaajien ve-

täjänä toimii Salpauksen opiskelijatoiminnan koordinaatto-

ri Venla Paajanen. 

Jussi Lahti aloitti kampusohjaajana tammikuussa 2020 kes-

kustan kampuksella. Janina Honkanen vähän myöhemmin. 

“Korona on sotkenut kaiken, opiskelun ja työn. Ei kotoa käsin voi 

“kohdata” ketään. Korona myös haittasi omaa opiskelua”, ku-

vaili Jussi Lahti ohjaustilannetta kampusohjaajan näkökul-

masta. “Opiskelijoilla on paljon turhautumista, ahdistusta siitä, 

että ollaan amiksessa ja pitäisi olla aikuisia. Yläasteelta tullaan 

aivan erilaiseen maailmaan. Nuoret tarvitsevat tukea siihen, 

miten amista käydään, sosiaalista tukea ja juttukavereita. Mo-

net ovat mielestään väärällä alalla, ja kaverit ovat muualla. 

Tämä aiheuttaa paljon alan vaihtoa”, selvittävät Salpauksen 

kampusohjaajat Janina Honkanen ja Jussi Lahti. “Kasvatus- 

ja ohjausalan opiskelu on todella itseohjautuvaa. Itse on etsittä-

vä tiedot. Oppiminen tapahtuu usein niin, että sitä ei edes itse 

huomaa”, kertoi Janina Honkanen omasta opiskelustaan Sal-

pauksessa. 

Yhteiset opinnot – ATTOsta YTOksi 

Nykyiset yhteiset tutkinnon osat (YTOT) ovat vaihtaneet ni-

meä usein: aikoinaan puhuttiin yleisaineista, kaikille yhtei-

sistä opinnoista, sitten 2000-luvulla Salpauksen Areena vas-

tasi ATTO-opinnoista (= ammattitaitoa tukevat tutkinnon 

osat). Yhteisiin aineisiin/opintoihin kuuluivat 1990-luvulla 

äidinkieli, kansalaistieto, englannin kieli, ruotsi, matema-

tiikka, fysiikka ja kemia, liikunta ja taide- ja ympäristökas-

vatus. Tuolloin opetussuunnitelmat rakentuivat niin, että 

yhteiset aineet kuuluivat opintoihin 1. vuosikurssilla ja vä-

Kampusohjaajat 
vuosimallia 2019.
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henivät 2. ja 3. vuonna. 2000-luvun alusta opetussuunnitel-

mat muuttuivat myös tältä osin. Tuolloin yhteisiä aineita ei 

myöskään kuulunut aikuiskoulutuksen tutkintoihin. 

ATTO-aineet muuttuivat uudessa lainsäädännössä vuonna 

2018 YTO:ksi (yhteiset tutkinnon osat) ja samalla ne piste-

ytettiin. Niillä vahvistetaan työelämässä tarvittavia pe-

rustaitoja sekä valmiuksia jatko-opintoihin ja elinikäiseen 

oppimiseen. Salpauksen YTO-opinnoista vastaavat opetus-

alapäälliköt Hanna Mäkelä ja Anu Snellman. Vuonna 2020 

ylioppilastutkintoon valmentavissa opinnoissa opiskeli 152 

kaksoistutkinto-opiskelijaa. Opiskelijat saavat yo-tutkin-

toon valmentavan opetuksen Salpauksessa. Salpauksella on 

sopimus Lahden kaupungin kanssa yo-kirjoitusten järjes-

tämisestä Lahden lyseossa. Heinolan kaksoistutkintolaiset 

suorittavat yo-kirjoitukset Heinolan lukiossa. Orimattila ha-

luaisi kaksoistutkintolaiset Orimattilan lukioon. 

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin 

perustutkintoihin. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä 

pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita. Pakolliset 

osaamistavoitteet muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta: 

viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luon-

nontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaa-

minen. Opiskelija voi valita valinnaiset osaamistavoitteet 

vapaasti yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta.

Oppimisstudiot oppimisvaikeuksien 
helpottajiksi

Areenan yhteydessä toimi Vipusenkadulla ja Ståhlbergin-

kadulla Oppimisstudio, jossa tuettiin opiskelijoita oppimis-

vaikeuksissa. Näistä konsultoitiin myös muita toimipisteitä. 

Salpauksen pitkäaikainen äidinkielen lehtori Vuokko Mat-

tila kertoi oppimisstudioiden, nykyisten yto-pajojen, syn-

tyvaiheista seuraavasti: “Koulutuskeskus Salpauksen koulu-

jen yhteinen päätoiminen luki-tukiopettaja palkattiin kahden 

vuoden koeajalle lukuvuosiksi 2003–04 ja 2004–05. Samalla 

hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Sen mukaisesti perustettiin 

Ståhlberginkadun kampusalueelle Vipusenkadun oppimisstu-

dion mallin mukainen studio lukuvuoden 2003–04 aikana, ja 

viimeiset tarvittavat laitteet ja kalusteet se sai syksyllä 2004. 

Markkinointi opiskelijoille ja opettajille on ollut suuri haaste. 

Ensimmäisenä syksynä opettaja kävi kampusalueiden oppilai-

tosten opettajainkokouksissa esittäytymässä ja esittelemässä 

studiotoimintaa ja alkumittauspakettia. Myös ympäristökun-

tien kouluissa uutta palvelua käytiin esittelemässä. Koulutus-

päälliköille oli viestitetty mahdollisuudesta saada kokouksiin 

lyhyitäkin tietoiskuja luki- ja muista oppimisvaikeuksista. Yh-

teistyö laajeni syksyllä 2004 kaikkiin ympäristökuntien oppi-

laitoksiin. Se on sisältänyt luentoja, lyhyitä tietoiskuja, luki-tes-

tausta ja niiden pohjalta konsultointia sekä opiskelutekniikan 

opetusta opiskelijoille. Studioissa on lähinnä opiskeltu eri kurs-

seja pienryhmissä sekä tehty yksilöllisesti rästiin jääneitä teh-

täviä, kokeita ja kursseja. Viime lukuvuonna palvelua käytti 

yhteensä 113 opiskelijaa. Toimintasuunnitelman mukaisesti 

kampusalueille organisoitiin syksyllä 2003 lähtötasokartoituk-

set aloittaville opiskelijoille matematiikassa, äidinkielessä sekä 

englannissa ensimmäisten viikkojen aikana. Tänä syksynä al-

kumittaukset on laajennettu koskemaan kaikkia koulutuskes-

kus Salpauksen oppilaitoksia. Näistä saadut tulokset kootaan 

yhteen jatkotoimia varten.” 

Vapaavalintaiset opinnot – valinnaistarjotin

Salpauksen Areena ylläpiti valinnaistarjotinta vapaavalin-

taisiin opintoihin. Esimerkiksi vuonna 2004 Areenan Ståhl- 

berginkadun ja Vipusenkadun kampuksilla toteutettiin va-

linnaisia opintoja yhteensä 102 opintoviikkoa. Lähes kaikki 

valinnaisaineryhmät olivat sekaryhmiä, joiden opiskeli-

jat tulivat eri oppilaitoksista ja eri aloilta. Salpauksessa oli 

vuonna 2004 noin 100 yhteisten aineiden opettajaa, joista 

päätoimisia oli 22. 
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Saara Honkanen

Yhteiset opinnot Vipusella

Ennen vuotta 2018, kun opetus oli vielä luokkamuotoista, jäi usealle 

yhteisten aineitten opiskelijalle ‘rästejä’ yto-oppiaineista. Luokkamuo-

toisessa opiskelussa opiskelijaryhmällä teetettiin tehtävä/osio oppi-

tunnissa. Nopein opiskelija saattoi tehdä tehtävän puolessa tunnissa 

(esim. äidinkieli), ja hitaammalla saattoi aikaa kulua neljäkin tuntia. 

Osa ei edennyt ollenkaan, ja osalla oli poissaoloja syystä tai toisesta. 

Opiskelijoille, jotka jäivät jälkeen kursseissaan, järjestettiin ‘rästipajoja’, 

joita piti taitovalmentaja. Hän selvitti opiskelijan puuttuvia kursseja, oli 

yhteydessä opoihin, aineopettajiin ja ryhmänohjaajiin ja kutsui ‘rästien’ 

tekijöitä paikalle luokittain sekä ohjasi heitä tehtävissä. Parhaimmillaan 

opiskelijoita oli paikalla 30 jaettuna eri tiloihin. Rästientekomahdolli-

suus oli opiskelijoille mahdollista parina iltapäivänä viikossa.

Asikkalassa oli kokeiltu ytojen suorittamista niin, että opiskelija kiersi 

omaan aikatauluunsa luokkatiloja, joissa aineopettaja ohjasi tehtäviä. 

Pienessä yksikössä tämä toimi hyvin ja mahdollisti opiskelijan etene-

misen omaan tahtiin. Reformi toi mahdollisuuden muuttaa yto-kursseja 

verkkoon, jolloin keväällä 2019 työstettiin Vipusella lähes jokainen 

oppiaine verkkoalustalle. 

Asikkalan ja Ståhlbergin kampuksen kokeilun innoittamana aloitettiin 

Vipusella keväällä 2019 yhdessä suuressa tilassa ytojen opiskelu metallin 

opiskelijoille. Opiskelijat pysyivät luokkatilassa paikallaan, valitsivat 

kurssin, mitä tekivät ja opettajat kiertelivät ohjaamassa kukin omaa 

oppiainettaan. Myös erityisopettaja ja taitovalmentaja olivat ohjaajina 

samassa tilassa. Koettiin, että väkeä tilassa oli liikaa, sillä hyvin nopeasti 

huomattiin opiskelijoiden selviytyvän valtaosin itsenäisesti tehtävis-

sään. Vain matematiikka tarvitsi opettajan/erityisopettajan paikalle ja 

erityisopiskelijat tarvitsivat hiljaisemman työtilan, jolloin tila jaettiin 

kahteen. 

Keväällä 2019 alettiin suunnitella Vipusenkadun 5E:n isoa tilaa yto-sa-

liksi, tilaksi, jossa kakkos- ja kolmosvuoden opiskelija ja aikuisopiskelija 

pystyy hoitamaan ytonsa ’yhden luukun -periaatteella’. Tilaa valvoo 

taitovalmentaja, joka antaa opiskelijalle päivän tehtävän, ohjailee 
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opiskelijoita tehtävissä, avaa uusia kursseja, vastailee opiskelijoiden 

kysymyksiin, selvittää opiskelijan kanssa opintojen etenemistä Wilmas-

ta. Hän myös valvoo opintojen etenemistä ja ohjaa opiskelijan tarvit-

taessa aineopettajan opetukseen. Toisinaan tilassa on mukana kielten 

opettaja, joka ohjaa oman oppiaineensa opiskelijoita. Matemaattisten 

aineitten opiskelu on mahdollistettu aineopettajan omaan luokkatilaan. 

Yto-salin yksi osa on omistettu “suomi toisena kielenä”-opiskelijoille, ja 

heidän kanssaan työskentelee kaksi suomi toisena kielenä -opettajaa. 

Salissa työskentelevät suomi toisena kielenä -opiskelijat, alaa vaihtavat, 

top-paikkaa odottavat, toistaiseksi vain ytoja tekevät, opsolaiset, ai-

kuisopiskelijat sekä satunnaiset kävijät (loukkaantuminen, työsalivaat-

teet jääneet kotiin tai ammatinopettaja sairastunut). 

Ytojen tekeminen verkossa mahdollistaa opiskelijan etenemisen omaan 

tahtiin. Verkkotyöskentelyn ei tule olla kuitenkaan yksin puurtamista, 

eivätkä kaikki kykenekään siihen yksin. Yto-sali mahdollistaa opis-

kelijalle paikan, jossa hänelle annetaan päivän tehtävä ja jossa häntä 

ohjataan sen tekemisessä. Yto-salityöskentelyn ja verkko-opiskelun 

kautta ovat valmistuvien opiskelijoiden ’rästien’ määrät vähentyneet 

alle puoleen entisestä. 

Saara Honkanen

taitovalmentaja  

Koulutuskeskus Salpaus
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Opiskelijahallintopalvelut

Vuonna 2004 Salpauksen oppilaitoksissa oli 14 opintotoimis-

toa. Uuteen organisaatioon niitä oli suunniteltu yhdeksän. 

Toiminta keskitettiin Ståhlberginkadun ja Vipusenkadun 

kampuksille, Asikkalaan, Hollolaan, Heinolaan, Nastolaan, 

Orimattilaan sekä Katsastajankadulle ja Sammonkadulle 

tuli omat opintotoimistot. Toiminnot yhtenäistettiin, mikä 

vähensi henkilöstöä.

Salpauksen opiskelijahallinto on uudistunut voimakkaasti 

vuosien saatossa. Opiskelijahallintojärjestelmät ovat vaih-

tuneet ja asiakaspalveluprosesseja on kehitetty. Salpauksen 

opintotoimistoissa opintosihteerit työskentelevät ja palvele-

vat Salpauksessa opiskelevia.  

Merkittävä uudistus on ollut keskitetyn hakutoimistopal-

velun käynnistäminen. Hakutoimisto koordinoi koko oppi-

laitoksen opiskelijahakuja ja neuvoo hakijoita hakumenet-

telyissä. Jatkuva haku tuottaa uusia opiskelijoita ympäri 

vuoden. Toiminnasta vastaa opiskelijapalvelupäällikkö Lau-

ra Linnavuori.

Opiskelijan oikeusturva lisääntyy

Opiskelijapalvelujen henkilöstö on ollut vahvasti mukana 

myös SORA-lainsäädäntöön liittyvien asioiden hoidossa 

lain tultua voimaan vuonna 2012. Asiat liittyvät koulutuk-

seen soveltamattomuuteen ja opintojen jatkamiseen tietyis-

sä terveydellisissä tilanteissa. Salpauksessa tätä sovelletaan 

sosiaali- ja terveysalalla, kasvatus- ja ohjausalalla, kuljetus-

alalla ja turvallisuusalalla.

Koulutuskeskus Salpauksessa toimielin on Opiskelijan oi-

keusturvatoimikunta (aikaisemmin SORA-toimikunta), 

jossa ovat edustettuina koulutuksen järjestäjän edustaja, 

opiskelijahuolto, opettaja, työelämä ja opiskelijajäsenet. Pu-

heenjohtajana oli opiskelijapalvelujohtaja Riitta Murtorinne 

vuoden 2020 loppuun, sen jälkeen vararehtori Seija Katajisto

Ammattistartti ja Valma 

Ammattistarttikoulutus, ammatillisen koulutuksen 10-luok-

ka, käynnistyi myös 2000-luvulla. Kaisu Nyman siirtyi Am-

mattistarttiin koulutuspäälliköksi vuonna 2007. Alkuvuosi-

na se oli hyvin suosittu, koska ammatilliseen koulutukseen 

oli vaikea päästä. Silloin tehtiin 10-luokkayhteistyötä Kärpä-

sen yläasteen kanssa. Startin tarve väheni, kun ammatilli-

seen koulutukseen saatiin lisäpaikkoja, ja sinne alkoi päästä 

paremmin suoraan peruskoulusta. Kehitettiin AVA-koulutus 

(ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus) eri-

tyisopiskelijoille. AVA-koulutusta oli Orimattilassa, Nasto-

lassa ja Vipusella. Opettajina toimivat Heleena Ylä-Rakkola, 

Leena Taskinen ja Mirja Asikainen. Lehtori Mirja Asikainen 

muisteli mieleen jääneitä juttuja AVA-ryhmistä: “Illalla oli 

kotiväenilta, ja päivällä ensimmäinen AVA-ryhmäni oli tehnyt 

minulle 13 lettiä päähäni. Tyttäreltäni olin lainannut reikäiset 

farkut. Kun odotimme illan alkamista, esimieheni Minna Ve-

saaja kysyi, tulenko tuon näköisenä kotiväeniltaan ja vastasin, 

että kyllä tulen. Auditoriossa esittelin AVA-koulutusta ja lope-

tettuani esityksen joku yleisöstä kysyi, mikä olen koulutuksel-

tani, vastasin, että kotitalousopettaja.

Toinen tilanne oli, kun pidin ammattistartille hygieniaosaa-

misen tuntia ja opiskelijat tutustuivat ryhmissä bakteereihin. 

Kiertelin luokassa ja huomasin, että luokan perällä ryhmätyö 

ei jaksanut oikein kiinnostaa. Pojat olivat piirrelleet papereihin 

kirkkoveneitä. En sanonut heille mitään, vaan hain työhuonees-

ta värilliset suurennuskuvat bakteereista. Näytin kuvat ja keho-

tin poikia täydentämään bakteerit värekarvoilla ja siimoilla.” 

Vuonna 2018 aiemmat valmentavat koulutukset yhdistettiin 

ammatilliseen koulutukseen valmentavaksi koulutuksek-

si (VALMA). VALMA-koulutus on suunnattu hakijoille, jotka 

haluavat vahvistaa opiskelutaitoja, kohentaa suomenkielen 

taitoa tai vielä etsivät omaa alaansa. Tämä koulutus ei täh-

tää tutkintoon. Vuonna 2021 VALMA-koulutus saa uudet, sa-

neeratut tilat Ståhlberginkatu 10:stä.
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Valma-opinnoissa opiskelee nykyisin (2020) noin 70 opiske-

lijaa (vaihtelee 70–120), ja opinnot kestävät noin vuoden (60 

osaamispistettä). Opiskelijat ovat pääasiassa peruskoulusta 

tulleita ja maahanmuuttajia. Opiskelijoiden ikähaarukka on 

aika iso. 

Maahanmuuttajakoulutus – varaudu 
rekrytoimaan ulkomailta

Areenan toimintaan liittyi myös paljon hanke- ja projekti-

toimintaa, joilla kehitettiin uusia toimintamalleja. Myös 

maahanmuuttajakoulutus järjestettiin Areenan kautta, ja 

vuonna 2004 Areena järjesti kahdelle maahanmuuttajien 

ryhmälle myös “suomi toisena kielenä” -opintoja. Maahan-

muuttajakoulutuksen projektit liittyvät kotouttamiseen, 

kielitaitoon ja työllistymiseen. 

“Maahanmuuttajat tarvitsevat koulutusta kielitaidon hank-

kimiseksi ja kulttuuri- ja työelämätaidoissa. Toisaalta yri-

tykset tarvitsevat valmennusta työntekijöiden vastaanot-

tamisessa”, opasti maahanmuuttajien ohjaava kouluttaja 

Ulla Nieminen. Salpaus on 2000-luvulla toteuttanut monen-

laisia valmennuksia ja monikulttuurisuuskoulutuksia niin 

yrityksille kuin julkiselle sektorille. Esimerkiksi Peikko 

Finland Oy:tä konsultoitiin maahanmuuttajataustaisten 

työntekijöiden ohjauksessa ja maahanmuuttajataustaisille 

metallialan ammattilaisille järjestettiin suomen kielen kou-

lutusohjelma. Lahden kaupungin vanhusten palvelutalojen 

henkilöstö sai koulutusta siihen, miten erilainen kulttuuri-

tausta huomioidaan työpaikalla tapahtuvassa ohjauksessa.

Vuonna 2009 Salpaus kehitti maahanmuuttajille moni-

puolista kielitaidon testausjärjestelmää, jossa perinteisen 

kielitaidon lisäksi arvioidaan viestintävalmiuksia ja työ-

elämätaitoja. Vuoden 2009 aikana rakennettiin verkkoon 

Mamu-portaali, jonka tarkoituksena on toimia työnantajien 

ja maahanmuuttajaopiskelijoiden rekrytointikanavana.

Vuonna 2020 maahanmuuttajien koulutus on suurelta osin 

kotoumiskoulutusta ja suomen kielen koulutusta, mikä to-

teutetaan iltakouluna noin 100 opiskelijalle. TE-keskuksen 

ostamassa koulutuksessa opiskelee 140–160 opiskelijaa. 

Koronan takia on menossa suuri pedagoginen muutos: ope-

tusta on siirretty koulun tiloista työpaikoille, verkko-op-

pimiseksi, erityisesti kaupan ja hallinnon alalla. Maahan-

muuttajakoulutuksen opetusalapäällikkönä toimii Kyllike 

Ladva. 
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Erityisopetus

Koulutuskeskus Salpaus on ollut erityisopetuksen kehittä-

misessä valtakunnallinen edelläkävijä, ja erityisopetus on 

kehittynyt 20 vuoden aikana paljon. Konsernin oppilaitok-

sissa oli vielä 1990-luvun loppupuolella puu-, ravintola-, 

metalli-, puhdistuspalvelu- ja vaatetusaloilla erityisluokkia 

erityisopiskelijoita varten. Opiskelijat näihin luokkiin tuli-

vat useimmiten peruskoulujen erityisluokilta ja Kivipuiston 

erityiskoulusta. Uuden lainsäädännön mukaan erityisluo-

kista piti luopua ja opiskelijat integroida normaaliluokkiin. 

Salpauksessa uuteen toimintamalliin erityisopetuksessa 

siirryttiin asteittain vuoden 2005 aikana ammatillisten 

erityisopettajien, Seija Kirkonpelto, Timo Lehtinen, Arto 

Lähteenmäki, Auli Malila ja Pirkko Vitie, tukemana ja kehit-

tämällä projektien avulla uusia käytäntöjä. Osa vanhoista 

ryhmistä siirtyivät Kiipulan erityisoppilaitokseen, jolla oli 

toimipiste Lahdessa. Nykyisin Kiipulan toimintaa on Sal-

pauksen kiinteistössä Ståhlberginkadulla. 

Ervat avuksi

Koulutuskeskus Salpauksen erityisopetuksen strategia val-

mistui vuonna 2007, ja sen tiimoilta pidettiin tiedotus-, kes-

kustelu- ja koulutustilaisuuksia opetus- ja tukihenkilöstölle. 

Koulutusaloille luotiin toimiva Erva–järjestelmä, johon kuu-

luivat erityisopetuksen vastuuopettajat ja kouluavustajat. 

Uuden toimintamallin suunnittelusta ja koulutuksesta vas-

tasi Kolmas Ope –projekti. Salpauksen erityisopetuksen stra-

tegian pohjalta koulutusalat laativat omat erityisopetuksen 

toimintasuunnitelmansa, joissa määriteltiin, minkälaisilla 

opetus- ja ohjausmenetelmillä erityisopetusta koulutus-

alalla toteutetaan, päätettiin vastuista ja erityisopetuksen 

resursointikysymyksistä. Suunniteltiin myös, miten eri-

tyisopetuksen toteutumista tullaan seuraamaan ja arvioi-

maan. Salpauksen yhteinen henkilökohtainen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS- lomake, oli jo 

käytössä ja sen sähköisen version käyttöönottosuunnitelma 

oli laadittu. Erityisopetus pyrittiin saamaan osaksi Salpauk-

sen normaalia toimintaa. 

Työparimalli

Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä perusopetuksen kanssa 

vakiinnuttamalla nivelvaiheyhteistyön hyviä käytäntöjä. 

Myös Atto-aineisiin saatiin vähitellen omat erityisopetta-

jat jokaiseen toimipisteeseen, muun muassa Harri Allonen 

Asikkalassa, Aarno Paakkinen, ja Seija Vanhatalo, joka vuo-

rotteli Orimattilassa, Nastolassa, Kujalassa, Kukonkoivussa 

ja lukiossa. Leena Orava tuli myöhemmin Nastolaan, Kirsi 

Manninen Orimattilaan, Tuuli Kinberg oli Heinolassa. Vuon-

na 2009 Auli Malila tuli Heinolaan ja Tuuli siirtyi Lahteen 

Seija Vanhatalon työpariksi. Näin saatiin ensimmäinen 

erityisopettajatyöpari, ja systeemiä kehitettiin edelleen. Er-

va-opiskelijat otettiin omasta ryhmästään studioon opiske-

lemaan yhteisiä opintoja. Vuoden 2020 elokuun alusta aloitti 

Tiina Muukka opetusalapäällikkönä Salpauksessa ja hänen 

vastuulleen tuli muun muassa erityisopetus. Vuoden 2021 

alusta alkoi erityisopetuksessa uusi työnkuvan malli, jossa 

ammatillinen ja laaja-alainen erityisopettaja työskentelevät 

työparina.

Työvoimahallinnon kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena 

oli erityisopiskelijoiden työllistymisasteen parantaminen. 

Koulutuskeskus Salpauksen sisällä rakennettiin toimivat 

yhteistyömallit ja tiedonkulun käytännöt opiskelijapalvelu-

keskuksen, opiskelijahuollon, erityisopetuksen toimijoiden 

ja ammatillisten aineiden ja yhteisten aineiden opettajien 

välille. Erityisopetuksen tukipalveluiden, kuten eri paik-

kakunnilla toimivien oppimisstudioiden ja Pulssi-työpaja-

koulun toiminta vakiinnutettiin ja toimintaa kehitettiin en-

tistä paremmin vastaamaan eri koulutusaloilla opiskelevien 

erityisopiskelijoiden tarpeita.

Salpauksen opiskelijoille tehtyjen alkukartoitusten perus-

teella erityisopetus on ollut haluttua. Myös vanhempien 
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asenne on muuttunut täysin. Suurella osalla peruskoulusta 

tulleita erityisopiskelijoita lukemis- ja kirjoitustaito on heik-

koa. Lisäksi nykyisin tunnistetaan paremmin vaikeuksien 

takana olevia sairauksia, kuten ADHD, kaksisuuntainen 

mielialahäiriö, erilaiset mielenterveysongelmat. Eri-

tyisopettajat toimivat nykyisin yhteistyössä aineopettajien 

ja ammatinopettajien kanssa. Opiskelijan on mahdollista 

saada sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Salpauksessa on 

vuoden 2020 lopussa 19 kokoaikaista erityisopettajaa. Laa-

ja-alaiset erityisopettajat ja ammatilliset erityisopettajat 

työskentelevät työpareina. Myös taitovalmentajat (entiset 

koulunkäyntiavustajat) tukevat erityisen tuen opiskelijoita. 

Usein juuri ATTO-aineet ovat olleet esteenä valmistumiselle. 

Siksi on tärkeää, että niihin on saatu tukea. “Parasta, kun 

opiskelija saa tutkintotodistuksen!”, totesivat erityisopettajat 

Auli Malila ja Seija Vanhatalo. 

PULSSI työpajakoulu

Pulssi työpajakoulu aloitti toimintansa Tuoterenkaan ja Sal-

pauksen yhteistyönä vuonna 2002 kokeiluluontoisesti Lah-

den ammatti-instituutissa ja toimii edelleen. Alkuvaiheessa 

Pulssi toimi Salpauksen rahoittamana hankkeena, jonka 

projektipäällikkönä oli Kaisu Nyman. Tuoterenkaan toimi-

pisteet toimivat aluksi työpajoina. Pulssin toiminta on eri-

tyisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden tukea, varsin-

kin opiskelun loppuvaiheessa. Usein taustalla on 

psyko-sosiaalisia ongelmia. Ammatillisissa oppilaitoksissa 

alkoi olla yhä enemmän opiskelijoita, jotka eivät saaneet 

tutkintoa suoritettua opetussuunnitelman mukaisesti. Puls-

sin tavoitteena oli, että nuori palaa työpajajakson jälkeen 

oppilaitokseen suorittamaan tutkintonsa loppuun. Amma-

tillisen koulutuksen keskeyttäneiden määrä oli kasvussa 

vuosituhannen vaihteessa ja vuonna 2001 koulutuksen kes-

keytti yhteensä 684 Salpauksen opiskelijaa. Tuolloin konser-

nin johtoryhmässä neuvoteltiin Pulssi-paikkojen lisäämi-

sestä työpajakouluun. 

Pulssi työpajakoulun yksilöllisesti räätälöidyt ohjelmat ovat 

luoneet polkuja eteenpäin pääsyyn ja samalla antaneet sy-

kettä opiskeluun. Pulssissa toteutuu työpaikoilla oppiminen, 

elämänhallintataitojen vahvistuminen, rästien suorittami-

nen, oppimisvalmiuksien lisääminen sekä it-taitojen vah-

vistuminen. Pulssissa on aluksi pyritty luomaan myöntei-

nen oppimisilmapiiri ja käynnistämään henkilökohtaisen 

Yhteistä kivaa tekemistä 
Pulssin työpajalla

Erityisopettajat Auli 
Malila ja Seija Vanhatalo.
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opintosuunnitelman, SYKKEEN, laatiminen. Tärkeiksi ovat 

osoittautuneet yhteistyöverkostot sekä oppilaitoksessa että 

opiskelijan lähipiirissä. Onnistumisen kannalta kriittiseksi 

kysymykseksi on noussut myös työpaikkaohjaajien moti-

voituminen työskentelemään ongelmaisen nuoren kanssa. 

Ohjaajan lisäksi Pulssissa työskenteli myös erityisopettaja. 

Opiskelijat tulivat Pulssiin non-stop -periaatteella noudat-

taen oppilaitoksen jaksotusta. Minimiaika oli yksi jakso ja 

maksimi yksi lukuvuosi. Alkuvaiheessa Pulssissa opiske-

lijoilla oli mahdollisuus opiskella seuraavissa työpajoissa: 

puupaja, metallipaja, Patina-Boom, elektroniikkapaja, logis-

tiikkapaja, ympäristöpaja sekä myymälä- ja markkinointi-

paja. Työpajajakson päätteeksi opiskelijan toiminta sekä 

yksilönä että ryhmässä myös arvioitiin käyttäen tuohon ai-

kaan voimassa olevia työssäoppimisen arviointikriteerejä. 

Arviointi sisälsi myös opiskelijan itsearvioinnin. 

Konsernin hallituksen puheenjohtaja Jari Salonen arvosti Sal-

pauksen innovatiivisia ratkaisuja: “Muualla ei vastaavaa kou-

lutustoimintaa ole tällaisessa kokonaisuudessa. Monet bench- 

markkaajat ovat äimistelleet asiaa. Se on vahvuus Salpauksel-

le ja Tuoterenkaalle. Jos Salpauksessa on havaittu, että joku on 

tippumassa koulutusvauhdista, on pystytty saamaan Tuote-

renkaan kautta takaisin raiteille. Ja niitäkin tarinoita on, että 

Tuoterenkaan myllystä pystyy Salpauksen kautta siirtymään 

aitoon työelämään ilman mitään tukitoimia. Pitäisi enemmän 

kannustaa kuin vaikeuttaa koulutusuraa”. 

Kuraattoritoiminta hyvinvointia edistämässä

Kuraattorit ovat psyykkisen ja sosiaalisen oppilashuollon 

asiantuntijoita. Toiminnan tavoitteena on ollut oppimis- ja 

sopeutumisvaikeuksien ennalta ehkäiseminen. Tavoitteena 

on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, oikeudenmu-

kaisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa. Kuraattorit ovat 

työstäneet muun muassa kriisitilanteiden toimintamallia jo 

vuonna 1997. 

Oppilaitoksen hyvinvoinnin edistämisessä kuraattorit 

ovat avainasemassa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernis-

sa työskenteli viisi kuraattoria vuonna 1999 Virve Aarnio, 

Sari Annola, Marjo-Riitta Nevalainen, Pirjo Väistö ja Sanna 

Vepsäläinen. Kullakin oli omat vastuuoppilaitoksensa, ja 

kuraattorit muodostivat oman tiiminsä. “Oppilaitoksen tulee 

huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, jotta se pystyy antamaan 

nuorille opiskelijoille terveen yhteisön mallin. Nuoren kasvulle 

on annettava tilaa ja nuoren yksilöllistä kehittymistä on tuetta-

va, mutta sen tapahduttava määrättyjen sääntöjen puitteissa”, 

totesi kuraattori Pirjo Väistö vuonna 1999. Tähän Sari An-

nola jatkoi: ”Työssään viihtyvät opettajat ja muu henkilökunta 

antavat nuorille tasapainoisen aikuisen mallin, mikä monesta 

hajanaisesta kodista tänä päivänä puuttuu.” Konsernin ku-

raattorit olivat tuolloin yhtä mieltä siinä, että oppilaitoksen 

hyvinvointi on monen osatekijän summa, ja perustana on 

hyvä vuorovaikutus ja ilmapiiri. 

Pirjo Väistö totesi, että oppilaitoksen hyvinvointiin vaikut-

taa kolme isoa kokonaisuutta: ulkoiset puitteet (toimintaym-

päristö, tilat, ilmastointi, valaistus), työyhteisön sosiaalinen 

verkosto ja sosiaaliset suhteet sekä yksilöllisen kehityksen 

tukeminen. Johdon rooli nähtiin erittäin merkittävänä hy-

vän ilmapiirin luomisessa sekä koulussa ja työssä viihtymi-

sessä. Samoin opettajat, tukipalvelut, oppilashuolto ja ope-

tusjärjestelyt edistivät hyvinvointia. Tärkeimpänä nähtiin 

avoimuus ja suvaitsevaisuus sekä erilaisuuden hyväksymi-

nen.

”Työssään viihtyvät opettajat ja muu 
henkilökunta antavat nuorille tasapainoisen 
aikuisen mallin, mikä monesta hajanaisesta 
kodista tänä päivänä puuttuu.”
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Opiskelijahuoltoryhmät

Konsernin kaikissa oppilaitoksissa toimivat opiskelija-

huoltoryhmät, joissa olivat mukana terveydenhoitaja, ku-

raattori, opintojen ohjaaja ja johdon edustaja. Ryhmillä oli 

koordinoiva rooli opiskelijoiden oppimisen edistämisessä ja 

tukemisessa. Ryhmänohjaajat ja opiskelijahuolto toimivat 

myös koko ajan yhteistyössä kotien ja erilaisten sosiaali- ja 

terveysalan tahojen kanssa. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on vuodelta 2012. Uusi Laki 

ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2018 korostaa hyvin-

vointia opiskelussa. Kuraattoripalvelu on siirtynyt kuntien 

tehtäväksi vuonna 2016. Tuolloin Salpauksen kuraattorit 

siirtyivät kaupungin ja kuntien palkkalistoille. Samalla yh-

teisöllinen opiskelijahuolto on lisääntynyt. Salpauksessa oli 

vuonna 2020 kuusi kuraattoria Lahdessa, Asikkalassa osa-ai-

kainen 2 päivää viikossa, Heinolassa 3,5 päivää viikossa. 

Psykologipalvelut

Psykologi Marja-Liisa Kiri tuli vuonna 1987 Lahden ammatil-

liseen aikuiskoulutuskeskukseen kouluttajaksi työvoimapo-

liittiseen ja maahanmuuttajakoulutukseen. Marja-Liisa veti 

LAAKissa myös psykologitiimiä, joka järjesti yrityskoulu-

tusta stressinhallinnasta ja johtamisesta. Kun LAAK lakkau-

tettiin vuonna 1999, Marja-Liisa Kiri siirtyi Päijät-Hämeen 

sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen yrityskoulutuksiin ja 

projekteihin kouluttajaksi. 

Vuonna 2001 Marja-Liisa Kiri aloitti Koulutuskeskus Sal-

pauksen ensimmäisenä opiskelijapsykologina, mikä oli 

valtakunnallisesti harvinaista. Tuohon aikaan opiskeli-

joiden suurimmat ongelmat olivat masentuneisuus ja ai-

kaansaamattomuus. 2000-luvun alussa Marja-Liisa piti 

Orimattila-instituutin opettajille selvityksen opiskelijoiden 

ongelmista. Tästä tuli perinne ja vastaavia luentoja pidet-

tiin muissakin oppilaitoksissa ja aloilla joka toinen vuosi. 

Tuohon aikaan myös ahdistuneisuus, ADHD ja turhaumat 

alkoivat olla nuorilla hyvin yleisiä. ADHD:stä tuli myös yhä 

enemmän tutkimusta, uutta tietoa ja kirjallisuutta, jota Mar-

ja-Liisa jakoi myös opettajille. 

Vuonna 2009 palkattiin Salpauksen opiskelijapalveluihin 

toinen psykologi Marja-Liisa Kirin työpariksi. 

Koulutuskeskus Salpauksen Lahdessa opiskelevien opis-

kelijoiden kuraattori- ja psykologipalveluiden siirtäminen 

liikkeenluovutuksella Lahden kaupungille tehtiin 1.8.2016 

alkaen. Marja-Liisa siirtyi tuolloin Lahden kaupungin palve-

lukseen, mutta pääosin hän työskentelee Salpauksen opis-

kelijoiden psykologina keskustakampuksella, mutta jonkin 

verran myös konservatoriolla, Kansanopistolla ja Diakonia-

opistolla. Hänen työparinaan on toinen psykologi ja kolmas 

on haussa. Lisäksi Vipusen kampuksella toimi psykologina 

Tero Kallioinen, joka oli tietotekniikkaan suuntautunut ja 

jalkautui työmaille ja oli kehittänyt etäterapiaa. 

Pahimmat nuorten ongelmat johtuvat edelleen lapsuuden 

kotien tuottamista psyykkisistä häiriöistä. Lisäksi kiire ja 

kilpailuyhteiskunta ovat lisänneet epäuskoa pärjäämiseen. 

Tarkkaavaisuushäiriöt ja yksinäisyys ovat lisääntyneet. Tie-

tämys ADHD:stä on lisääntynyt, ja sitä hoidetaan. Lisäksi 

koronan aiheuttama etäopiskelu toi monille ongelmia. Tosin 

viime vuonna Nastopolin viimeiselle vuosikurssille tehtiin 

kysely, jossa noin puolet kärsi etäopiskelusta ja toinen puoli 

taas koki sen hyväksi itselleen. Myös sirkuskoululaiset koki-

vat kovia, motivaatio katosi. Yhtäkkiä katosi merkitys siltä, 

mikä oli aikaisemmin ollut tärkeää, yhteisöllisyyden koke-

misesta. Suurin osa opiskelijoista hakeutuu itse, vapaaehtoi-

sesti psykologin vastaanotolle, usein myös kaverin suosituk-

sesta. On tärkeää, että saadaan lisää resursseja, koska nyt 

ajat eivät tahdo riittää. Lain mukaan psykologien on tehtävä 

yhteisöllistä työtä. Marja-Liisa on jakanut opiskeluvalmiuk-

sia tukevien opintojen (OPVA) pienryhmien opettajille tie-

toa opiskelijoiden ongelmista ja niihin suhtautumisesta, 

esimerkiksi ADHD:sta. 
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Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuolto on koko konsernin ja Salpauksen 

ajan ollut kuntien tehtävä. Vuonna 2020 Päijät-Hämeen hy-

vinvointikuntayhtymä huolehtii Lahden ja Asikkalan opis-

kelijaterveydenhuollosta ja Heinolan kaupunki Heinolassa. 

Vuonna 1999 Lahden ammattikorkeakoulun ja konsernin 

oppilaitosten opiskelijoiden terveydenhuollossa työskenteli 

14 terveydenhoitajaa Lahdessa, Orimattilassa ja Nastolassa. 

Paula Dufva oli yksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa 

työskentelevistä terveydenhoitajista. Hän kertoi, että vaik-

ka terveydenhoitajat ovat kaupungin palkkalistoilla, koke-

vat he olevansa kiinteästi “konsernin väkeä”. He ovat muka-

na oppilashuoltotiimien ja muiden työryhmien toiminnassa 

ja heidän työolonsa ovat hyvät. Paula Dufva koki, että ter-

veydenhuollolle osattiin antaa arvoa. “Terveydenhoitajilla on 

joka päivä avoin vastaanotto kello kahdeksasta kymmeneen. 

On tärkeää, että olemme helposti opiskelijoiden saatavilla”, se-

litti Paula Dufva. Enimmäkseen nuorten ongelmat liittyivät 

nuoruuteen ja aikuiseksi kasvamiseen. “Opiskelija saattaa 

kertoa olevansa jatkuvasti väsynyt, ja kun asiasta jutellaan, käy 

ilmi, että hän nukkuu neljä tai viisi tuntia yössä. Eihän se riitä 

aikuistuvalle nuorelle!” totesi Paula Dufva. Tupakkaan ja alko-

holiin liittyvät asiat olivat myös usein esillä. Ammatti-ins-

tituutissa oli otettu se kanta, että jos alaikäinen tavataan 

tupakalla, asiasta ilmoitetaan kotiin. Yleisesti voi sanoa, että 

päihteiden käyttö oli lisääntynyt huimasti sen kymmenen 

vuoden aikana, kun Paula Dufva oli tässä työssä ollut. Am-

matti-instituuttiin oli myös laadittu hoitoonohjaussuunni-

telma. “Asia on herkkää aluetta, eikä nuori useinkaan halua, 

että aikuinen puuttuu siihen. Nuori haluaa oivaltaa itse. Yh-

teistyö kodin kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Meidän aikuisten 

pitää huomata, että emme voi tehdä asioita toisen puolesta, 

vastuu kuuluu nuorelle. Avainasioita ovat positiivinen tiukkuus, 

sopimusten pitäminen, inhimillisyyden hyväksyminen ja rehel-

lisyys”, pohti Paula Dufva Titaanissa vuonna1999.

Koulutuskeskus Salpaus ja koko Päijät-Hämeen koulutus-

konserni siirtyi savuttomaksi 1.10.2010 työ- ja opiskeluyh-

teisöksi. Päätös perustui voimaan tulleeseen tupakkalakiin, 

joka kielsi tupakoinnin perusopetusta, ammatillista koulu-

tusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa, 

oppilasasuntoloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. 

Niin hyvä asia kuin savuttomaksi siirtymispäätös olikin, ai-

heutui siitä kuitenkin oppilaitosten naapuruston harmiksi 

jollain kampuksilla roskaamista, kun opiskelijat ja henkilös-

tö siirtyivät kaduille ja koulun ulkopuolisille alueille tupa-

koimaan. 

Savuton oppilaitos vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia 

sekä tukee Salpauksen työhyvinvointistrategiaa, jossa edis-

tetään työyhteisön terveyttä ja toimintakykyä. “Muistan ti-

lanteen, jossa oli erittäin vaikea toimia diplomaattisesti sekä 

opiskelijoiden näkökulmasta että vierasta kunnioittaen. Meillä 

oli konsernissa vieraita ystävyyskoulustamme Ranskasta, ruo-

kailimme ravintola Vipusessa, joka oli edustusravintola ja opis-

kelijat tarjoilivat pöytiin. Ruokailun päätteeksi ystävyyskou-

lumme arvonsa tunteva rehtori Mari-Helen sytytti tyytyväisenä 

savukkeen. Kun sitten jotenkin sain selitettyä, että meillä tupa-

kointi on kielletty sisätiloissa ja ulkonakin on vain tietyt tupak-

kapaikat, lähdimme pihalle. Mutta hän poltteli siinä oven edes-

sä eikä halunnut mennä tupakkapaikalle. Hän oli sitä mieltä, 

että rehtori voi poiketa säännöistä”, muisteli Marita Modenius 

syksyllä 2021.
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Yrittäjyyskasvatus

Mallia ammattikorkeakoulukokeilusta

Yrittäjyyskasvatus on sisältynyt ammatillisten tutkintojen 

opetussuunnitelmiin ainakin valinnaisena jo vuosikym-

meniä. Aikoinaan Lahden ammattikorkeakoulukokeilussa 

se oli yksi keskeisiä kehittämisteemoja. Legendaarinen Ju-

hani Hongan opetus: “Työllistä itsesi ja vähintään yksi muu”. 

Jo silloin perustettiin Lahteen yrityshautomo opintojen 

päättövaiheessa oleville. Lahdessa järjestettiin yrittäjyys-

viikolla Yrittäjyys tutuksi -tapahtuma 7.–10.10.1997. Muka-

na olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin oppilaitoksia 

sekä Lahden ammattikorkeakoulu ja näistä valmistuvia 

yrittäjiä. Tilaisuus oli Grand Areenalla, jossa Lahden am-

matti-instituutin hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan opis-

kelijat valmistivat ja myivät pyttipannua yritystoiminnan 

valinnaiskurssin projektityönä. Rakennussektori huolehti 

myyntimajasta, sähkösektori valoista ja musiikista, kulje-

tussektori kuljetuksesta. Tapahtumaan sisältyi koulutuksen 

kehittämispäivä teemanaan “Tulevaisuus voidaan tehdä”. 

Siinä eri alojen ja yritysten edustajat antoivat koulutuksen 

kehittäjille ja opettajille tietoa ja ideoita yritysyhteistyön 

yrittäjyysopetuksen kehittämiseksi. Mukana olivat mm. 

Finn Karelia Virke Oy:n toimitusjohtaja Jussi Karinen, Tek-

noware Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kuisma, ravintola Gas-

thaus Mühlenstuben isäntä Hark Melfsen, Jauhopeukaloiden 

toimitusjohtaja Mika Antikainen, filosofian tohtori, dosentti 

Maija Blom-Lange Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä sekä 

toimitusjohtaja Juhani Töytäri Positiivarit Ky:stä. 

Työministeriön tulevaisuutta ennakoivien hankkeiden 

projektipäällikkö Keijo Mäkelä oli mukana projektissa, jos-

sa tutkittiin työelämän muutosten ja koulutustarpeiden 

ennakointia. Hän näki keskeisinä yrittäjän valmiuksina 

ennakointi- ja johtamistaidot, omien resurssien ja ajanhal-

linnantaidot, oma-aloitteisuuden, kestävyyden ja paineen-

sietokyvyn. “Tulevaisuuden yrittäjiltä edellytetään lisäksi 

myönteistä asennetta, ekologian ymmärrystä, asiakaspalvelu-

taitoa, innovointia, kehitystoimintaa, prosessien hallintaa, ih-

missuhdeosaamista, kansainvälisyyttä sekä kaikkinaista työs-

säoppimisen intoa ja taitoa”. Mäkelän mukaan yrittäjyyttä 

painotetaan tulevassa koulutuksessa, se sisällytetään ope-

tussuunnitelmiin ja erillisten yrittäjyyskoulutusohjelmien 

tarvetta mietitään. Oppilaitoksissa tulee olemaan yritys-

hautomoja, aitoja yrityksiä tai aitojen yritysten simuloin-

teja. Oppisopimuskoulutus laajenee ja muukin koulutus 

tulee siirtymään yhä enemmän yrityksiin. Mäkelä maalasi 

tulevaisuudenkuvaa, jossa projektityyppinen työskentely 

lisääntyy ja nuoret toimivat tulevaisuudessa yhä enemmän 

verkossa. Mäkelä kuvaili aika hyvin sitä todellisuutta, jota 

eletään nyt 2020-luvulla ammatillisessa koulutuksessa. 

Vuonna 2008 yrittäjyyskasvatuksessa panostettiin koulu-

tusalojen välisen toiminnan koordinointiin sekä pyrittiin 

parantamaan opettajien yrityskasvatusosaamista Lahden 

ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulujen kanssa haetulla 

ESR-projektilla. 

Salpaukseen yrittäjyysareena ja  
Nuori yrittäjyys

Salpaukseen perustettiin Ståhlberginkadulle kaupan ja hal-

linnon alakertaan Salpauksen yrittäjyysareena, jossa voi 

harjoitella yritystoimintaa ja saada ohjausta. Nuori Yrittä-

jyys -toiminta käynnistyi vuonna. Vuonna 2009, kun Sal-

pauksen koordinoima Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimiston 

“Tulevaisuuden yrittäjiltä edellytetään 
lisäksi myönteistä asennetta, ekologian 

ymmärrystä, asiakaspalvelutaitoa, innovointia, 
kehitystoimintaa, prosessien hallintaa, 

ihmissuhdeosaamista, kansainvälisyyttä sekä 
kaikkinaista työssäoppimisen intoa ja taitoa”
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toiminta käynnistettiin ja saatiin useita uusia Nuori Yrittä-

jyys -yrityksiä toimintaan. Yrittäjyysopintoja toteutettiin 

myös Second Life -virtuaaliympäristössä vuodesta 2008 al-

kaen. Lisäksi toteutettiin henkilöstölle tarkoitettu Y-passi 

-koulutus. Nuori Yrittäjyys -toimintaa veti Salpauksessa yrit-

täjyyskoordinaattori Heidi Hosiokangas. Yhteistyötä tehtiin 

Lahden kauppakamarin ja Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa. 

Nuori yrittäjyys -malli tarjosi mahdollisuuden opintojen to-

teuttamiseen käytännönläheisesti. Se perustui tekemällä 

oppimiseen ja mahdollistaa ryhmätyöskentelyn sekä ongel-

manratkaisutaitojen harjoittamisen. Lisäksi se ohjasi kanta-

maan vastuuta omasta toiminnasta ja antoi mahdollisuu-

den toteuttaa omia ideoita. Nuori yrittäjyys ry on voittoa 

tavoittelematon yhdistys ja osa kansainvälistä Junior Achie-

vement – Young Enterprise -järjestöä. Järjestö toimi vuonna 

2009 yli 110 maassa.   

218



Opiskelijoiden yrittäjyyden mahdollisuuksia monipuolis-

tava osuuskunta Messinki aloitti toimintansa vuoden 2013 

lopulla. Toiminnalla haetaan ensisijaisesti tukea nuorten 

yrittäjyydelle ja opettajille pedagogisia malleja yrittäjyy-

den opettamiseen. Opiskelijoiden yrityksiä on perustettu 

mm. kalastusalalle, hius- ja kauneusalalle, elintarvikealalle, 

liiketalouden alalle, vaatetusalalle, jalometallialalle, mat-

kailualalle ja myös rakennusalalle. 

Varauskirja täyttyi vauhdilla Salpauksen 
kampaamossa

Koulutuskeskus Salpauksen parturi-kampaamossa kävi po-

sitiivinen sutina. “Leikkauksia, permanentteja ja värjäyksiä on 

tehty opiskelijatyönä jo vuosikymmeniä, mutta nyt fööneissä 

puhalsi uudenlaisen tekemisen meininki. Kolmannen vuosi-

kurssin opiskelijat pyörittivät toimintaa harjoitusyrityksenä, 

jossa kaikki toteutetaan kuin oikeassa yrityksessä, toimitusjoh-

tajan johdolla liiketoimintasuunnitelmaa noudattaen”, kertoi 

ohjaava opettaja Paula Aalto. Opiskelijat oli jaettu harjoi-

tusyrityksessä tiimeihin, jotka vastasivat yrityksen johta-

misesta, kirjanpidosta, markkinoinnista, sisään ostoista, so-

mistuksesta ja siivouksesta. Opiskelijoiden keskuudesta oli 

valittu tiiminvetäjät, ja koko “orkesteria johtaa” toimitusjoh-

taja-työpari. Toimintamalli vähensi selkeästi poissaoloja ja 

vastuuntunto sekä oma-aloitteisuus lisääntyivät. Työpäivä 

alkoi aina opiskelijoiden vetämällä palaverilla, jossa käytiin 

läpi päivän työt ja ennen kotiin lähtöä kokoonnuttiin tar-

kastelemaan, miten päivä meni. 

Salpauksen yrittäjyyskasvatusta koordinoiva Heidi Hosio-

kangas totesi, että harjoitusyritys tukee hyvin työelämän 

tarpeita. Se on yksi toimintamalli monien yrittäjämäisten 

opetusmenetelmien joukossa. “Ideana ei ole pelkästään tuot-

taa yrittäjiä, vaan tukea yrittäjämäistä toimintatapaa, jota me 

kaikki tarvitsemme työelämässä. Harjoitusyrityksessä ammat-

tiosaamisen taitojen ja tietojen lisäksi myös muut työelämässä 

vaadittavat taidot kehittyvät”, selvitti Heidi Hosiokangas. 

Suomen Yrittäjät ry:n koulutusasioiden päällikkö Veli-Mat-

ti Lamppu totesi Salpauksen Svengin artikkelissa, että jo-

kaisesta löytyy yrittäjä ja yrittäjyyttä. Hänen mukaansa 

yritystoiminta on niin moninaista, että ei ole yhtä ainoaa 

ihmistyyppiä, joka ryhtyy yrittäjäksi. Lampun mukaan yrit-

täjäksi aikovalla on oltava ennen kaikkea uskallusta ja pitää 

olla rohkeutta hakea apua ja tukea silloin, kun sitä tarvitsee. 

Suomen yrittäjät haluaa edistää yrittäjyyden näkökulmaa 

koulutuksessa. Lamppu oli hyvin tyytyväinen, että kaikkiin 

opetussuunnitelmiin oli otettu yrittäjyysopintoja ja mahdol-

listettu opintopolkuja opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti. 

Lamppu iloitsi myös siitä, että vuoden 2010 Taitaja-kisoihin 

oli saatu yrittäjyys omaksi lajikseen ensimmäistä kertaa, ja 

ykkössijan voitti Salpauksen joukkue, johon kuuluivat Rilla 

Keminen, Erika Seppänen ja Suvi Toivonen. 

Yrittäjyysopetusta on toteutettu seuraavin ohjeistuksin, joil-

la kannustetaan opiskelijoita yritystoimintaan. Myös NY-toi-

mintaan osallistumiseen ohjeistetaan. Kaikkiin opetussuun-

nitelmiin kuuluvat pakolliset yrittäjyyden perusopinnot. 

Yrittäjyysopintojen vaiheet 2020-luvulla

Tutustuja

Kaikille opiskelijoille kuuluvat pakolliset yrittäjyyden pe-

rusopinnot, joiden laajuus on yksi piste. Opinnot voi suorit-

taa lähi-, hybridi- tai verkkokurssina. Osalla ammattialoja 

kurssi on integroitu eli sisäänrakennettu ammatillisiin ai-

neisiin. Mahdolliset aiemmat yrittäjyysopinnot ja tai yrittä-

jyyskokemus voidaan ottaa huomioon kurssin suorituksena 

osaamisen tunnustamisella.

Maistelija

Pakollisen kurssin suorittamisen jälkeen voi jatkaa valin-

naisilla yrittäjyyden opinnoilla. 
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Lyhin kokonaisuus on yleisaineissa ja nyt nimeltään Yrittä-

jän arki. Kurssin voi suorittaa kuten pakollisenkin, lähi- tai 

verkko-opintoina tai osaamisen tunnustamisella.

Kokeilija

Yrittäjyyden oikeasti kiinnostaessa on tarjolla joko oman 

alan ammatilliset yrittäjyysopinnot tai valinnaiset kurssit 

Yritystoiminnan suunnittelu tai Yrityksessä toimiminen. 

Ennen kuin näille kursseille ilmoittaudutaan, on tehtynä 

oltava vähintään pakollisten yrittäjyysopintojen suoritus, 

oman ammattialan tai tulevan yrityksen toimialan tunte-

musta sekä valittuna alustava yritysidea. Samoin oman alan 

opettajan kanssa on ennalta sovittava kurssille osallistumi-

sesta, koska kurssi arvioidaan näyttönä, jonka aikataulu so-

vitaan ammattialan kanssa.

Yrityksessä toimiminen -kurssille on lisäksi oltava sovittuna 

yritys, jossa kurssin aikana toimitaan. Tämä sovitaan oman 

alan opettajan kanssa ennalta. Yritys voi olla oma tai per-

heen pyörittämä tai muu sellainen yritys, jossa kurssin aika-

na voi tehdä kehittämistehtävän ja voi perehtyä yrityksen 

talouteen ja numeroihin. NY:tä voi soveltuvin osin käyttää. 

Kurssit sisältävät lähiopetusta, kotitehtäviä, lopputehtävän 

ja kokonaisarviointi tapahtuu näyttönä.

Aikuiskoulutus 

Aikuiskoulutuksen lainsäädäntö ja 
tutkintojärjestelmä

Ammatillisen koulutuksen reformiin ja vuoden 2017 uuteen 

lainsäädäntöön saakka nuorten ja aikuisten koulutukset pe-

rustuivat omiin lakeihinsa, ja niitä järjestettiin suurelta osin 

erillisinä. 

Vuoden 1998 uudistettuun ammatillisen koulutuksen lain-

säädäntöön aikuiskoulutukselle tuli oma lakinsa ja ase-

tuksensa, vaikka paineita lakien yhdistämiseen jo oli ollut. 

Myös aikuiskoulutukseen kehitettiin uuden lainsäädännön 

myötä työelämän koulutustarpeiden pohjalta osaamisen 

hankintatavasta riippumaton näyttötutkintojärjestelmä, 

joka laajennettiin kaikille koulutusaloille. 

Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitettiin ammatti-

taidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoi-

na suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitut-

kintoja, erikoisammattitutkintoja sekä samoin kuin niihin 

valmistavaa koulutusta ja lisäkoulutusta.

Laki sisälsi myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen liit-

tyvän työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän. Tämä 

tarkoitti yrityksille ja julkisyhteisöille järjestettäviä kehit-

tämispalveluja. Salpauksen johtoryhmä käsitteli kokoukses-

saan 9.10.2007 Työelämän kehittämistehtävän (TYKE) käy-

tännön toteutuksen suunnitelmaa.

Kehittämistyö ajoittui vuosille 2007–2011 ja jaksottui kol-

meen vaiheeseen, jotka olivat yritysten ja Salpauksen hen-

kilöstön osaamisen kehittäminen, hakevan toiminnan ja 

palvelutoiminnan kehittäminen ja uudistuvan aikuispeda-

gogiikan toteuttaminen. 

Lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L631/1988) muu-

tettiin vuoden 2005 lopussa siten, että siihen sisällytettiin 

määräys aikuisten oppimisen kolmivaiheisesta henkilökoh-

taistamisesta. Muutoksen kautta pyrittiin vastaamaan yh-

teiskunnan todellisiin, muuttuneisiin tarpeisiin – ei ainoas-

taan järjestämällä koulutusta, vaan palvelemalla työelämää 

ja yksittäisiä asiakkaita uudella asenteella ja uusilla työta-

voilla. Tavoitteena oli, että ammatillisen lisäkoulutuksen 

järjestämistä voitiin suunnitella, ohjata ja seurata nykyistä 

paremmin säilyttämällä kuitenkin järjestelmässä tarvittava 

joustavuus ja taloudellisuus. Lisäksi lain muutoksella ha-

luttiin korostaa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen 

merkitystä aikuisten koulutusmuotona. Tutkinnon järjestä-

jän oli huolehdittava näyttötutkintoon ja siihen valmista-
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van koulutuksen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja 

tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaista-

misesta.

Työvoimakoulutuksesta säädettiin erikseen vuoden 2012 

lainsäädännössä. Näyttötutkintojen järjestämisestä ja val-

vonnasta vastasivat Opetushallituksen yhteydessä toimivat 

tutkintotoimikunnat, jotka valittiin kolmeksi vuodeksi ker-

rallaan. 

Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen esitteli loka-

kuussa 2004 aikuiskoulutuksen haasteita seuraavasti: “Ai-

kuiskoulutuksen ja nuorisoasteen koulutuksen erilleen pyrkimi-

nen aiheuttanut negatiivista kilpailua. Koulutuksenjärjestäjien 

yhteistyön vahvistaminen edistää voimavarojen yhteiskäyttöä, 

aluekehitystä, työelämäyhteyksiä ja kansainvälistymistä. Lan-

kinen näki alueellisen ammattikoulutuksen kokoamisen seu-

dulliseksi palvelumuodoksi ja aikuiskoulutuksen osaksi sitä.” 

Tuntuu kuin Lankinen olisi puhunut Salpauksen toiminta-

mallista. Oppisopimuskoulutuksen ja työpaikoilla tapahtu-

van oppimisen hän näki keskeisessä asemassa. 

Aikuiskoulutus Lahden seudulla

Lahdessa vuonna 1996 ammatillista aikuiskoulutusta järjes-

tettiin jonkin verran lähes kaikissa konserniin siirtyneissä 

oppilaitoksissa, mutta suurin aikuiskouluttaja oli Lahden 

ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (LAAK). Heinolassa toi-

mi 2000-luvun alkupuolelle Mikkelin ammatillisen aikuis-

koulutuskeskuksen sivupiste, joka liitettiin Heinola-insti-

tuuttiin lääninhallitusten muutosten yhteydessä. Lisäksi 

erityisesti 2000-luvulla lisääntyivät ja lisäsivät kilpailua 

yksityiset aikuiskoulutusyritykset myös Päijät-Hämeessä. 

Lahden ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (LAAK) oli siir-

retty konserniin Lahden kaupungilta. Sen järjestämä koulu-

tus rakentui voimakkaasti yritysten tarpeiden ja työvoiman 

kysynnän mukaan. Rehtorina toimi Juha Vaso. Lähes puo-

let koulutuksesta 1990-luvun lopulla oli työvoimapoliittis-

ta koulutusta työttömille tai työttömyysuhan alla oleville. 

LAAK järjesti koulutusta asennus- ja metallialalla, elekt-

roniikka-alalla, tietotekniikassa (Data-Laaki) ja hallinnos-

sa, kansainvälistymisessä, puhdistuspalvelualalla, ravinto-

la-alalla ja kaupan alalla yrittäjyydessä. Lisäksi oli ohjaavaa 

koulutusta. Vuonna 1997 LAAKissa järjestettiin 638 kurssia, 

joissa opiskeli 9745 eri henkilöä. Työvoimakoulutuksen 

osuus väheni edelleen edellisvuodesta, ja sen osuus oli vuon-

na 1997 vain 60 %. Lääninhallituksen ostaman koulutuksen 

osuus oli vuoden 1997 toiminnasta 31 %. Tästä suurin osa oli 

kielikoulutusta. Esimerkkinä voidaan mainita, että Lahden 

Sotka Finland Oy:n koko henkilöstö osallistui LAAKin järjes-

tämään laatukoulutukseen ja toimintojen laatukuvauksiin. 

Hanketta rahoitti osin Euroopan sosiaalirahasto. 
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LAAK toimi useassa toimipisteessä: Sammonkadulla, jossa 

olivat myös hallinnon tilat ja Data-Laaki (tietotekniikka sekä 

kaupan ja hallinnon alan koulutukset), Kirkkokadulla oli 

Fellmannissa Ravintola August ja Ida ja ravintola-alan kou-

lutus, Katsastajankadulla (metallin koulutus ja rakennusala), 

Teinintiellä (kansainvälistymisyksikkö), josta myöhemmin 

siirryttiin Svinhufvudinkadulle ja Nastolan Rakokivessä 

tekniikan koulutusta, joka siirrettiin Katsastajankadulle 

Nastolan lukion tieltä.

Lahden ammatillinen aikuiskoulutuskeskus vietti 30-vuo-

tispäiviään elokuussa vuonna 1997 Lahden jazzteltassa. 

Yritysasiakkaita ja yhteistyökumppaneita oli paikalla lähes 

600. Rehtori Juha Vaso piti “puheenvuoronsa” soittamalla 

saksofonia Lahti Big Bandissa. 

LAAKin Kansainvälistymisyksikkö

“Löytyisiköhän teiltä minulle sopiva koulutusohjelma?” kysyi 

ääni puhelimessa. “En osaa yhtään venäjää, mutta nyt pitäisi 

oppia tulemaan sillä toimeen ja täyttämään lomakkeita.” 

“Englantini on 20 vuotta vanha, enkä selviä työssäni ruostu-

neella taidolla”, uskoutui toinen soittaja. 

“Norjassa on nyt töitä sairaanhoitajille. Voitteko järjestää 

norjan kielen kurssin, ettei Lahti jää tästä junasta?” vetosi 

kolmas soittaja.

“Tällaiset yhteydenotot olivat arkea”, kertoi koulutuspäällikkö 

Hannu Nieminen LAAKin kv-yksiköstä Titaanissa vuonna 

1997.  Kansainvälistymisyksikkö kaksinkertaisti kahdessa 

vuodessa vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen. Yk-

sikkö tuotti noin 100 erilaista koulutusohjelmaa ja lähes 40 

000 opetustuntia. Liikevaihto oli vuonna 1997 reilut 10 mil-

joonaa markkaa (2,3 M euroa). Kielikurssivalikoimaan kuu-

lui 12 eri kieltä. Yksikön juuret olivat vuonna 1988 käynnis-

tyneessä maahanmuuttajakoulutuksessa ja toiset juuret 

muodostuivat lähialueohjelmista, joita toteutettiin Venäjäl-

lä ja Baltiassa. Yksikkö muodosti 1990-luvun lopulla oman 

toimipisteen, Teaven, Tallinnaan, jossa järjestettiin henki-

löstön kehittämisen ja johtamisen kursseja virolaisten yri-

tysten henkilöstöille. Myös projektiosaamisen kehittäminen 

oli yksi koulutusalue. Keskeisimpinä projektiosaamisen ke-

hittämiskohteina olivat Venäjä, Kaukoitä ja EU-maat. 

“LAAKista vainaa” – opetus siirtyi oppilaitoksiin

Koska useimmissa muissa konserniin liittyneissä oppilai-

toksissa järjestettiin myös aikuiskoulutusta ja samoilla aloil-

la kuin LAAKissa, päätti konsernihallitus vuonna 1999, että 

Lahden ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen koulutustoi-

minta siirretään alakohtaisiin oppilaitoksiin. Tavoitteena 

oli päällekkäisyyden poistaminen ja kustannusten säästö. 

Koska aikuiskoulutus perustui omaan lainsäädäntöön ja 

oli luonteeltaan erilaista kuin nuorten koulutus, perustet-

222



tiin koordinaatioyksikkö Lahden aikuisvalmennuskeskus, 

AVAKE, jonka johtajaksi nimettiin Juha Vaso. Hallinnolli-

sesti AVAKE kuului Kehittämisyksikköön. AVAKE aloitti toi-

mintansa vuoden 2000 alussa. Koulutuspäälliköistä Jaakko 

Temmes ja Kaarina Laisi siirtyivät Lahden kauppaoppi-

laitokseen, Hely Korpela Lahden ammatti-instituuttiin ja 

markkinointipäällikkö Olavi Leskinen siirtyi Salpauksen 

Keskusyksikköön.

Juha Vaso lanseerasi aikuiskoulutuksen henkilöstön keskuu-

dessa suosituksi tulleen “Laakista vainaa...”, jota muutos-

prosessista puhuttaessa alettiin käyttää. 

Aikuiskoulutusstrategiat

Vuonna 2001 vahvistettiin Salpauksen aikuiskoulutusstra-

tegia. Ammatillisen aikuiskoulutustoiminnan tehtävänä oli 

tuottaa aikuisväestölle suunnattuja ammatillisia kehittä-

mis- ja koulutuspalveluja. Strategisiksi painopistealueiksi 

määriteltiin aikuispalvelujen kehittäminen, henkilöstön 

kehittäminen ja hyvinvointi. Vuonna 2000 toimintansa 

aloittanut aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmä toimi Koulu-

tuskeskus Salpauksen yhteistyöfoorumina, jonka tehtävänä 

oli kehittää ja koordinoida Salpauksen eri oppilaitoksissa 

toteutettavaa aikuiskoulutusta. Vuonna 2001 perustettiin 

INNOVA-ryhmä, joka selvitti Salpauksen aikuiskoulutuksen 

tilaa ja inventoi oppilaitosten aikuiskoulutustuotteet ja ke-

hitti uusia koulutustuotteita eri aloille. 

Vuoden 2003 lopulla valmistui Salpauksen strategiaan poh-

jautuva uudistettu aikuiskoulutusstrategia, jonka johtokun-

ta hyväksyi 17.12.2003 otettavaksi käyttöön vuoden 2004 

alusta. Siihen sisältyi päivitetyt aikuiskoulutuksen visio ja 

missio sekä strategiset painopistealueet sekä niiden pohjal-

ta määritellyt tasapainoisen mittariston (BSC) johtamisnä-

kökulmat. 

AITY – Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut  
– uudelleen yhteen

Kuten aikaisemmin on kerrottu muodostettiin vuonna 

2007 Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut tulosalue, johon 

koottiin Salpauksen aikaisempien oppilaitosten järjestämä 

aikuiskoulutus. AITY:n toiminnasta vastasi apulaisrehtori 

Katri Luukka. AITY:n johtotiimiin kuuluivat aikuiskoulutus-

päälliköt Hely Korpela (marata ja puhdistuspalvelut), Kaa-

rina Laisi (liiketalous ja tietotekniikka), Hannu Nieminen 

(kansainvälisyys), Hilkka Pentsinen (sosiaali- ja terveys, 

kasvatus ja hyvinvointi), Jyrki Pyykönen (metalli), Risto Sal-

mela (rakennusala) ja aikuiskoulutusjohtaja Iiris Pakkanen 

(oppisopimuskoulutus, apulaisrehtorin varahenkilö) sekä 

hallintosihteeri Tuula Rajala. Kansainvälisten asioiden pro-

jektipäällikkö Tuomas Komu siirtyi myös sinne konsernin 

Hankeyksikön lakattua.

Kaarina Laisi, 
Datalaaki
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AITY:n hallinnon tilat olivat aluksi kaupan ja hallinnon ra-

kennuksessa Ståhlberginkatu 4 A:ssa. Myöhemmin ne siir-

tyivät Paasikivenkadulle yhteisiin tiloihin Lahden ammat-

tikorkeakoulun aikuiskoulutuksen kanssa, josta siirtyivät 

pois vuonna 2013, kun konsernin hallinto muutti Teinintiel-

tä Paasikivenkadulle Kiveriön toimipisteestä luopumisen 

jälkeen. Opetustilat säilyivät entisillä paikoillaan nuorten 

koulutuksen yhteydessä. 

Hakevan toiminnan osuuteen Noste-ohjelman kautta oli 

liittynyt 100 yrityskäyntiä -toiminta Pekka Pasasen vetä-

mänä. Teeman puitteissa järjestettiin vuonna 2007 aikuis-

koulutusviikon tapahtumana seminaaritilaisuus alueen 

yrityksille. Samaan aikaan oli käynnissä useita ESR-verkos-

tohankkeita. Verkostoitumisen koordinoimiseksi oli AITY:n 

perustettu verkostotyöryhmä, jonka tehtävänä oli edistää 

yrityselämäyhteyksiä. Salpauksen maine laadukkaana yri-

tyskouluttajana kasvoi, ja alettiin myydä myös niin sanotun 

“kovan rahan” -koulutuksia yrityksille. Pekka Pasasen jäätyä 

eläkkeelle, siirtyi Jyrki Pyykkönen koulutuksen myyntijoh-

tajaksi. 

Vuonna 2007 jatkettiin aikuiskoulutuksessa verkostotyös-

kentelyä muiden aikuiskoulutuksenjärjestäjien kanssa 

OPH:n rahoittamissa kehittämishankkeissa, muun muassa 

näyttötutkintoja kehitettiin NÄYTTÄVÄ-hankkeessa ja pien-

yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä KATTAVA-hankkeessa. 

Vuosina 2007–2008 Koulutuskeskus Salpauksessa oli meneil-

lään aikuiskoulutukseen pedagogiikkaan liittyviä, eri rahoi-

tusmuodoilla EU-rahoitettuja projekteja reilut 20.

“Muistan, kun olin Aikuiskoulutuskeskusten Liiton hallituksen jä-

sen noihin aikoihin, miten ylpeä olin Salpauksesta, kun se muu-

taman vuoden aikana oli maan toiseksi suurin aikuiskouluttaja 

helsinkiläisen Amiedun jälkeen”, kertoi Marita Modenius.

Aikuiskoulutuksesta on moneksi

Jos yritys joutuu lomauttamaan työntekijöitään, tilannetta 

helpottaa, kun voidaan saada apua koulutuksesta. Vuonna 

2009 taantuman aikana Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoi-

miston apulaisjohtaja Marja-Liisa Väisänen ja Salpauksen 

aikuiskoulutuksesta vastaava Katri Luukka keskustelivat 

aiheesta Salpauksen sohvalla. “Tilanteessa tarvitaan aina 

kykyä nähdä tilanteen yli ja eteenpäin tulevaisuuteen. Meillä 

on lukuisia koulutusvaihtoehtoja, joista pyrimme löytämään 

yrityksille sopivat”, pohti Katri Luukka. Marja-Liisa Väisäsen 

mielestä kannatti miettiä täsmäkoulutusta. Se tarkoittaa ny-

kyisen henkilöstön koulutusta ja on muunneltavissa lomau-

tusajan koulutukseksi. Se on hyvä vaihtoehto lomautukselle. 

Kesto voi olla vähintään 10 päivää ja enintään kaksi vuotta. 

Työvoimahallinto toimi tuolloin rahoittajan roolissa. Kat-

ri Luukan mukaan täsmäkoulutuksen vaihtoehtoja voivat 

olla osat perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista. 

Lisäksi koulutukseen voitiin räätälöidä esimerkiksi tietotek-

niikan koulutusta, asiakaspalvelua, kielikoulutusta tai lain-

säädännön muutoksiin liittyvää perehdytystä. 

Lainsäädäntö uudistuu – yhtiö 
aikuiskoulutukseen

Vuonna 2017 hyväksyttiin uusi laki ja asetus ammatillisesta 

koulutuksesta, jossa nuorten ja aikuisten koulutus oli yhdis-

tetty samaan lakiin. Tähän lakiin perustuen tehtiin suuria 

muutoksia ammatillisen koulutuksen käytäntöihin, joita on 

kuvattu muissa luvuissa. Uudistuneeseen lainsäädäntöön 

perustuen koulutuksen järjestäjien oli perustettava yhtiö 

muun kuin tutkintotavoitteisen aikuiskoulutuksen järjestä-

miseen. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä perusti Sal-

”...miten ylpeä olin Salpauksesta, 
kun se muutaman vuoden aikana oli 
maan toiseksi suurin aikuiskouluttaja 
helsinkiläisen Amiedun jälkeen”
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paus-palvelut Oy -yhtiön vuoden 2017 alussa. Salpauksen 

Santra-intranetissä oli seuraava tiedote:

“Salpaus-palvelut Oy on Koulutuskeskus Salpaus -kuntayh-

tymän tutkintoon johtamattoman koulutuksen myyntiin pe-

rustettu kuntayhtymän kokonaan omistama osakeyhtiö. Sal-

paus-palvelut Oy aloitti toimintansa 1.1.2017. Salpaus-palvelut 

Oy:n kautta toteutetaan kilpailluilla markkinoilla tapahtuva 

koulutuksen myynti. Koulutuksen järjestäminen ei edellytä 

koulutuksen järjestämislupaa. Koulutukset rahoitetaan 100 % 

ulkopuolisella rahoituksella.

Yhtiön kautta toteutetaan maahanmuuttajien kotoutumis-

koulutus ja Ely-keskuksen hankkima ammatillista osaamista 

syventävä ja täydentävä työvoimakoulutus, yhteishankinta-

koulutus (RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus) 

ja valmentava koulutus sekä yrityksille räätälöity koulutus sekä 

autokoululuvan mukainen ajokorttiluokan korotus-, teoria- ja 

ajokoulutus.” 

Oppisopimuskoulutus

Nelituhatvuotinen historia 

Tiesitkö, että savitauluihin piirretyt asiakirjat kertovat 

ensimmäisten oppisopimusten tehdyn jo nelisentuhatta 

vuotta sitten. Myös muinaisen Mesopotamian lainsäätäjä-

kuningas Hammurabi (1792–1750 ea.) on kahdessa lakipy-

kälässään viitannut työssä opettamiseen seuraavasti:

§188: ”Jos käsityöläinen on ottanut pojan kasvatikseen ja 

opettanut hänelle kättensä työn (=ammattinsa), häntä ei voi-

da vaatia takaisin (eli adoptiota ei voida purkaa). 

§189: ”Jos hän ei ole opettanut kättensä työtä, niin kasvatti 

saa palata isänsä taloon.”  

Suomessa järjestelmällinen oppisopimustoiminta kehittyi 

jo 1600-luvulla. Oppipojat ja kisällit oppivat käsityöläisam-

matin tekemällä työtä mestarien työpajoilla ja ohjauksessa. 

Huomio kiinnitettiin myös kasvatukseen, sillä käytännön 

syistä kisällin piti olla naimaton. Hänet oli tällöin helpompi 

majoittaa mestarin asunnolle. 

Kisällikirjan saajalta edellytettiin hyvän käytöksen lisäksi 

pyrkimystä kehittää itseään. Näitä avuja arvostetaan yhä 

tänäkin päivänä, vaikka henkilökohtaisia suhteita koulutus 

ei sentään enää säätele. 

Koulutuskeskus Salpaus yksi Suomen 
suurimmista

Yksi konsernirunkoon kuuluvista tulosalueista oli Päijät-Hä-

meen koulutuskuntayhtymästä konserniin siirtynyt Lahden 

oppisopimustoimisto, joka organisoi Päijät-Hämeen alueella 

järjestettävän oppisopimuskoulutuksen. Se teki tiivistä yh-

teistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Oppisopimus-

toimisto sijaitsi Kiveriönkadulla samassa rakennuksessa 

Tuoterenkaan kanssa. Oppisopimustoimiston johtajana oli 

johtava koulutustarkastaja Anja Luoma-aho, ja koulutus-

tarkastajien tiimiin kuuluivat Rita Onkalo, Ritva Koskinen, 

Manne Anttila, Raimo Tevajärvi, Anja Rosblom ja Reijo No-

kelainen. Tarja Rautsiala tuli oppisopimuspäälliköksi vuon-

na 2008, ja Iiris Pakkanen vastasi oppisopimuksista vuosina 

2010–2013. Sen jälkeen ne siirtyivät Jyrki Pyykösen vastuulle.  
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Lainsäädäntö ja Ammattikasvatushallitus 
oppisopimusten ohjaajina

Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntöä muutettiin vuoden 

1995 alussa. Muutokset koskivat ammattitutkintolain mu-

kaisten tutkintojen perusteiden käyttöönottoa ja tutkinnon 

kustannusten sisällyttämistä koulutuksen kustannuksiin, 

sekä nuorten ja alle 25-vuotiaiden ammatillisen peruskou-

lutuksen vapauttamista määrällisestä säätelystä. Edelleen 

jäivät voimaan kiintiöt, joilla säädeltiin aikuisten perus-

koulutusta ja lisäkoulutusta. Pääosin työpaikalla järjestettä-

vä koulutus voi perustua 15 vuotta täyttäneen opiskelijan 

ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen 

työsopimukseen (oppisopimus). Oppisopimuskoulutuksessa 

työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestet-

täviä opintoja täydennettiin tietopuolisilla opinnoilla. Op-

pisopimuskoulutuksena annettuun ammatilliseen perus-

koulutukseen osallistuvalle tuli osana koulutusta järjestää 

mahdollisuus suorittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 

annetussa laissa säädetty näyttötutkinto. Vuosittain ope-

tusministeriöltä anottiin koulutuspaikkakiintiöt: perustut-

kintopaikat olivat säädeltyjä, lisäkoulutusta sai järjestää 

tarpeen mukaan.

Vuonna 1997 oppisopimuskoulutuksessa oli keskimäärin 

1021 opiskelijaa. Lahden työvoimatoimiston kanssa tehtiin 

tiivistä yhteistyötä, ja siellä toimi oppisopimustoimiston 

asiakaspalvelupiste. Vuonna 1997 aloittaneista oppisopimus-

opiskelijoista 37 % opiskeli tutkintoon kuuluvan tietopuolisen 

opetuksen konsernin oppilaitoksissa. Oppisopimusopiske-

lijoiden työpaikkakouluttajia koulutettiin EU-rahoituksella 

Lahden ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa. Ammatti-

kasvatushallituksessa oppisopimuskoulutuksen ylitarkastaja 

oli Aimo Kaisaniemi, joka oli hyvin aktiivinen ja teki paljon 

yhteistyötä oppisopimuskeskusten ja alueiden kanssa. 

Vuonna 1999 oppisopimuskoulutuksen tietopuolista koulu-

tustarjontaa kehitettiin konsernin oppilaitosten ja oppiso-

pimustoimiston kanssa yhteistyössä. HOPSien laadintaa 

oli suunniteltu Helsingin ja Pirkanmaan oppisopimuskes-

kusten kanssa. Kun Heinolan koulutuskuntayhtymä liittyi 

vuonna 2000 Päijät-Hämeen koulutuskonserniin, käynnis-

tettiin välittömästi yhteistyö Heinolan ja Sysmän työvoima-

toimistojen kanssa.

Laki- ja rahoitusjärjestelmän sekä työvoima-, elinkeino ja 

koulutuspoliittisten muutosten myötä koulutustoiminta 

Päijät-Hämeessä on kasvanut voimakkaasti. Salpaus kuuluu 

Suomen kymmenen suurimman oppisopimuskoulutuksen 

järjestäjän (2010: 90 kpl) joukkoon. Salpauksella oli touko-

kuussa 2013 voimassa 1 346 oppisopimusta. Salpauksella 

oli tutkinnon järjestämissopimukset 110 tutkintoon. Koulu-

tustarkastajat voivat tehdä oppisopimuksia kaikkiin OPH:n 

vahvistamiin 374 (2013) tutkintoon. Lisäksi he voivat tehdä 

sopimuksia valtakunnallisesti, vaikka toiminta keskittyy 

luonnollisesti Päijät-Hämeeseen. 

Oppisopimuskoulutuksen 
asiakastyytyväisyystuloksia seurattiin 

Oppisopimuskeskukseen oli muodostettu kolme tiimiä 

(1999), ja työskenneltiin työpareina. Vuonna 1999 kehitettiin 

voimakkaasti atk-järjestelmien käyttöä raportoinnissa, tie-

tojen keräämisessä, analysoinnissa ja seurantajärjestelmis-

sä. Päijät-Hämeen oppisopimustoimistolla oli hyvät suhteet 

maakunnan yrityksiin ja myös kuntiin, joiden työntekijöitä 

koulutettiin. Koskisen Oy Kärkölästä oli yksi suurimmista ja 

pysyvimmistä oppisopimuskouluttajista, koska siellä oli suh-

teellisen paljon työvoiman tarvetta ja myös vaihtuvuutta. 

Oppisopimuskoulutusta kehitettiin vaihtoehtoisena toisen 

asteen ammatillisen koulutuksen väylänä sekä työelämässä 

toimivan henkilöstön ammatillisen lisäkoulutuksen muoto-

na. Lisäkoulutusta laajennettiin ja sille kehitetään laatukri-

teerit. Koko ajan kehitettiin työelämälähtöisiä ammatillisen 

koulutuksen muotoja ja toimia keskeyttämisen ja syrjäyty-

misen ehkäisemiseksi. 
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Oppisopimustoiminta siirrettiin oppilaitoksiin

Vuoden 2003 lopulla päätettiin Koulutuskeskus Salpaukses-

sa oppisopimuskoulutuksen uudelleen organisoinnista. Se 

merkitsi Lahden oppisopimuskeskuksen toiminnan päätty-

mistä. Henkilöstö sijoitettiin oppilaitoksiin ja Keskusyksik-

köön vuoden 2004 alusta. Pikkuhiljaa oppisopimuskoulutus 

alettiin mieltää luontevaksi osaksi oppilaitosten aikuiskou-

lutusta, ja sitä pystyttiin laajentamaan uusille koulutus-

aloille. Haasteena oli edelleen perustutkintojen suorittami-

nen oppisopimuskoulutuksena. 

Myös kone- ja metallialan sekä sähköalan koulutuksen to-

teuttamisesta tulevaisuudessa oppisopimuskoulutuksena 

tehtiin suunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on varmis-

taa jokaisen oppilaitoksen toimintaedellytykset myös tule-

vaisuudessa. Työelämäyhteyksien ja -tuntemuksen lisäämi-

seen panostettiin monin tavoin. 

JET ja tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 
suosittuja

Johtamistaidon erikoisammattitutkinto (JET) lanseerattiin 

käyttöön 2000-luvun alkupuolella, ja Koulutuskeskus Sal-

paus aloitti siihen liittyvän koulutuksen välittömästi ja vä-

hän myöhemmin Lahden ammattikorkeakoulun esimiehet. 

Myöhemmin OPH myönsi Salpaukselle tutkinnonanto-oi-

keudet Johtamistaidon erikoisammattitutkintoon. “Salpauk-

sessa kannustettiin kaikkia johtajia, päälliköitä ja esimiehiä 

suorittamaan JET-tutkinto. Muistan, kun omia JET-näyttökokei-

tani varten valmistauduin, kokosin kaksi suurta mapillista ma-

teriaalia eri teemoista, joita tutkintoon kuului. Viimeistä näyt-

tötilannettani oli seuraamassa ja arvioimassa usean henkilön 

muodostama raati, johon kuului useita johtamisen asiantunti-

joita, muun muassa oma esimieheni Arvo Ilmavirta”, muisteli 

Marita Modenius. 

Kun ensimmäinen Mestarimöötti pidettiin vuosikymme-

nen lopulla, jaettiin kymmenille Salpauksen ja konsernin 

päälliköille ja johtajille mestarin kirjat. Myöhemmin myös 

Lahden kaupungin esimiehiä on koulutettu JET-tutkintoon. 

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto aloitettiin Salpauk-

sessa 2010-luvulla, ja siitä on tullut myös valtakunnallisesti 

erittäin suosittu, ja se vetää opiskelijoita ympäri maata. 

Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen näki työpai-

koilla tapahtuvan oppimisen laajenevan vuonna 2005. Täl-

löin oppisopimuskoulutus tuli lisääntymään seuraavasti: 

ammatillisessa peruskoulutuksessa olisi 10 % (12 500) kai-

kista peruskoulutuksen aloittavista ja lisäkoulutuksen mää-

rä olisi 21 920 oppisopimusta koko maassa, ja tämä tulisi 

jatkossa lisääntymään.  

Oppisopimus osaksi tutkintoa

Osana ammatillisen koulutuksen reformia ja uutta lain-

säädäntöä vuodelta 2017, oppisopimuskoulutusta koskevia 

säännöksiä muutettiin, koulutuspaikkakiintiöt purettiin ja 

käytännössä oppisopimusten määrä lisääntyi voimakkaas-

ti osana työpaikoilla tapahtuvaa opetusta. Koulutuskeskus 

Salpaus sai laajennetun oppisopimuskoulutustehtävän ja 

myy koulutusta ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille. 

Oppisopimuskoulutus ei enää reformin jälkeen toimi oma 

yksikkönään, vaan se on yksi opiskelumuodoista. Oppiso-

pimusjaksot kuuluvat monella opiskelijalla yhtenä osana 

tutkintoon, esimerkiksi kesätyö voi olla oppisopimuksena 

tehtyä, ja siitä on maksettu palkkaa. Jokainen opettaja voi 

tehdä oppisopimuksia, opettajat on koulutettu siihen.

Opetushallituksen pääjohtaja Timo 
Lankinen näki työpaikoilla tapahtuvan 
oppimisen laajenevan vuonna 2005. 
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Raimo Tevajärvi

Väinö Pässilä ja 
työvoimatoimisto 
yhteistyökumppanina 
oppisopimuksissa

Aloitin Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin oppisopimuskeskuksessa työt 

koulutustarkastajana 14.03.1997. Alkuvuosina meillä paljon yhteistyötä 

työvoimatoimiston kanssa ja erityisesti Väinö Pässilän kanssa. Työ-

voimatoimistoon oli perustettu työnantajapalveluyksikkö, ja siellä oli 

huone, jossa osan viikosta olin minä ja osan viikosta Tarja Rautsiala (sil-

loin Partanen) kertomassa työnhakijoille oppisopimuksista ja erilaisista 

koulutuksista.

Yhteistyö

Työvoimatoimiston kanssa oli paljon yhteistyötä, koska silloin 1997 

vuosikymmenen alun lama oli hellittämässä, ja oli saatava työttömyys 

alemmalle tasolle. Tässä oli Lahden alueella oppisopimuskoulutus otettu 

yhdeksi hyväksi toimintamalliksi. Palkkatuen sai oppisopimuksessa 

työsuhteeseen mukaan, vaikka työsuhde oli määräaikainen, eli sen 

oppisopimusajan mittainen 12–36 kk. Yleensä palkkatukeen työsuhteen 

piti olla toistaiseksi voimassa oleva.

Tämä heidän toimintamallinsa perustui siihen, että oppisopimuskou-

lutuksessa määräaikainenkin työsuhde yleensä muodostui pysyväksi. 

Erään silloisen tutkimuksen mukaan 90 % oppisopimuksista johti py-

syvään työsuhteeseen. Se oli myös työvoimatoimiston laadun kannalta 

hyvä, koska aktiivinen työllistämistoimenpide johti työllistymiseen ja 

pysyvään työsuhteeseen.
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”Ammatillinen kouluttautuminen ja 
ammatti on elämän tärkeimpiä asioita.”

Kaiken kaikkiaan Lahden työvoimatoimisto ja sen henkilökunta on ollut 

Salpaukselle ja oppisopimustoiminnalle oikein hyvä yhteistyökumppani. 

Monta hyvää koulutusta saatiin käyntiin, kun toiminta oli asiakasläh-

töistä ja sieltä päätökset saatiin nopeasti.

Väiskillä oli tapana pitää työvoimatoimistossa eri toimialoille tilaisuuk-

sia, ja sain olla kertomassa työnantajille yleistietoa tästä mahdollisuu-

desta kouluttaa uusia työntekijöitä oppisopimuksella. Väiskillä oli paljon 

tuttuja monilta aloilta aina eduskuntaa myöden, joten näiden kautta 

sain vietyä tietoa koulutuksista ja erityisesti Salpauksesta ja Päijät-Hä-

meen koulutuskonsernista eteenpäin.

Eräs tapaus jäi erityisesti mieleeni 

Työvoimatoimistossa oli työharjoittelussa nainen, kutsukaamme häntä 

tässä nyt vaikkapa Annaksi. Hän oli kotoisin Thaimaasta. Anna kysyi 

itselleen oppisopimuspaikkaa työvoimatoimistosta. Väinö Pässilä halusi 

selvittää asian. Hän soitti ja ehdotti, että pidetään palaveri tästä oppiso-

pimuksesta. Kun pidimme palaverin, huomasin, että Anna oli hieman 

arka käyttämään suomen kieltä, vaikka kyllä hän sitä riittävästi osasi.

Kyselin häneltä työhön ja oppisopimukseen liittyvistä seikoista ja ennen 

kaikkea, miten hän uskoo pärjäävänsä. Anna sanoi, minä varmasti pär-

jään, koska olen ahkera ja sisukas ja haluan suorittaa tutkinnon. Tähän 

vastasin, tuo on oikein hyvä asenne. Väiski lisäsi heti, että koulutustar-

kastaja Tevajärvi on sitä mieltä, että pärjäät ja asenteesi on oikea, joten 

tulkitsen sen nyt suositukseksi. Siispä tehdään sinulle oppisopimus.

Koulutus meni hyvin ja ahkeruutensa ansiosta Anna sai tutkinnon val-

miiksi perinteisen 36 kuukauden aikana. Kun hän sai viimeiset kokeet 

tehtyä ja todistuksen, Anna halusi pitää juhlan ja tarjota täytekakku-

kahvit kauppaoppilaitoksella kaikille niille, jotka olivat mahdollistaneet 

hänelle tämän koulutuksen. Menimme Väinö Pässilän kanssa juhlati-

laisuuteen Lahden Kauppaoppilaitokselle ja odottelimme rehtori Raili 

Töntsin oven takana olevilla tuoleilla sisäänpääsyä. Väinö sanoi, että 

tämä ammatillinen kouluttautuminen ja ammatti on elämän tärkeimpiä 

asioita. Se antaa mahdollisuuden pärjätä elämässä. Tulee tässä mieleeni 

tapaus vuosien takaa, jonka voisin tässä nyt odotellessamme sinulle 

kertoa.

”Joskus 80-luvun alussa mennessäni eräänä aamuna työpaikalleni Lahden 

työvoimatoimistoon, siellä oli nuori 16-vuotias poika työnhakijana. Hän kes-

kusteli kovaan ääneen kirousten säestämänä työvoimaneuvojan kanssa siitä, 

että hänen on päästävä kortistoon ja saatava rahaa, kun se on mahdollista jo 

16-vuotiaalle. Hän oli juuri eronnut ammattikoulusta mennäkseen kortistoon 

ja saadakseen työttömyyskorvausta.

Tähän työvoimaneuvoja sanoi, että ei se niin vain käy. Tällaisessa uudessa 

tapauksessa sinun pitää mennä keskustelemaan asiasta työvoimatoimiston 

johtajan kanssa, koska hän päättää tämän tyyliset erikoistapaukset.

Poika teki näin, soitti kelloa ja tuli sisään huoneeseeni ja aloitti puheensa 

kirousten vahvistamana: “Per.. saa...hel.... ja vit.., minun pitää päästä kor-

tistoon, jotta saan työttömyyskorvausta”. Vastasin hänelle: “Per...saa....hel..... 
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ULOS! - ja opettele käytöstapoja, ennen kuin seuraavan kerran tulet tänne. 

Minun ei ole mikään pakko kuunnella eikä katsella tuollaista käytöstä.” Poika 

lähti vauhdilla pois.

Seuraavana aamuna kun tulin taas töihin, niin sama tyyli jatkui, mutta nyt 

isä oli työvoimaneuvojan kanssa keskustelemassa kovaan ääneen kirousten 

säestämänä, kun poika ei pääse kortistoon ja tule saamaan rahaa. Työvoi-

maneuvoja neuvoi menemään johtajan puheille tästä asiasta.

Pojan isä tuli soitti ovikelloa ja aloitti samalla tavalla kuin poikansa: “Per... 

saa.... hel... pojan pitää päästä kortistoon saamaan rahaa.” Kuuntelin hänen 

puhettaan ja selityksiään rauhallisesti. Kun tuli sopiva tauko kysyin raflaa-

vasti, haluatko, että pojastasi tulee pultsari ja elämän laitapuolen kulkija? 

Mies ällistyi ja oli ihan hiljaa. ”Kysyn tätä sinulta, koska olen työssäni nähnyt 

monta vastaavanlaista tapausta siitä, miten käy, kun henkilöt ovat lopetta-

neet koulut kesken. Useasti tämän seurauksena henkilöt ajautuvat sellai-

siin porukoihin, joissa elämä ajautuu sivupoluille, ja se vie yhteiskunnan 

ulkopuolelle.”

Oltuaan pitkään hiljaa isä kysyi: “Mitä nyt tehdään, kun se poika ehti jo erota 

ammattikoulun metallilinjalta?” Vastasin, että pidetään huomenna palaveri, 

johon tulet sinä ja poikasi ja tehdään suunnitelmat siitä, miten tästä eteen-

päin ja miten menettelemme.

Seuraavana päivänä isä ja poika saapuivat puheilleni ja kävimme läpi suun-

nitelmia pojan tulevaisuutta varten. Poika kysyi, mitä nyt tehdään, kun ehdin 

sanomaan itseni irti ammattikoulusta. Sanoin että, ammattikoulun rehtori 

Mauri Piippo on tuttujani ja voisin nyt soittaa hänelle ja kysyä, otattaisivatko 

he sinut vielä takaisin kouluun. 

Mauri Piippo vastasi puhelimeen. Selostin hänelle asian ja tilanteen ja mitä 

me nyt mahdollisesti olemme tekemässä. Mauri oli hetken hiljaa ja sanoi 

lopulta: “Hmmm, se poika ei kyllä ole tehnyt paljoakaan koulutuksensa eteen, 

mutta voin hänet ottaa takaisin, kun sinä Väinö sitä kysyt ja pyydät.”

Lopetettuani puhelun sanoin isälle ja pojalle, että ottakaa nyt koulutus to-

sissaan. Erikoisjärjestelyllä saimme pojan kouluun takaisin, ja hänen on nyt 

tehtävä oma osuutensa tässä asiassa. Näin sitten tapahtuikin, ja poika jatkoi 

metallialan ammatillista koulutustaan.

Tämän tapauksen jälkeen minä menin isoon projektitehtävään Imatralle. 

Siitä Imatrasta tehtiin työttömyyden suhteen erityisalue, koska siellä työt-

tömyys kasvoi suureksi Valco-kuvaputkitehtaan lopettamisen vuoksi. Olin 

siellä monta vuotta, ja se Imatran projekti oli kyllä kaikkiaan hyvin mielen-

kiintoinen ja haastava. Sitten palasin Lahteen työvoimatoimiston johtajaksi 

1980-luvun lopulla. Eräänä sunnuntaina iltapäivällä menin Kauppahotelli 

Grandiin istumaan ja siinä istuessani viereeni tuli tyylikäs ja kohtelias nuo-

rimies, joka koputti olkapäähäni ja kysyi: “Johtaja Pässilä, muistatteko vielä 

minut?” Vastasin, että anteeksi nyt, en kyllä muista, koska tapaan vuosittain 

hyvin paljon ihmisiä, mutta kerro toki itsestäsi.

”Minä olen se nuorimies, joka ei päässyt kortistoon silloin vuosia sitten ja jolle 

te järjestitte mahdollisuuden vielä jatkaa ammattikoulu loppuun. Sen kes-

kustelutilaisuuden jälkeen otin itseäni niskasta kiinni ja paransin koko ajan 

koulumenestystäni ja valmistuin lopulta oikein hyvin arvosanoin ammatti-
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koulusta. Ammattikoulun jälkeen pyrin ja pääsin heti opiskelemaan Lahden 

teknilliseen opistoon ja valmistuin sieltä. Nyt olen työnjohtajana metalliteh-

taassa. Minulla on hyvä vaimo ja kaksi lasta. Saimme ostaa omakotitaloton-

tin Lahdesta ja ensi kesänä olisi tarkoitus rakentaa oma talo – minulla on nyt 

kaikki oikein hyvin.” Tämän jälkeen hän ojensi kätensä, kättelimme ja hän 

sanoi ”kiitos teille oikein paljon...”

Tämän minulle kerrottuaan Väiski oli vähän aikaa hiljaa ja jatkoi sitten: 

“Jos joskus tulee sellainen tilanne, että minun pitää tehdä tiliä elämästäni 

ja kertoa mitä hyvää olen elämässäni saanut aikaan, niin tämä tapaus voisi 

olla sellainen.”

Juhlatilaisuus alkoi ja menimme rehtori Raili Töntsin huoneeseen. Siellä 

oli kauppaoppilaitoksen opettajia ja Annan mies sekä lapset. Väiski 

piti hienon puheen ja kiitti hyvästä suorituksesta ja siitä, että hän sai 

olla osaltaan mukana tässä koulutuksessa. Muistaakseni hän oli vielä 

kirjoittanut runon ja luki sen valmistujalle. Väiski oli hyvä kirjoittamaan 

runoja. Tämä oli hieno ja mieleenpainuva tilaisuus. 

Lopuksi voin todeta, että Lahden työvoimatoimiston johto ja kaikki hei-

dän työntekijänsä olivat ja ovat edelleen hienoja yhteistyökumppaneita. 

Iso kiitos heille. 

Raimo Tevajärvi

työelämäasiantuntija 

Koulutuskeskus Salpaus

”Eräänä sunnuntaina iltapäivällä menin 
Kauppahotelli Grandiin istumaan ja siinä 
istuessani viereeni tuli tyylikäs ja kohtelias 
nuorimies, joka koputti olkapäähäni ja kysyi: 

Johtaja Pässilä, muistatteko vielä minut?”
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Pedagogiset ratkaisut ja ops-työ - 
opetussuunnitelmien uudistuminen

Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuk-

sen kehittämissuunnitelmassa (KESU) vuosille 1996–2000 

oli ammatilliselle koulutukselle asetettu merkittäviä uu-

distamisen tavoitteita. Vuonna 1999 alettiin uudistaa am-

matillisen koulutuksen opetussuunnitelmia ja tutkintoja. 

Kaikista ammatillisista tutkinnoista tuli kolmivuotisia, ja 

opiskelijoille tuli jatko-opintokelpoisuus ammattikorkea-

kouluun tai yliopistoon. Koulutuksen järjestäjät perustivat 

lakisääteiset Ammattiosaamisen toimikunnat 2000-luvun 

alussa ohjaamaan ja valvomaan pedagogista kehittämistä 

ja uudistumista, opetussuunnitelmien laadintaa ja opiske-

lijoiden arviointia.

Työssäoppiminen – uusi alku elinkeinoelämän ja 
koulutuksen yhteistyölle

Työssäoppiminen ja päättötyöt tulivat kaikkien alojen 

opetussuunnitelmiin ja vakiinnutettiin keskeiseksi osaksi 

ammatillista koulutusta opetushallituksen määräyksestä 

13.11.1998 alkaen. Konsernin työssäoppimisen ohjaustiimi 

määritteli vuonna 1998 työssäoppimisen seuraavasti: ”Työs-

säoppiminen on työpaikalla tapahtuvaa, opetussuunnitelman 

mukaista, tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua ammatillisten 

valmiuksien opiskelua, jonka laajuus on vähintään 20 opinto-

viikkoa.” Työssäoppimisen liittäminen opetussuunnitelmiin 

lähensi myös koulumuotoista koulutusta ja oppisopimus-

koulutusta ja yhdisti kummankin parhaat puolet.

Opetussuunnitelmat rakentuivat opintoviikoista. Valtakun-

nalliset opetussuunnitelmien perusteet muokattiin koulu-

tuksen järjestäjäkohtaisiksi. Opetussuunnitelmat sisälsivät 

alakohtaiset osat ja yhteisen osan, joka kaikille koulutus-

aloille sama. Vuonna 2001 konsernin oppilaitosten opetus-

suunnitelmat olivat kaikki jo uuden rakenteen mukaisia. 

Opetussuunnitelmia uudistettiin noin kolmen vuoden vä-

lein. Vuonna 2002 valmisteltiin hyväksyttäväksi uudistettu 

Salpauksen opetussuunnitelman yhteinen osa, joka sisälsi 

kaikkien alojen opetussuunnitelmien yhteiset osiot sekä 

lukio-opetuksen ja aikuiskoulutuksen. Se täydensi oppilai-

toskohtaisia opetussuunnitelmia, jotka myöhemmin täy-

dennettiin tutkinto- ja koulutusalakohtaisiksi oppilaitosten 

yhteistyönä. Haasteena oli se, että Salpauksessa saattoi tuol-

loin olla samaa koulutusta useassa eri oppilaitoksessa. Siksi 

yhteistyö oli välttämätöntä, jotta tasalaatuisuus voitiin saa-

vuttaa. 

Opettajat koulunpenkille

Uudet opetussuunnitelmat toivat myös opettajille aivan 

uuden haasteen, työelämäyhteyksien kehittämisen. Oli 

löydettävä kaikille ammattialoille yritysyhteistyökump-

panit, joihin opiskelijat pääsivät työssäoppimisjaksoille. 

Myös opettajien työelämäosaamista tuettiin koulutuksella. 

Kauppaoppilaitos järjesti syksyllä 1998 opettajille Suomen 

ensimmäisen kaupan hallinnon alan työpaikkakouluttajien 

koulutuksen. Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskelu-

na, jossa viiden päivän lähiopiskeluun yhdistettiin viiden 

jakson pituinen itsenäinen, ohjattu etäopiskelu. Tässä kou-

lutuksessa painotettiin työpaikkakouluttajien tehtävien 

kannalta keskeisiä asioita, kuten työssäoppiminen ja op-

pisopimusasiat, yrittäjyys ja yritystoiminta, perehdyttämi-

nen, vuorovaikutus-, ryhmä- ja tiimityötaidot, aikuiskou-

lutuksen mahdollisuudet ja tietoteknisten työvälineiden 

hallinta. Päällimmäisenä asiana oli uuden mallin mukainen 

työssäoppimisen järjestelmä ja sen mukanaan tuomat uu-

det vaateet niin oppilaitokselle kuin työnantajille. Alussa 

koettiin, että työssäoppimistavoitteiden saavuttaminen on 

vaikeaa ilman tehokasta ja sitoutuvaa alakohtaista työpaik-

kakouluttajien koulutusta. Haluttiin varmistaa, että alansa 

osaavat ammattilaiset huolehtivat, että työpaikoilla tapah-

tuva oppiminen oli todellista ja laadukasta. Koulutusta jär-

jestivät myös Lahden ammatti-instituutti ja LAAK. 
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lein. Vuonna 2002 valmisteltiin hyväksyttäväksi uudistettu 

Salpauksen opetussuunnitelman yhteinen osa, joka sisälsi 

kaikkien alojen opetussuunnitelmien yhteiset osiot sekä 

lukio-opetuksen ja aikuiskoulutuksen. Se täydensi oppilai-

toskohtaisia opetussuunnitelmia, jotka myöhemmin täy-

dennettiin tutkinto- ja koulutusalakohtaisiksi oppilaitosten 

yhteistyönä. Haasteena oli se, että Salpauksessa saattoi tuol-

loin olla samaa koulutusta useassa eri oppilaitoksessa. Siksi 

yhteistyö oli välttämätöntä, jotta tasalaatuisuus voitiin saa-

vuttaa. 

Opettajat koulunpenkille

Uudet opetussuunnitelmat toivat myös opettajille aivan 

uuden haasteen, työelämäyhteyksien kehittämisen. Oli 

löydettävä kaikille ammattialoille yritysyhteistyökump-

panit, joihin opiskelijat pääsivät työssäoppimisjaksoille. 

Myös opettajien työelämäosaamista tuettiin koulutuksella. 

Kauppaoppilaitos järjesti syksyllä 1998 opettajille Suomen 

ensimmäisen kaupan hallinnon alan työpaikkakouluttajien 

koulutuksen. Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskelu-

na, jossa viiden päivän lähiopiskeluun yhdistettiin viiden 

jakson pituinen itsenäinen, ohjattu etäopiskelu. Tässä kou-

lutuksessa painotettiin työpaikkakouluttajien tehtävien 

kannalta keskeisiä asioita, kuten työssäoppiminen ja op-

pisopimusasiat, yrittäjyys ja yritystoiminta, perehdyttämi-

nen, vuorovaikutus-, ryhmä- ja tiimityötaidot, aikuiskou-

lutuksen mahdollisuudet ja tietoteknisten työvälineiden 

hallinta. Päällimmäisenä asiana oli uuden mallin mukainen 

työssäoppimisen järjestelmä ja sen mukanaan tuomat uu-

det vaateet niin oppilaitokselle kuin työnantajille. Alussa 

koettiin, että työssäoppimistavoitteiden saavuttaminen on 

vaikeaa ilman tehokasta ja sitoutuvaa alakohtaista työpaik-

kakouluttajien koulutusta. Haluttiin varmistaa, että alansa 

osaavat ammattilaiset huolehtivat, että työpaikoilla tapah-

tuva oppiminen oli todellista ja laadukasta. Koulutusta jär-

jestivät myös Lahden ammatti-instituutti ja LAAK. 

Opiskelijatarinoita 
oppisopimuskoulutuksessa eri 

koulutusaloilla. Titaani 1/1999.
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“Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksessa opiskeluoh-

jelmaan on aina kuulunut työharjoittelu. Nyt, kun on alettu 

puhua työssäoppimisesta, se edellyttää ohjauksellisen vastuun 

lisääntyvää osuutta. Kouluttajalla ja taustayhteisöllä on nyt 

suurempi vastuu opiskelijan valmentamisesta. Työpaikalla pi-

tää nimenomaan oppia eikä vain tutustua työelämään”, poh-

diskeli koulutuspäällikkö Reino Haahtela talvella 1999 silloi-

sessa Fellmanni-instituutissa. 

Uudistus koettiin nopeassa tahdissa toteutettavana erittäin 

haastavaksi, mutta hyödylliseksi. Nyt tuli elinkeinoelämän 

ja oppilaitosten tilaisuus tehdä enemmän yhdessä ja uu-

distaa opetusta rinnakkain yhteiskunnallisen ja teknisen 

kehityksen kanssa. Koettiin, että oli konkreettinen paikka 

muuttaa koulutuspoliittisissa juhlapuheissa esitetyt asiat 

käytännön todellisuudeksi. 

Vuonna 2002 Salpauksen eri aloilta osallistui noin 500 hen-

kilöä työpaikkakouluttajien koulutukseen, ja yhteensä 43 

opettajaa oli työelämäjaksolla työelämään tutustumassa. 

Opetushallitus tuki vuosina 1999 - 2001 työssäoppimisen pe-

dagogisen kehittämisen hanketta kone- ja metallialalla sekä 

kaupan ja hallinnon alalla. Tuloksena syntyi reaaliaikainen 

työelämäyhteyksien tietoverkkomalli. Vuoden 1999 aikana 

valmistui Päijät-Hämeen koulutuskonsernin työelämäyhte-

yksien ja työelämäosaamisen kehittämissuunnitelma kai-

kille koulutusaloille.

Opetushallituksen mukaan tavoitteena oli, että “opiskelija 

oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta, 

joka on määritelty opetussuunnitelman perusteissa, sekä saa 

yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten.” 

Näin lisäämällä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa näh-

tiin sen helpottavan opiskelijoiden työllistymistä ja ammat-

titaitoisen työvoiman saantia yrityksissä. 

Koulutuskeskus Salpaus -liikelaitoksen perustamisen jäl-

keen opetuksen ja oppimisen kehittäminen linkittyi voi-

makkaasti toisen asteen koulutuksen rakenteelliseen uudis-

tamiseen ja opetussuunnitelmauudistukseen. Vastaavasti 

aikuiskoulutukseen oli kehitetty näyttöjärjestelmä perus-, 

ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämiseen. 

Konsernin oppilaitosten opetussuunnitelmatyötä ohjattiin 

Kehittämisyksiköstä ja myöhemmin Salpauksen Keskusyk-

siköstä ja vuodesta 2006 alkaen Rehtorintoimistosta, jossa 

koulutusjohtaja Maarit Kuosa tiiminsä kanssa ohjasi koulu-

tusalojen opetussuunnitelmaprosesseja. Uudet koulutuksen 

järjestäjien opetussuunnitelmat hyväksyi Salpauksen johto-

kunta. Konserniin nimettiin jo vuonna 1999 työssäoppimi-

sen tiimi, joka koordinoi työssäoppimista eri aloilla ja uusis-

sa opetussuunnitelmissa. Tavoitteena oli, että oppilaitoksen 

ja työelämän yhteistyönä kehitettäisiin työpaikalla tapah-

tuvaa oppimista, työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. 

Näytöt osaksi arviointia – opsit uudistuvat

Valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuk-

sen kehittämissuunnitelmassa, Koulutus ja tutkimus vuo-

sina 2003–2008, oli tavoitteena näyttöjen kehittäminen, 

ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla 

tai ylioppilastutkinnon suorittaminen jatko-opintovalmiuk-

sien parantamiseksi. Näytöillä tarkoitettiin koulutuksen 

aikana yhteistyössä työelämän kanssa järjestettäviä opin-

näytteitä ja suorituksia, joissa opiskelija osoitti, miten hy-

vin hän oli saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet 

ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Painopisteinä 

toisen asteen koulutuksessa nähtiin ammatillisen koulutuk-

sen arvostuksen ja vetovoimaisuuden parantaminen, opis-

keluaikojen lyhentäminen, tutkintorakenteen ja tutkintojen 

kehittäminen, aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksi 

Uudistus koettiin nopeassa tahdissa 
toteutettavana erittäin haastavaksi, 
mutta hyödylliseksi.
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lukeminen, oikein mitoitettu koulutustarjonta ja aikuiskou-

lutuksen kehittäminen. Näytöistä tuli opiskelija-arvioinnin 

keskeisin osa. Näyttöjen arvioinnissa olivat mukana sekä 

oppilaitoksen että työelämän edustajat. Arviointiin kuului 

myös opiskelijan itsearviointi. 

Salpauksessa vuonna 2004 erityisiä kehittämiskohteita 

olivat erityisopetus, ammattiosaamisen näyttöjen kehittä-

minen, aikuisten osaamisen kohottamisohjelma (Noste) ja 

aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen kehittäminen (Ai-

he-projekti), oppisopimuskoulutuksen uudelleenorganisoin-

ti ja laajentaminen, opintoväylien (lukio ja ammatillinen) 

toimivuuden parantaminen, koulutus- ja toimialapohjaisen 

organisaatiomallin kehittäminen, alueellisen vaikuttavuu-

den lisääminen, työelämän kehittäminen ja kansainvälisty-

minen. Suunnittelukaudella monipuolistettiin opetusmuo-

toja, oppimismenetelmiä ja opiskelutapoja ja hyödynnettiin 

tässä erityisesti etä- ja monimuoto-opetuksen tarjoamia 

mahdollisuuksia. 

Salpauksessa oli näyttöpilotteja useilla aloilla. Niitä toteu-

tettiin pääasiassa opetushallinnon projektirahoituksella. 

Päijänne-instituutti alkoi valmistautua ammattiosaamisen 

näyttöihin ensimmäisten joukossa. Kalatalouden näyttöpi-

lotti ja näyttöaineiston valmistelu -hanketta toteutettiin kol-

men vuoden ajan vuosina 2001–2004. Hankkeen tuloksena 

oli ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen ja pilotointi 

kalatalousopetuksessa ja valtakunnallisen näyttöaineiston 

valmistaminen yhdessä muiden kalatalousoppilaitosten 

kanssa. 

Vuonna 2004 Salpauksessa hyväksyttiin lukiokoulutuksen 

uusi opetussuunnitelma ja 25 ammatillisten perustutkin-

tojen opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmatyötä varten 

hankittiin NEXUS-opsessori internetpohjainen työkalu, jol-

la aloitettiin syksyllä 2004 koulutuksen järjestäjän opetus-

suunnitelman yhteisen osan työstäminen. 

Apulaisrehtori Päivi Saarelainen, jonka vastuulla apulais-

rehtorina oli Salpauksen pedagoginen kehittäminen, esitteli 

ops-uudistuksen aikataulutusta Salpauksen johtoryhmän jä-

senille ja jakoi kokouksessa uuden Salpauksen toimittaman, 

painetun oppaan Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamisperiaatteet. Päivi toimi puheenjohtaja-

na Salpauksen Pedagogisen kehittämisen tiimissä (OPS-tii-

mi), joka ohjeisti koulutusaloja uusien opetussuunnitelmien 

laatimisessa, työssäoppimisen ja näyttöjen käyttöönotossa. 

Lukioyhteistyötä ja uusia tavoitteita

Salpauksen vuoden 2006 toimintasuunnitelmassa oli tavoit-

teena edelleen ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon 

arvostuksen lisääminen ja ammatillisen koulutuksen veto-

voiman parantaminen. Painopisteitä olivat ammatillisten ja 

lukio-opintojen samanaikaisesti suorittamisen laajentami-

nen ja näitä opintoja järjestävien oppilaitosten yhteistyön 

tukeminen. Lisäksi tavoitteina oli opiskeluaikojen lyhen-

täminen, tutkintorakenteen ja tutkintojen kehittäminen, 

muualla suoritettujen tutkintojen hyväksi lukeminen (osaa-

misen tunnustaminen). Lisäksi painotettiin keskeyttämisen 

vähentämistä, syrjäytymisen ehkäisyä, opinto-ohjauksen ja 

opiskelijoiden tuki- ja neuvontapalveluiden tehostamista, 

työssäoppimisen laatua, näyttöjen ja oppisopimuskoulutuk-

sen kehittämistä. Vuoden 2006 alusta tuli voimaan uusi lain-

säädäntö, joka sisälsi ohjeet ammattiosaamisen näytöistä ja 

opiskelijan arvioinnista. 

MOTARI-opinnot – kiihdytyskaista Salpauksesta 
LABiin

“Jos opiskelet Salpauksessa perustutkintoa ja tulevaisuuden 

suunnitelmissasi siintävät ammattikorkeakouluopinnot, MOTA-

RI-opinnot ovat juuri sinua varten! Opiskellessasi Salpauksen 

perustutkintoa voit samaan aikaan suorittaa ammattikorkea-

kouluopintoja LAB-ammattikorkeakoulussa (aiemmin LAMK) 
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MOTARI-opintoina. MOTARI-opintoja voit sisällyttää perustut-

kintoon, ja ne lyhentävät opiskeluaikaasi LABissa, jos jatkat 

siellä myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Opinnot ovat maksut-

tomia”, näin ohjeistetaan Salpauksen opiskelijoita korkea-

kouluopintoihin syksyllä 2020. 

MOTARI-opinnoissa on opiskellut vuonna 2019 yhteensä 76 

salpauslaista opiskelijaa konetekniikan, tieto- ja viestitek-

niikan, puutekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan 

aloilla, sosionomikoulutuksessa, sairaanhoitajakoulutuk-

sessa, fysioterapeuttikoulutuksessa, restonomikoulutukses-

sa sekä liiketoiminnan ja muotoilun aloilla. Määrä lisääntyy 

koko ajan. Vuonna 2020 MOTARI-opinnoista oli valmistunut 

jo 100 opiskelijaa. 

LAB-ammattikorkeakoulu on vienyt tämän uuden yhteis-

työinnovaation myös Lappeenrantaan. Osaamisen tunnista-

minen ja tunnustaminen on lisääntynyt, koska koko ajan 

jatkuvan haun kautta tulee opiskelijoita, joilla on kokemusta 

ja osaamista. 

MOTARI-opiskelijat ovat olleet opinnoissaan aktiivisia ja 

motivoituneita. Suorituspisteitä on karttunut ripeästi ja hy-

villä arvosanoilla. 

Verkko-opetusta kehitettiin etunojassa

Tietoyhteiskunnan haasteena koettiin internetin käyttö ja 

verkkolukutaidon opettaminen niin opiskelijoille, henkilös-

tölle kuin myös yrityksille. Vuoden 1999 keväällä EAKR-ra-

hoitteisen L-INFONET-tietokeskusverkko -hankkeen semi-

naarissa puhunut aikansa suomalainen guru, 25-vuotias 

Pekka Himanen ennusti: “Tietoyhteiskunnan kehityksen myö-

tä työ saa uusia muotoja. Kaksi selkeintä trendiä on jo nähtä-

vissä: etätyön määrä kasvaa, verkostomainen työnteon malli 

leviää.” 

Tietoyhteiskunnan osaaminen ja ajattelutapa oli 1990-luvun 

lopulla edennyt hyvin pitkälti nuorten miesten ehdoilla, 

mutta pian tunnistettiin tietoyhteiskunnan lukutaidon ja 

verkkolukutaidon tarve kaikille väestöryhmille. “Niin kuin 

lukutaitoa opetettiin seitsemälle veljekselle ja koko Suomen 

kansalle, samassa hengessä tulisi levittää verkkolukutaitoa”, 

julisti Himanen. Haaste oli otettu vastaan ja opetusminis-

teriön taholta edellytettiin opetuksen tieto- ja viestintätek-

niikan strategian (TVT) laadintaa kaikille koulu- ja korkea-

kouluasteille.

Internetiä alettiin käyttää ja sisältöjä hyödyntää konsernin 

oppilaitoksissa ja Lahden ammattikorkeakoulussa toimin-

nan alusta alkaen. Verkko-opetus ja opiskelu oli aluksi lähin-

nä opiskelijan ja opettajan välistä sähköpostikeskustelua. 

Verkkovälitteinen opiskelu koettiin kuitenkin alusta lähtien 

myönteisiksi esimerkiksi Opetushallituksen koordinoimas-

sa OpinNet-projektissa, jossa LAAK oli mukana.
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Vuonna 1999 filosofi 
Pekka Himasen 
esityksen aiheena oli 
“Kohtaaminen verkoissa 
– työn tulevaisuus”
Titaani 1/1999.
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Merja Rui ja  
Heikki Tuomainen

Pedagoginen muutos 

Koulutuskeskus Salpauksessa apulaisrehtori Päivi Saarelaisen ideasta 

kehittyi toimintamalli, jossa vuosina 2009–2015 toimi kaksi opetuksen 

kehittämisen lehtoria. Tehtävässä toimivat Merja Rui ja Heikki Tuomai-

nen, joiden tehtävänä oli varmistaa opettajien osaamista työssään 

ja kehittää Salpauksen opetuksen toimintamalleja. Päivi Saarelaisen 

saatesanat työlle olivat: ”Tehtävä on saavutettu, kun olette tehneet itsenne 

tarpeettomiksi”. 

Opetuksen kehittämisen lehtorit ohjasivat ja tukivat Salpauksen eri 

alojen opettajia ja ohjaushenkilöstöä sekä työpaikkaohjaajia keskustele-

malla opetuksen toteuttamisesta, eri menetelmistä ja valtakunnallisesta 

lainsäädännöstä sekä Koulutuskeskus Salpauksen pedagogisista linja-

uksista. Keskeinen ajatus oli laadun parantaminen ja yhdenmukainen 

toimintatapa koko Salpauksessa ja työssäoppimispaikoissa. Tutkinnon 

perusteiden tulkinta ja Salpauksen opetussuunnitelmatyön ohjaus oli 

keskeisessä osassa työtä. Työnjako oli sellainen, että kumpikin auttoi ja 

ohjasi itselleen kaukaisimpien alojen opettajia. Tällä varmistettiin, ettei 

edistetä “näin on aina tehty” -toimintatapaa, vaan pystyimme avoimesti 

kyseenalaistamaan ja keskustelemaan alan toimintamalleista. Tällä toi-

mintamallilla edistettiin myös eri alojen hyvien käytäntöjen leviämistä 

Salpauksessa. 

Työtä tehtiin Salpauksen omana toimintana, Euroopan sosiaalirahas-

ton (ESR) hankkeiden ja Opetushallituksen valtionavustushankkei-

den avulla. Hanketyön avulla kiersimme paljon opetusministeriön ja 

Opetushallituksen tilaisuuksissa, joista saimme tuotua uusimman tiedon 

Salpaukseen. Hankkeet opetuksen kehittämisessä olivat yleensä usean 

koulutuksen järjestäjän verkostohankkeita, joissa velvoitteena oli tiedon 

ja kokemusten vaihto. Tämä toiminta olikin avainasemassa nopeutta-

maan hyvien toimintamallien käyttöönottoa Salpauksessa sekä muilla 

koulutuksen järjestäjillä. 

Uudistusten tai uusien toimintamallien käyttöönotto käynnistettiin 

yleensä alakohtaisella henkilöstökoulutuksella tai salpaustasoisilla info- 

ja koulutustilaisuuksilla. Näiden tukena oli koko Salpausta koskevaa ma-
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”Tehtävä on saavutettu, kun olette 
tehneet itsenne tarpeettomiksi”.

teriaalia muun muassa Arvioinnin opas ja Työssäoppimisen ja ammatti-

osaamisen näyttöjen toteuttamisen opas sekä muita materiaaleja. 

Nämä salpaustasoiset materiaalit toimivat käsikirjoina, joiden poh-

jalta koulutus- ja ohjaustilaisuudet pidettiin. Näissä tilaisuuksissa 

oli olennaista, että opettajien, esimiesten ja ohjaajien kanssa käytiin 

hyvinkin seikkaperäisiä keskusteluja. Usein, jopa hieman tarkoituksel-

lisesti provosoimme alojen toimintamalleja, jotta saimme aikaan hyvää 

tunteikasta keskustelua. Parhaimmillaan näiden tilaisuuksien jälkeen 

tuli opettajilta yhteydenottoja sekä aikavarauksia henkilökohtaiseen 

tai opettajaryhmän ohjaukseen. Nämä keskustelut olivat tietyllä tavalla 

laadun tae, kun oli aikaa ja mahdollisuus keskustella pedagogisista 

toimintatavoista. Pedagogiset keskustelut ja ohjaukset ruokkivat oh-

jaustilanteita lisää, koska opettajat huomasivat, että meiltä saa apua ja 

ohjausta omaan opettajuuteensa. 

Teimme myös erilaisia auditointeja, kuten ammattiosaamisen näyttöjen 

arviointikeskustelujen auditoinnit, joiden tarkoituksena oli ohjata ja 

auttaa opettajia toteuttamaan laadukas ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikeskustelu. Näiden auditointien päätteeksi käytiinkin usein hyviä 

keskusteluja siitä, voisiko arviointikeskustelussa tehdä jotakin toisin ja 

vielä paremmin. 

Jossakin vaiheessa toimintaa otimme luennoilla käyttöömme roolimallit: 

Merja pissiksenä ja Heikki hiphopparina. Olimme pukeutuneet roolimal-

lien mukaisesti, ja aiheena meillä oli yksilöllisyys ohjauksen haasteena 

sekä nuorisokulttuurit. Pissiksenä ja hiphopparina esittelimme opetuk-

sen kehittämisen lehtorin työtä myös OPH:n ja eri koulutuksen järjestäji-

en tilaisuuksissa sekä Salpauksen eri sidosryhmille. 

Toimimme myös asiantuntijajäseninä ja esittelijänä Salpauksen ammat-

tiosaamisen toimikunnassa vuosia. 

Vuodet opetuksen kehittämisen lehtoreina olivat opettavaiset ja mielen-

kiintoiset. Oli rikkaus saada tutustua Salpauksen monipuoliseen toimin-

taan ja henkilöstöön näköalapaikalta.  

Merja Rui ja Heikki Tuomainen

pedagogiset lehtorit 

Koulutuskeskus Salpaus
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Tieto- ja viestintätekniikan strategia perustana 

Opetushallitus ohjeisti, että koulutuksen järjestäjien piti 

laatia oma Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strate-

gia vuosille 2003-2006 ja sen tuli olla valmis vuoden 2002 

loppuun mennessä. Strategiaa edellytettiin esimerkiksi 

projektirahoituksen saamiseksi erilaisiin hankkeisiin. Ope-

tushallitus julkaisi koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten 

käyttöön oppaan strategian laatimista varten. Koulutusta 

järjestettiin eri tahoilla strategian laatimisen onnistumi-

seksi ja Hämeen ammattikorkeakoulu oli saanut rahoitusta 

tähän koulutukseen.

Vuosituhannen alussa internetin vallattua tilaa opetuksessa 

alkoi määrätietoinen ja tavoitteellinen verkko-opetuksen ke-

hittäminen osana opetusta ja oppimista. Tavoitteena oli, että 

“toisen asteen koulutuksen päättävät nuoret ovat sisäistäneet 

tieto- ja viestintätekniikan osaksi opiskelua, työntekoa ja arki-

elämää” todettiin ohjauksellisesti Kesussa. Konserniin pal-

kattiin Harri Kuusela projektipäällikön vakanssille ja hänen 

tehtävänsä oli ohjata LAMK:n ja Salpauksen TVT-strategioi-

den laadintaa yhdessä molempien liikelaitosten edustajien 

kanssa. Lisäksi tietohallintojohtaja ja tietopalvelujohtaja 

Yhteisistä palveluista osallistuivat molempien liikelaitosten 

strategioiden työstämiseen. TVT-strategia tuotettiin monia-

laisesti ja moniammatillisesti. Koulutuskeskus Salpauksen 

ensimmäinen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

strategian valmisteluaikaa oli syksy 2002. Strategia koostui 

Salpaus-osiosta ja oppilaitosten strategioista. Salpauksen 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategialuonnos 

käsiteltiin sekä Salpauksen johtotiimissä 11.12.2002 että 

Salpaus-tiimissä 17.12.2002. Strategian laadinnan keskeiset 

lähtökohdat olivat ensimmäisessä TVT-strategiassa: 

“TVT liittyy opetus- ja toimintakulttuuriin, verkkoa on jonkin 

verran hyödynnetty opetuksessa, mutta tarvetta ja potentiaalia 

on lisätä käyttöä, päähuomion pitää olla opetuksessa, ei teknii-

kassa, kustannussäästöt versus lisäarvo. strategiset linjaukset 

versus strategian operationalisointi ja oppilaitoskohtaiset stra-

tegiat versus yhteinen strategia.”

Strategiset linjaukset olivat mahdollistaminen eli toimin-

taedellytykset, tietoyhteiskuntavalmiudet, yhteistyö ja ver-

kottuminen, oppimis- ja toimintakulttuurit ja yhteiset pai-

nopisteet, kuten yhteiset opinnot, erityiset kohderyhmät, 

työssäoppimisen ohjaus ja erityisosaaminen.

Strategian avulla ja sen voimalla alkoi määrätietoinen verk-

ko-opetuksen kehittäminen Salpauksessa, jossa määräajoin 

on päivitetty strategiaa. Salpauksen johtoryhmä käsitteli 

kokouksessaan 3.2.2009 vuosien 2009–2012 TVT-strategian 

linjauskeskustelun Hanna Toijalan ja Harri Kuuselan val-

mistelun pohjalta. 

Koulutuskeskus Salpauksessa haluttiin korostaa yhä enem-

män tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa 

ja opetusjärjestelyissä. Yhtenä tavoitteena oli, että opettajien 

oli kyettävä tarvittaessa toimimaan verkko-opiskelumateri-

aalin käyttäjinä, tuottajina, opiskelijoiden verkko-opiskelun 

ohjaajina ja hyödyntämään sähköisiä kanavia opetuksessa 

sekä kaikessa siihen liittyvässä toiminnassa. Opettajan oli 

myös tunnettava osaltaan vastuunsa suomalaisen tietoyh-

teiskunnan tulevaisuuden osaajien kasvattajana. Opiskeli-

jan kannalta verkon hyödyntämisessä tavoiteltiin opetuk-

sen ja opiskelun joustavuutta ja yksilöllisyyttä. Erityisiä 

haasteita ja mahdollisuuksia TVT:n hyödyntämisessä koet-

tiin aikuiskoulutuksessa, kun tavoitteena Salpauksessa oli 

mahdollistaa joustava aikuisopiskelu nykyaikaisten oppi-

mismenetelmien, -ympäristöjen ja -järjestelyjen avulla. Sa-

moin verkon hyödyntäminen työssäoppimisen ohjauksessa 

vaati sekä suunnitteluun että toteutukseen resursseja suun-

nittelukaudella 2007. Uusimman TVT-strategian päivityksen 

johtoryhmä käsitteli 9.11.2020.
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Harri Kuusela muisteli TVT-strategian työstämisen alkua

“Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tekeminen 

Salpaukselle ja LAMK:lle oli ensimmäisiä tehtäviäni, ja se val-

mistui vuoden 2002 lopussa. Pian sen jälkeen otettiin käyttöön 

avoimeen lähdekoodiin perustuva Moodle sekä oppimisalustak-

si että Reppu opiskelijaintraksi LAMK:iin. Kansallisesti olimme 

tässä oppimisalustan ja opiskelijaintran kehittämisessä ensim-

mäisiä. Ja Reppu lienee yhä käytössä. Salpaukselle kehitettiin 

Elsa-intra vuonna 2007, ja palvelusopimuksella alueen lukioille 

ellu.moodle.fi -oppimisalusta.

Tietohallinnon kanssa oli toisinaan alussa ’viha-rakkaus -suh-

de’. Muun muassa Skypen käyttö oli kielletty konsernissa tie-

toturvariskinä 2000-luvun puolivälissä, mutta tämä kumottiin 

myöhemmin. Vähitellen pääsimme tietohallinnon ja opetustek-

nologian välillä hyvään luottamukseen ja kehittämisen ilmapii-

riin.

Myös tilasuunnitteluun osallistuminen tuli mukaan toimintaan 

ja pääsimme vaikuttamaan opetusteknologian ja opetuksen 

vaatimiin tilaratkaisuihin. Vuonna 2003 aloitimme Svinhufvu-

dinkatu 13:ssa tilasuunnittelun yhdessä Tieto- ja kirjastopalve-

luiden kanssa, mutta tämä ’oppimiskeskus Agora’ -suunnitelma 

kariutui.

Virtuaalisuus, sosiaalisuus ja oppiminen yhdistyivät oppimis-

keskus Fellmanniassa vuonna 2011. Fellmannia toimi ketteränä 

kokeilu- ja testausympäristönä ja loi erittäin tärkeän pohjan 

LAMK:n uusille tilaratkaisuille Iskun kiinteistöön vuonna 2017”, 

kertoi Harri Kuusela syksyllä 2020 verkko-opetuksen kehit-

tämisen alkuvaiheita. 

”Kansallisesti olimme tässä 
oppimisalustan ja opiskelijaintran 

kehittämisessä ensimmäisiä.”
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Verkko-opetuksen osaamisen keskittymä 

Konsernin liikelaitokset pyrkivät alusta alkaen voimak-

kaasti suuntautumaan tietoverkkojen hyödyntämiseen 

opetuksessa. Vuosituhannen vaihduttua ja TVT-strategian 

valmistuttua verkko-opetus alkoi saada tuulta purjeisiin 

Salpauksessa ja LAMKissa. Uuden verkko-opetuksen keskit-

tymän ansioista alettiin myös vähitellen nähdä yhteistyön 

etuja, vaikka siitä oli vielä monia mielipiteitä niin Salpauk-

sen oppilaitoksissa kuin LAMK:ssakin. LAMK toimi alussa 

vetäjänä ja konsernista kehittyi alueellinen ydin uuden-

laisten menetelmien käyttöönotossa luoda mahdollisuuksia 

opetukselle verkossa. Alueellinen yhteistyö verkko-opetuk-

sessa oli konsernivetoista.

Konsernista kehittyi vähitellen alueellinen verkko-ope-

tuksen kehittäjä ja osaaja. Maakunnan lukiot olivat haluk-

kaita olemaan mukana, ja yhteistyö laajeni Salpauksessa 

nuorisoasteen koulutuskokeilussa saadun kokemuksen pe-

rustalta ympäristökuntien lukioihin. Verkko-opetus, myö-

hemmin opetusteknologia, tietohallinnon kanssa yhdessä 

tarjosivat rohkeasti yhteisen alustan moodle-järjestelmäs-

sä. Harri Kuuselan asiantuntemus herätti lukioissa kiin-

nostusta. Näin kehitettiin alueen lukioille ELLU-portaali ja 

moodle-ympäristö. Hollolan lukion rehtori Kimmo Laitinen, 

Salinkallion lukion rehtori Kimmo Sainio olivat yhdessä 

Nastopolin rehtori Reijo Pöyhösen kanssa alueella todellisia 

lukiovetureita.

Lukioiden videoneuvotteluopetuksessa olivat mukana 

vuonna 2007 Nastolan lisäksi Erkko-lukio Orimattilasta, 

Hollolan lukio, Vääksyn Yhteiskoulu sekä Lahden kaupun-

gin lukioista Kannas ja Salinkallio. Nastolan lukio sai myös 

toisen videoneuvottelulaitteen lukion käyttöön, jolloin jat-

kossa voitiin aiempaa monipuolisemmin turvata pienille 

aineryhmille, vieraat kielet ja reaaliaineet, opetuksen saata-

vuus ainakin videoneuvottelulaitteiston avulla. 

Konsernissa perustettiin vuonna 2007 liikelaitosten Werkko-

Wellamo-tiimi, joka valmisteli yhteisesti verkko-opetuksen 

asioita ja raportoi suoraan PHKK-johtoryhmälle. Vuonna 

2006 käynnistynyt WerkkoWellamo-hanke loi pohjan yh-

teistyön rakenteille. Johtoryhmä vahvisti WerkkoWella-

mo-tiimin jäsenet, jotka jo valmisteluvaiheessa olivat olleet 

mukana LAMK:n, Salpauksen ja konsernin yhteisten palve-

lujen edustajina. Tiimin muodostivat Helena Karento pu-

heenjohtajana, Sirkku Blinnikka, Hannu Heinonen, Tuulikki 

Kallio, Harri Kuusela ja Reijo Pöyhönen.

WerkkoWellamon visio 2010 oli “Päijät-Hämeessä on maa-

kunnallinen verkko-opetuksen osaamis- ja palvelukeskus. Toi-

minta-ajatus oli, että WerkkoWellamo-tiimi edistää ja kehittää 

PHKK:n verkko-opetukseen liittyviä toimintoja. Tavoite oli, että 

toiminnot palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla sisäisiä, 

Salpaus ja LAMK, ja ulkoisia asiakkaita, lukiot.” 

Tiimi vastasi toimeksiantonsa mukaisesti verkko-opetuksen 

toimintojen ylläpidon edellytyksistä. Tiimin keskeiset teh-

tävät ja vastuut olivat verkko-opetuksen maakunnallinen 

kehittäminen tehtyjen linjausten ja toimeksiantojen mukai-

nen, verkko-opetuksen kehitystrendien seuraaminen kan-

sallisella ja kansainvälisellä tasolla, edellytysten luominen 

maakunnallisten toimijoiden ja PHKK:n liikelaitosten verk-

ko-opetuksen kehittämiselle, asioiden valmistelu Werkko-

Wellamon ohjausryhmälle ja tarvittaessa osallistuuminen 

linjausten toteuttamiseen, toiminta- ja taloussuunnitelmien 

valmistelu, sopimusten valmistelu,  rahoituksen hakeminen 

ja rahoitushakemusten koordinointi, esitysten valmistelu ja 

raportointi PHKK:n johtoryhmälle sekä Päijät-Hämeen maa-

kunnallisen verkko-opetuksen osaamis- ja palvelukeskuk-

sen toimintamallin jatkokehittelyn ohjeistaminen.

WerkkoWellamo-hanketta käsiteltiin myös syksyllä 2006 

konsernin ja Lahden kaupungin johtoryhmien yhteisko-

kouksessa, jossa yhteistyötä esitettiin vahvistettavan. Sal-

paus osallistui aktiivisesti maakunnalliseen yhteistyöhön. 
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Vuonna 2006 käynnistynyt WerkkoWellamo-hanke loi hy-

vän pohjan yhteistyön rakenteille. Hankkeelle muodostet-

tiin laaja monitahoinen ohjausryhmä ja siihen nimitettiin:

Ohjausryhmä

• Maritta Vuorinen, Lahden kaupunki, puheenjohtaja 

• Ville Marjomäki, Lahden kansanopisto 

• Kimmo Sainio, Kannaksen lukio 

• Kimmo Laitinen, Hollolan lukio 

• Markku Moisala, Lahden yhteiskoulun lukio 

• Rauno Kurki, Lahden kaupunki, perusasteen koulut 

• Mari Ylä-Sankola-Peltola, Wellamo-opisto 

• Eija Pollari, Päijät-Hämeen kesäyliopisto 

• Reijo Pöyhönen, Salpaus

• Helena Karento, LAMK. 

• Sihteeri nimettiin konsernista. 

• Asiantuntijoina kokouksiin osallistuivat Sirkku 

Blinnikka, Tuulikki Kallio ja Harri Kuusela.

Verkko-oppimisen ympäristöt ja työkalut

Verkko-oppimisympäristöt, verkko-opetuksen työkalut ja 

muut opetukseen liittyvät hankkeet sekä aineistot tuotettiin 

pääosin hankkeina ja hankerahoituksilla, joissa oli mah-

dollista rohkeasti kokeilla ja kehittää erilaisten työkalujen 

käyttömahdollisuuksia.

Verkko-opetuksessa hyödynnettiin monipuolisesti saata-

villa olevia erilaisia työkaluja. WerkkoWellamon piirissä 

oli mahdollista käyttää perustyökaluja Moodle, Opit, blogit, 

wiki, Second Lifen virtuaalinen ympäristö, AACP ja WebCT. 

Osa näistä työkaluista on kestänyt hyvin aikaa ollen vielä-

kin käytössä: Koulutuskeskus Salpauksessa ja myös lukiois-

sa on yhä alustana Moodle. Toiminnassa on Koulutuskeskus 

Salpauksen Moodlen ympäristö elsa.salpaus.fi. Päijät-Hä-

meen lukioiden verkko-oppimisympäristöllä oli aikanaan 

oma osoite ellu.phkk.fi.

Avattarien saaria ja lisättyä todellisuutta 

Wiki on avoin julkinen verkkosivusto, jonka sisältöä käyt-

täjät voivat itse muokata, usein ilman sivustolle kirjautu-

mista. LAMK:n ja Koulutuskeskus Salpauksen wikit toimivat 

aikanaan yhdessä osoitteessa LAMK:n palvelimella, ja ne 

olivat salasanan takana.

Blogipalvelu otettiin käyttöön Salpauksessa ja rehtori ja va-

rarehtorit päivittivät vuorotellen kuulumisia blogikirjoituk-

sissa, mutta näiden kommentointi jäi vähäiseksi. 

Second Life -Virtual World on yksityisesti omistettu, inter-

netissä toimiva virtuaalimaailma (omistaja: Linden Lab 

Research Inc.). Vuonna 2008 Salpauksessa hankittiin ensim-

mäinen saari ja myöhemmin muutama lisää, kun alettiin 

rakentaa tulosalueiden toimintaa saarille. Second Lifessa 

luotiin avattaria omasta persoonasta, jonka avulla käyttäjä 

liikkui, lensi ja teki kaikenlaista virtuaalielämässä mahdol-

lisia asioita. Avatar opiskeli, opetti, katseli videoita, kuun-

teli musiikkia jne. Myös suunnitteilla olleita opetustilojen 

mallinnuksia tehtiin Second Life -ympäristössä. Näin myös 

Oppimiskeskus Fellmannian suunnittelussa käytettiin tätä 

saariajattelua hyväksi, jonne luonnosteltiin ja testattiin 

avoimien tilojen käyttöä vuosina 2009–2011. 

Kesän 2008 aikana rakennettiin Second Lifen virtuaaliym-

päristöön saari “Paijat-Hame Edu Island”, joka avattiin käyt-

töön 8.8.2008. Se tarjosi virtuaalisen oppimisympäristön 

avattarien hahmossa Päijät-Hämeen lukioille ja Koulutus-

keskus Salpaukselle. Kesän aikana rakennettiin toinen saari 

nimeltä Salpaus Nature.

Saaren rakentajat Erkki Brotkin ja Jarkko Suominen Sal-

pauksen opetusteknologiasta kirjoittivat ja ylläpitivät käyt-

täjille Second Lifen ohjeita ja projektikoordinaattori Georges 

243



Segura kokosi Second Lifen ääniohjeet ja tiivistelmän Se-

cond Lifen säännöistä, vinkeistä ja etiketistä. Hyvien ohjei-

den avulla oli tärkeää saada opetus kiinnostumaan uusista 

mahdollisuuksista. 

Verkkokokoukset alkoivat tulla vähitellen osaksi toimintaa 

vuosina 2009–2010, ja sen mahdollisti juuri AACP -järjestel-

mä. Nyt oli viestintä- ja etäopetusjärjestelmä, jonka avulla 

pystyttiin järjestämään videoneuvotteluja ja verkkoluen-

toja. Verkkokokousten aikana voitiin tarvittaessa välittää 

liikkuvaa kuvaa, ääntä sekä jakaa tiedostoja ja sovelluksia. 

REHTORI AVATTARENA KAUPUNGIN YLLÄ  

– VIRTUAALISESTI VISUAALISUUTTA OPETUKSEEN

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoittamassa 

hankkeessa, Vireaali, oli tavoitteena kehittää sovelluksia 

tietotekniikan ohjelmoinnin opetukseen. Salpauksen lu-

kio-opetus oli vahvasti mukana hankkeessa, samoin Hollo-

lan ja Lahden Lyseon lukiot. Hankkeen tuotokset levitettiin 

kaikkiin alueen lukioihin. Myös Salpauksessa esimerkiksi 

matkailualan opiskelijat perustivat osana opintojaan virtu-

aaliyrityksiä Second Lifeen. Salpaus oli valtakunnan eturin-

tamassa lisätyn todellisuuden opetuskäytössä. Lisättyä to-

dellisuutta liitettiin myös vuonna 2011 Salpauksen Hakijan 

oppaaseen. “Muistan, kun minulle luotiin Avatar-hahmo, joka 

hakijan oppaassa olleen QR-koodin avulla avautui, ja minä siel-

lä rehtorina liitelin Lahden torin yllä ja pidin virtuaalisen ava-

jais- ja Salpauksen esittelypuheen hakijoille,” muisteli rehtori 

Marita Modenius. 

Yhtenä hankkeen tuloksena vuonna 2011 Salpaukseen pe-

rustettiin Adusal-yhtiö, jonka päätavoitteena oli kehittää ja 

myydä tuotteita, joissa hyödynnettiin lisättyä todellisuutta 

ja Second Life -virtuaalimaailman työkaluja verkossa. Lisät-

ty todellisuus tarkoittaa digitaalisen virtuaalisen informaa-

tion lisäämistä reaalimaailmaan. Adusal oli erikoistunut 

myös oppimispelien kehittämiseen. Yrityksen osakkaaksi 

oli tulossa alkuvaiheessa myös Joensuun yliopisto, mutta se 

vetäytyi hallinnollisista syistä. Yritys myi lisätyn todellisuu-

den ja iPad-koulutuksia ja konsultointia pääasiassa amma-

tillisen koulutuksen organisaatioille. Yrityksen toimitusjoh-

tajan ja myyntijohtajan tehtävistä vastasi 1.1.2013 Georges 

Segura Salpauksen aikuiskoulutuksen kansainvälistymiso-

pinnoista. Toiminta herätti kiinnostusta, ja neuvotteluja 

käytiin valtakunnallisten tunnettujen yritysten kanssa, 

mutta tuolloin ei aika vielä ollut kypsä niin innovatiiviselle 
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toiminnalle. Adusal oli mukana valtakunnallisissa hank-

keissa ja järjesti erilaisia verkostotapaamisia. Adusal-yhtiö 

oli ensimmäinen Salpauksen sisäinen osakeyhtiö. Konser-

nin hallitus päätti lopettaa taloudellisista syistä Adusal Oy:n 

toiminnan vuonna 2014. 

Videoneuvottelut, Skype, Sandbox

Jo 1990-luvulla alkanut videoneuvottelulaitteiston käyttö oli 

ensimmäinen puhe- ja näköyhteydellä toiminut kokousvä-

line, josta laitteiston ennakkoluuloton hyödyntäjä ja edel-

läkävijä Nastopolin lukion rehtori Reijo Pöyhönen kertoo 

artikkelissaan verkko-oppimisen kehittämisestä. Videoneu-

vottelun jälkeen opetuksessa haluttiin käyttää Skype-pal-

velua, mutta se ei ollut aluksi sallittua tietoturvallisuuteen 

vedoten.

Sandbox-hankkeessa tuotettiin yhteistyössä asiantuntijoi-

den (Ludocraft) kanssa sellaista 3D-verkko-oppimismateri-

aalia, jota pystytään hyödyntämään eri virtuaalimaailmois-

sa esimerkiksi Second Life ja RealXtend, joista Second Life oli 

rekisteröity tuotemerkki ja RealXtend avoimen lähdekoodin 

virtuaalimaailman teknologia. Hankkeen tavoite oli tuot-

taa 3D-verkko-oppimismateriaalia. Materiaali luotiin RealX-

tend-maailmaan. Hankkeen rahoitus vuosina 2009–2011 saa-

tiin OPH:n kautta ja hankkeen kokonaisbudjetti oli 125 000 

euroa. Lisättyä todellisuutta kokeiltiin kerran myös Salpauk-

sen opinto-oppaassa. Areena velvoitettiin tiedottamaan Sal-

pauksen opettajia ja kouluttajia virtuaalimaailmassa olleista 

erilaisista opetusohjelmista ja niiden käyttämisestä.

Virtuaalisiin maailmoihin liittyvä Oppiminen eri maail-

moissa -seminaari järjestettiin Lahdessa lokakuussa 2010. 

Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittä-

mispalvelu Aducaten kanssa järjestetty seminaari kokosi 

yhteen virtuaalisista oppimisympäristöistä ja luovista op-

pimismaisemista kiinnostuneet eri alojen ammattilaiset ja 

harrastajat. Seminaarissa keskeisiä aiheita olivat oppimi-

nen ja opettaminen, yrittäjyys, taide sekä kestävä kehitys. 

Teams ja Zoom valtasivat verkko-oppimisen 
yhdessä yössä

Kevättalvella 2020 kaikki muuttui hetkessä, kun Covid-19 

-pandemia levisi Suomeen. Maaliskuun 13. päivä suljettiin 

koulut, ja silloin Salpaus yhdessä yössä ja viikonlopussa siir-

tyi etäopetukseen ja -oppimiseen. Hetkessä Salpauksessa oli 

otettava käyttöön valmiudet opettaa ja ohjata opiskelijoita 

verkon välityksellä. Lähes 20 vuotta oli harjoiteltu, koulu-

tettu opettajia, kokeiltu ja hankkeistettu erilaisia keinoja ke-

hittää verkko-opetusta ennakkoluulottomasti. Haasteellista 

opetukselle oli ohjata ja opettaa kädentaitoja vaativaa osaa-

mista verkon välityksellä. Opettajat kertoivat haastatteluis-

sa opiskelijoiden saaneen rautaisannoksen oman alansa 

teoriaopetusta. Nyt oli aika kypsä tehdä pakkotilanteessa 

kauan kaivattu digiloikka ja arjen työvälineiksi lähiopetuk-

sen sijaan tulivat nykytekniikka, Teams ja Zoom.
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Ennen vuotta 2006 ammatillista koulutusta annettiin Päijät-Hämeessä 

noin kymmenessä eri oppilaitoksessa ympäri maakuntaa. Jokaisella op-

pilaitoksella oli oma toimintakulttuurinsa ja siten myös suhtautuminen 

opettamiseen ja oppimiseen.

Ammatillisessa koulutuksessa verkkoavusteinen opetus alkoi osittain jo 

90-luvulla, jolta ajalta löytyvät ensimmäiset opettajien kouluttautumis-

todistukset. Uranuurtajina puursivat Lahden ammattioppilaitoksen kiel-

ten opettajat Pirkko Lakkonen ja Raija Piskonen. Parissa kielten luokassa 

oli tietokoneet jo 2000-luvun alussa, jolloin myös alettiin toteuttaa mm. 

yhteisopettajuutta. Vähitellen mukaan tulivat äidinkielen opettajat, jois-

ta etenkin Sirkku Aro oli edelläkävijä, ja sitten matematiikan, fysiikan ja 

kemian opettaja Heikki Lähteenmäki. Heinolassa käsi- ja taideteollisessa 

oppilaitoksessa edelläkävijänä toimi Ritva Somerma.

Pikkuhiljaa käytäntöä saatiin yleistettyä, mutta ratkaisevaa oli yhden 

yhteisen verkkoalustan Moodlen käyttöön saaminen myöhemmin.

Nastopoli-lukio tuli osaksi Salpausta vuoden 2001 alusta. Alueen pienistä 

lukioista Nastopoli-lukion, Hollolan lukion ja Orimattilan Erkko-lukion 

rehtorit Reijo Pöyhönen, Kimmo Laitinen ja Timo Ahvo ryhtyivät vuonna 

2003 suunnittelemaan yhteistoimintaa mahdollisimman monipuoli-

sen kielten opetuksen takaamiseksi pienentyneistä valintamääristä 

huolimatta. Tällaisia niin sanottuja uhanalaisia ryhmiä olivat mm. 

venäjän, ranskan ja B3-saksan kielet. Toteutusmalli perustui videoneu-

vottelulaitteiden käyttöön siten, että opettajalla pystyi olemaan 1-2 

ryhmää etäoppilaita muista lukioista samalla kurssilla. Tutustumisten ja 

tarjouspyyntöjen jälkeen päädyttiin Videran laitteistoon. Tästä käynnis-

tynyt verkosto sai epäviralliseksi työnimekseen OMATASO. Tähän liittyi 

mukaan pikkuhiljaa Päijät-Hämeen muita lukioita, etupäässä Lahden 

ympäristökuntien pienehköjä lukioita.

Reijo Pöyhönen

Verkkoavusteisen ja 
verkko-opetuksen kehitys 
Salpauksessa
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”Ammatillisessa koulutuksessa verkkoavusteinen 
opetus alkoi osittain jo 90-luvulla.”

Syyskuussa 2004 toteutettiin lukioiden yhteinen VESO Nastopolissa. 

Aiheena oli videoneuvottelupedagogiikka ja -laitteisiin tutustuminen. 

Loppuvuoden aikana muun muassa Hollolan lukion edustajat tutustui-

vat Moodle-ympäristöön.

Seuraavan lukuvuoden suunnittelu tehtiin videoneuvottelulaitteiden 

avulla toteutettavien kurssien osalta edellisenä keväänä yhteistyönä 

excel-taulukon avulla opiskelijoiden ilmoitettua seuraavan vuoden va-

lintansa. Taulukkoon koottiin yhteinen toteutussuunnitelma, josta näkyi 

mistä lukiosta mikin kurssi opetetaan ja mitkä ryhmät eri lukioissa ovat 

etäryhminä. Samaista taulukkoa hyödynnettiin lukuvuoden päätyttyä 

selviteltäessä, mitä kursseja toteutui etänä ja mikä lukio maksaa mitäkin 

muille tästä vastaanotetusta etäopetuksesta.

Käytännössä tämä toiminta alkoi lukuvuonna 2004–05 ja se laajeni ja 

vakiintui seuraavina vuosina.

Yksi hankaluus tämän toiminnan käynnistämisessä oli lukiokentäs-

sä opettajien virkaehtosopimus. Kaikki eivät olleet halukkaita tähän 

etäopetukseen, mutta vuosien mittaan saatiin aikaiseksi kohtuullisen 

toimiva sopimus palkkauksesta.

Vuoden 2006 alussa syntyi Koulutuskonsernin alaisuuteen Koulutuskes-

kus Salpaus, joka sisälsi maakunnan toisen asteen ammatillisen koulu-

tuksen Pajulahtea, Vierumäkeä ja Lahden diakonian instituuttia lukuun 

ottamatta. Salpauksessa voitiin hyödyntää Koulutuskonsernin laajempia 

resursseja niin verkkoalustan kuin henkilöstön suhteen sekä Lahden 

ammattikorkeakoulun osaamista. Moodle-alusta oli konsernin Tietohal-

linnon ylläpitämä ja alustan ominaisuuksien ja käytön kehittämisessä 

vaikutti myös LAMK:n Harri Kuusela Salpauksen Hanna Toijalan ja Ritva 

Somerman lisäksi. Opettajien apuna verkko-opetuksen tukihenkilöstönä 

Hanna Toijala toimi lähinnä Lahden kampuksilla sekä Ritva Somerma 

Heinolassa. Heidän tehtävinään oli kouluttaa opettajia Moodle-verk-

koalustan käyttöön sekä laatia mallipohjia verkossa toteutettaviksi 

kursseiksi. Lukioilla ei tällaista resurssia ollut ennen kuin VETY-ryhmä 

palkkasi vuonna 2006 Ritva Kivijärven lukiokentän koordinaattoriksi.

Päijät-Hämeessä toimi alueellinen 2. asteen koulutusyhteistyön kehit-

tämisryhmä, johon kuuluivat kaikki alueen toisen asteen oppilaitokset. 

Tämän alaisuudessa toimi alueellinen verkko-opetuksen kehittämistyö-

ryhmä (VETY), jonka kuudesta jäsenestä puolet oli Salpauksesta ja puolet 

lukioista. Ryhmän toiminnan kustannukset jaettiin yhteistyöryhmässä 

mukana olevien oppilaitosten opiskelijamäärien suhteessa, jolloin Sal-

paus sai kannettavakseen päävastuun.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä verkko-opetuksen ke-

hittämisessä haluttiin kehittää, ja VETY-ryhmä puuhasi OPH:n tukeman 

hankkeen nimeltään OMATASO. Hankkeessa kehitettiin mm. yhteistyön 

rahoitusta, opintotarjontaa, videoneuvotteluopetusta, opintojen laajenta-

mismahdollisuuksia, erityistä tukea tarvitsevien opetusta sekä tietenkin 

alustan toimivuutta.
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Moodle-alustalle annettiin Salpauksessa nimi eLSa (e-Learning Salpaus) 

ja lukioiden Moodlelle eLLu (e-Learning Lukiot). Alla olevassa kuvassa 

yksi otos eLSa:n käytön kasvusta. 

Kuvassa tilastoa eLSa-alustan käytöstä aikavälillä 2/2012 -2/2013

Verkko-oppimisen kehittäminen ja tukeminen keskitettiin 
Salpauksessa Areenaan

Hanna Toijala toimi ammatillisella puolella opettajien kouluttajana sekä 

kurssipohjien laatijana. Ritva Kivijärven rooli oli sama aluksi alueen 

lukioissa, vuosien myötä myös Salpauksessa. Myöhemmin mukaan liittyi 

mm. Georges Segura lähinnä hankkeiden pariin.

Eri oppilaitoksiin sekä Salpauksen eri toimipisteisiin koulutettiin opet-

tajien avuksi ns. verkko-opetuksen mentoreita, jolloin saatiin laajempi 

opettajajoukko aktivoitumaan mukaan käyttämään verkko-opetusta. 

TeamSpeak-neuvottelua toteutettiin jo tammikuussa 2008.

Salpauksessa luokkia varustettiin tietokoneilla siten, että pääsääntöi-

sesti jokaisessa opetustilassa oli käytössä opettajan tietokone interne-

tyhteydellä sekä videoprojektori. Salpauksen eri toimipisteisiin perus-

tettiin riittävä määrä atk-luokkia. Myös Vipusenkadulla kokeiltiin myös 

videoneuvotteluopetusta Heinolaan ja Asikkalaan. Lisäksi rakennettiin 

verkkokursseiksi sekä ammattiin opiskeleville että lukiolaisille sopivia 

kursseja, kuten esimerkiksi liikennekasvatuskurssi, ajokortin teoriaosan 

suoritus, sekä yrittäjyyskasvatukseen liittyviä kokonaisuuksia.

Kaksoistutkintoa opiskelevilla oli usein päällekkäisyyksiä ammattiopin-

tojen ja lukio-opintojen kanssa, joten Ståhlberginkadun kampukselle 

hankittiin tuntien striimauksen mahdollistava laitteisto, mutta sen 

hyödyntäminen jäi vähäiseksi. Striimattuja oppitunteja opiskelija pystyi 

katsomaan ja kuuntelemaan itsenäisesti aikaan ja paikkaan sitomatto-

mana.

Vuosien myötä toteutettiin erilaisia verkko-opetuksen kehittämispro-

jekteja sekä yksin että yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien 

kanssa. Kokeiltiin myös Second Life -virtuaalimaailmaa, jonne raken-

nettiin virtuaaliset opetustilat niin lukioille kuin salpauslaisille. Joitakin 

luentoja toteutettiin tätä kautta mm. opettajien VESO-päivien yhtey-

dessä. Muita hankkeita olivat WerkkoWellamo, HyväYritys ja Second-

Study-hankkeet. Yksi Salpauksen projekteista tähtäsi rakennusalalle 

248



sopivan oppimispelin rakentamiseen. Siinä opiskelija pystyisi käymään 

virtuaalisesti läpi omakotitalon rakennusvaiheet montun mittaamisesta 

viimeiseen pensselin vetoon saakka. Tämä hanke jouduttiin keskeyttä-

mään ohjelmointikustannusten nousun vuoksi.

Oppimiskeskus Fellmannia avautui Lahden ydinkeskustaan elokuussa 

2011. Fellmannia oli uuden ajan oppimiskeskus, jonka palvelukokonai-

suuden muodostivat innovatiiviset oppimisympäristöt, korkeakoulujen 

yhteiskirjasto, verkko-opetuksen kehittämis- ja palvelukeskittymä sekä 

kokous-, kahvila- ja ravintolapalvelut. Fellmannia toimi tiedon ja oppi-

misen kohtaamispaikkana eri koulutusalojen ja -asteiden opiskelijoille, 

opettajille, tutkijoille, kaupunkilaisille, seminaari- ja kokousvieraille 

sekä kaikille tiedontarvitsijoille. Aikanaan uutta monialaista palvelu-

konseptia tuotettiin yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun, Lahden 

yliopistokeskuksen toimijoiden ja Koulutuskeskus Salpauksen opetusten 

kanssa. 

Reijo Pöyhönen

koulutusjohtaja 

Koulutuskeskus Salpaus 

eläkkeellä

”Kokeiltiin myös Second Life 
-virtuaalimaailmaa, jonne rakennettiin 

virtuaaliset opetustilat niin lukioille 
kuin salpauslaisille.”
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Ammatillisen koulutuksen reformi 2018 
Salpauksessa

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ja ammatilli-

sen koulutuksen reformi tulivat voimaan 1.1.2018. 

Rupattelua ammatillisen koulutuksen 
uudistuksesta 

Päijät-Hämeen alueen koulutuksen järjestäjiä ja työelämän 

edustajia oli mukana Rupatellaan reformista -tilaisuudessa 

Salpauksen Ravintola Kulinaarissa torstaina 16.11.2017. Tilai-

suudessa pohdittiin yhdessä, mikä muuttuu ammatillisessa 

koulutuksessa 1.1.2018. Rupatteluun osallistui reilu kahdek-

sankymmentä henkeä. Koulutuskeskus Salpauksen lisäksi ti-

laisuutta oli järjestämässä Pajulahti, Kiipulan ammattiopisto, 

Suomen Diakoniaopisto ja Lahden konservatorio. 

“Tämä uudistus on suurin muutos ammatillisessa koulutuk-

sessa 20 vuoteen. Toivon vilkasta keskustelua ja hyviä kysy-

myksiä”, totesi Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen terve-

tulosanoissaan. Saarelainen kertoi uudistuksesta yleisesti. 

Ammatilliselle koulutukselle tulee yksi uusi laki: nuorten ja 

aikuisten koulutus yhdistyy. Uudistuksen myötä tulee yksi 

näyttöön perustuva tapa suorittaa tutkinto. Tutkinnoista 

tulee laaja-alaisempia. Ennen kaikkea opiskelijat ja heidän 

yksilölliset tarpeensa tulee huomioida. Osaaminen ratkai-

see ja opiskelija opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei ole 

vielä osaamista. “Samalla, kun katsomme parin vuoden pää-

hän, tulisi katsoa myös pidemmän ajan päähän. Nuoret tulevat 

olemaan pidempään työelämässä kuin aiemmat sukupolvet”, 

Saarelainen toi esiin.  

Oppisopimuksen isoon kuvaan ei tule muutoksia. Vuoden 

2018 alusta oppisopimuksen voi solmia myös tutkinnon 

osittain tai koskien koko tutkintoa. Koulutussopimus korvaa 

nykyisen työssäoppimissopimuksen. Se mahdollistaa tut-

kinnon tai osaamisen keräämisen joustavasti. 

Opintojen henkilökohtaistamisella tärkeä rooli 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaami-

sen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suomen Diakoniaopis-

ton Lahden kampuksen tiimipäällikkö Marja-Liisa Sabbahin 

mukaan tällä kaikella on tarkoituksena, että yksilölliset 

opintopolut ja opetus on mahdollisimman asiakaslähtöistä. 

Myös näyttöihin ja arviointiin tulee muutoksia uudistuksen 

myötä. Arviointiasteikko laajenee ykkösestä vitoseen. Arvi-

oinnissa mukana on yksi työelämän edustaja ja yksi opettaja. 

Tilaisuudessa keskusteltiin alustuksien jälkeen pöytäkun-

nittain tulevista ammatillisen koulutuksen muutoksista. 

Lopuksi todettiinkin, että yhdessä työelämä ja oppilaitokset 

kouluttavat osaajia työelämän tarpeisiin. “Näistä uudistuk-

seen liittyvistä asioista oli hyvä kuulla ja keskustella oppilai-

toksen kanssa. Meillä on paljon opiskelijoita eri aloilta”, asukas- 

isännöitsijä Armi Leivonen Jyränkölän Setlementistä kertoi 

tilaisuuden jälkeen.

Reformin vaikutukset opiskelijoille

Opiskelijan näkökulmasta reformi tarkoitti joustavaa hakua 

ympäri vuoden, henkilökohtaista suunnitelmaa opiskeluun 

(HOKS), työssä oppimista, monipuolisia oppimisympäristöjä, 

joustavia opintoaikoja, puuttuvan osaamisen hankkimista, 

näyttöjä käytännön työtehtävissä, osaamisen päivittämistä, 

laaja-alaisia tutkintoja, pääsyä töihin tai korkeakouluopin-

toihin.

Opiskelijan arviointi perustuu pelkästään näyttöihin, mitä 

nuorten on ollut vaikea ymmärtää. Puuttuvaa osaamista voi 

täydentää hyvin monella tavalla, mitä myöskään ei ole ollut 

helppo sisäistää. Sitä voi saada esimerkiksi harrastuksista, 

mutta se on virallisesti dokumentoitava. Muutosta on myös 

siinä, että opintoviikkojen sijaan opintosuoritukset kirja-

taan opintopisteinä. Reformin jälkeen ei enää puhuttu lähi-

opetuksesta, vaan oppimisen ohjauksesta ja tuesta. Vuotui-

nen opiskelijapalaute on valtakunnallinen järjestelmä, jossa 
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kysytään aloittavilta/valmistuvilta palautetta. Vastaukset 

menevät suoraan valtakunnalliseen järjestelmään. Näiden 

lisäksi Salpauksella on oma opiskelijapalaute “Hei, hei, mitä 

kuuluu?”, johon tulee sekä positiivista että negatiivista pa-

lautetta. Reformin jälkeen myös yhteydet opiskelijoiden ko-

teihin ovat lisääntyneet.

Päijäthämäläinen paikallislehti Uusi Lahti referoi opetus- 

ja kulttuuriministeriön ja Skills Finlandin kahden vuoden 

välein teettämää ammatillisen koulutuksen mielikuvatut-

kimusta, josta käy ilmi, että myönteisimmät mielikuvat 

ammatillisesta koulutuksesta ovat opiskelijoilla itsellään. 

Opiskelua pidetään käytännönläheisenä, monipuolisena, 

hyödyllisenä, joustavana ja rentona. Paljon työpaikalla op-

pimista sisältävän opiskelun katsotaan valmistavan hyvin 

ammattiin. Parannettavaa nähtiin opiskelijoiden, opettajien 

ja työnantajien välisessä yhteistyössä. 

Reformin vaikutukset opettajiin

Reformin keskeisimmät linjaukset ovat kohdistuneet ope-

tukseen. Opettajien työn on sanottu muuttuneen niin 

sisällöllisesti kuin pedagogisesti: päivittäiset työt opis-

kelijaryhmän edessä ovat vähentyneet ja haasteelliset 

henkilökohtaiset ohjaukset ovat lisääntyneet, samoin yh-

teydenotot työelämän oppimispaikkoihin. Opettajat ovat 

tarvinneet tukea reformin muutoksien läpiviemisessä. Työn 

sisällöllisiä muutoksia ovat olleet osaamisen, toimintamal-

lien ja uusien prosessien haltuunotto. Opettajien HOKS-, 

koulutussopimus- ja oppisopimusosaamista on lisätty kou-

lutuksilla ja infotilaisuuksilla. Lisäkoulutusta on annettu 

lainsäädännöstä, ohjaus- ja arviointiosaamisesta, tietojär-

jestelmien hallinnasta ja työelämäyhteyksien kehittämises-

tä. Useimmissa ammattiopistoissa järjestetään edellä mai-

nituista asioista jatkuvaa koulutusta, ja oppilaitokset ovat 

hyödyntäneet myös Opetushallituksen reformiin liittyvää 

koulutusta johdolle ja henkilöstölle. 

Salpauksessa on kuusi luotsiopettajaa, jotka ohjaavat ja 

neuvovat muita opettajia HOKS-prosessissa, opiskelijoiden 

henkilökohtaistamisprosessissa. “Yhteydenottoja tulee opet-

tajilta monta päivässä, eri aloilta, koko Salpauksesta”, kertoo 

yksi luotsiopettajista, kasvatus- ja ohjausalan lehtori Johan-

na Tuliainen. Luotsiopettajat kokoontuvat kahden viikon 

välein palavereihin, joissa luodaan Salpauksen yhteisiä 

HOKS-käytäntöjä eri aloille. Reformin kanssa samaan ai-

kaan osui myös opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirty-

minen, mikä mullisti vuosikymmenten takaisen käytännön. 

Myös uuden opintohallintajärjestelmän, Wilman, käyttöön-

otto on tuonut omat haasteensa. Salpauksessa opettajien 

rinnalle opiskelijoiden ohjaukseen on tullut uusi ammatti-

ryhmä – taitovalmentajat. OKM myönsi vuonna 2019 lisä-

rahoituksen opettajien palkkaamiseen. “Reformin jälkeen on 

koko ajan meneillään ja valmisteilla jokin hankehaku OKM:stä. 

Nyt menetettyjä rahoja jaetaan takaisin”, selvitti Salpauksen 

rehtori Päivi Saarelainen.

Reformin vaikutus talouteen

Koska reformin valmistelu ajoittui samaan aikaan kuin am-

matillisen koulutuksen suuret rahoitusleikkaukset, sekoitti 

moni nämä asiat keskenään, ja ajateltiin reformin toimenpi-

teiden johtuvan pelkästään taloudellisista syistä. Toimitus-

johtaja Martti Tokolan mielestä oli haastavaa, kun reformi 

ja rahoitusleikkaukset toteutuivat samanaikaisesti. Amma-

tillisessa peruskoulutuksessa siirryttiin tulosperusteiseen 

rahoitukseen, johon oli totuttu jo ammattikorkeakoulussa, 

perusrahoitus 70 %, tutkinnoista 20 % ja muista suoritteis-

ta 10 %. Uudistuksen heikko kohta on ollut ennakoitavuus. 

“Vuosina 2015-16 työntekijät olivat peloissaan, kun ei tiedetty, 

Opettajien työn on sanottu muuttuneen niin  
sisällöllisesti kuin pedagogisesti: päivittäiset työt  

opiskelijaryhmän edessä ovat vähentyneet ja haasteelliset  
henkilökohtaiset ohjaukset ovat lisääntyneet.
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mitä tapahtuu”, kertoi rehtori Päivi Saarelainen. Salpauksen 

marssijärjestys oli, että henkilöstöä ei irtisanota ensimmäi-

seksi, vaan yritetään löytää muita keinoja. Myöskään opis-

kelijapaikkoja ei vähennetty, vaikka yksikköhinta pieneni. 

Hallintoa virtaviivaistettiin

Koulutuskeskus Salpaus -oppilaitoksen hallinto- ja sihtee-

ritoimintaa on myös uudelleen organisoitu uudessa orga-

nisaatiossa. Kun aikaisemmin eri tulosalueilla oli omat sih-

teerit, määrällisesti eniten opiskelijahallinnossa Salpauksen 

Areenassa, nykyisin pääosa työskentelee Paasikivenkadulla 

tiimeissä. Hallintosihteeri Reija Launiemi ja Eija Silvonen 

ovat toimitusjohtajan alaisuudessa ja palveluvastaava Arja 

Mikkonen on tiimiesimiehenä Assistentti- ja suunnittelija-

palvelutiimissä, jossa on yksi asiahallinta-assistentti, kolme 

palveluassistenttia ja kaksi  suunnittelijaa. Palveluvastaava 

Arja Mikkosen tehtäväkenttä on laaja: rehtorin sihteerin 

tehtävät, oppilaitoksen hallintoon liittyvät asiat, johtoa tu-

kevat valmistelu-, suunnittelu- ja raportointitehtävät, joh-

toryhmän sihteerin tehtävät, opiskelijan oikeusturvatoi-

mikunnan pöytäkirjasihteerin tehtävät, palveluvastaavan 

tehtävät (esimiestyö), hallintosihteerin ja yhtymähallituk-

sen ja -kokouksen sihteerin varahenkilönä toimiminen sekä 

Dynasty-asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjä yhdessä 

hallintosihteeri Reija Launiemen kanssa.

Pedagogiset vaikutukset

Nuorten ja aikuisten koulutus yhdistyi. Uudistuksen myötä 

tuli yksi näyttöön perustuva tapa suorittaa tutkinto. Tutkin-

noista tuli laaja-alaisempia. Reformiin liittyi ns. Sateenvar-

jo-hanke, jossa tutkintojen määrää vähennettiin, ja niiden 

alle koottiin enemmän eri aloja. Ennen kaikkea opiskelijat ja 

heidän yksilölliset tarpeensa tulee ottaa huomioon. Osaami-

nen ratkaisee ja opiskelija opiskelee vain sellaista, mistä hä-

nellä ei ole vielä osaamista. Oppisopimuksen voi solmia myös 

tutkinnon osittain tai koko tutkintoon. Koulutussopimus kor-

vaa aikaisemman työssäoppimissopimuksen. Se mahdollis-

taa tutkinnon tai osaamisen keräämisen joustavasti. 

Opintojen henkilökohtaistamisella on tärkeä 
rooli 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaami-

sen kehittämissuunnitelma (HOKS). Yksilölliset opintopolut 

ja opetus on mahdollisimman asiakaslähtöistä. 

Opiskelijan henkilökohtaistamisen keskustelussa selvite-

tään yhdessä

• mitä osaamista opiskelijalla on entuudestaan

• mitä osaamista puuttuu

• miten puuttuva osaaminen hankitaan ja miten yhdiste-

tään opetus, ohjaus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

• millaista ohjausta opiskelija tarvitsee opintojen aikana. 

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa 

päivitetään ja täydennetään koko ajan opintojen edetessä. 

Myös näyttöihin ja arviointiin tulee muutoksia uudistuksen 

myötä. Arviointiasteikko laajenee yhdestä viiteen. Arvioin-

nissa mukana on yksi työelämän edustaja ja yksi opettaja. 

Työelämä ja oppilaitokset kouluttavat osa yhdessä osaajia 

työelämän tarpeisiin. 

Opot ohjaavat – verkossa

Reformissa yhdistyivät nuorten ja aikuisten ohjauspalve-

lut. Koulukiertueet peruskoululaisille ovat nyt Teamsissa, ja 

siihen on tehty videomateriaalia. Samoin vanhempainillat, 

ryhmäinfot ja ohjaavat koulutukset. Aamupuurot alueen pe-

ruskoulujen ja lukioiden opoille ovat myös Teamsissa, muu-

taman kerran vuodessa. Salpauksen keskitetty opinto-oh-

jauspiste on nykyisin Svinhufvudinkatu 10:ssä, avoinna 

10-14. Ohjauspiste Suunnassa työskentelevät Suunta-opot 

ohjaavat niin aikuisia kuin nuoria koulutuksesta kiinnos-
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tuneita hakijoita. Lisäksi verkkosivuilla on chat-päivystys 

arkisin klo 8-16. Teamsissa on myös ryhmäohjausta. 

Reformia kritisoitiin

Kuten aina uudistukset, reformikin on herättänyt hyvin ris-

tiriitaisia mielipiteitä ja tunteita erityisesti opettajissa. Ylei-

sesti oltiin sitä mieltä, että kaikenlainen kirjaaminen ja ra-

portointi on lisännyt opettajien työmäärää suuresti. Kaupan 

ja hallinnon alan opettajat teilasivat reformin ja kaipasivat 

vanhaa aikaa keväällä 2021. Heidän mielestään joustavuus 

on vähentynyt, työssäoppimisen järjestelyt muuttuneet 

niin, että aina on oltava koulutussopimus tai oppisopimus, 

ja työn ohessa opiskelu ei nyt onnistu. Työpaikat eivät ole 

aina halukkaita tekemään oppisopimuksia, ainakaan ko-

vin lyhyeksi aikaa. “Rehellisesti täytyy sanoa, että tuloksena 

reformista on paljon työtä ja vähemmän palkkaa. Ennen olin 

aina täällä paikalla, nyt osaan jo tehdä etäpäiviä”, sanoi eräs 

kokenut opettaja. 

YLE:n uutisissa ja keskusteluohjelmassa keskusteltiin refor-

min vaikutuksista seuraavalla otsikolla “Ammatillinen opetus 

uudistettiin pari vuotta sitten – mikä on tulos? Ammattilaisia, 

jotka eivät osaa ammattiaan.” 

Reformin toimeenpano 
Salpauksessa (29.9.2018)
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Seija Katajisto

Salpauksen pedagogiikassa 
näkyy monimuotoisuus, 
osaamisperusteisuus ja 
läpinäkyvyys

Yksinäisistä tähdistä vetovoimaiseksi planeetaksi

Osaamisperusteisuutta ja opiskelijoiden henkilökohtaisia suunnitel-

mia oli rakennettu jo 1990-luvulta saakka, mutta muutos on hidasta ja 

varmasti siksi näitä termejä otettiin vahvasti käyttöön myös OKM:n ja 

OPH:n linjauksissa sekä lopulta lainsäädännössä vuonna 2018.

Sanoitin tilannetta – ehkä kärjistäen – niin, että pedagogiikka valitaan 

opiskelijan tavoitteiden ja tarpeiden mukaan eikä se ole opettajan itsek-

seen itselleen rakentama esiintyminen. Kuvasin muutosta planeetoilla ja 

tähdillä. Nyt lähtötilanteessa opiskelijat ovat ryhmä, joukko tai luokka, 

jonka edessä erilaiset opettajat – pedagogiset tähtiesiintyjät – käyvät 

esittämässä omaa erikoisosaamistaan. Opiskelijan vastuulle jää ehjän 

kokonaiskuvan rakentaminen eri tähtiesiintyjien esitysten pohjalta. 

Lähdimme tavoittelemaan päinvastaista tilannetta. Opettajat ja ohjaajat 

ovat ryhmä, joukko tai tiimi, jonka ympärillä erilaiset opiskelijat – kukin 

oman elämänsä tähtinä – kiertävät omaa rataansa kohti omia tavoit-

teitaan. Vauhti, kiertoradan muoto ja etäisyys oppimista ohjaavasta ja 

tukevasta tiimistä on kullakin erilainen. Kukin opiskelija saa tarpeensa 

mukaan vauhtia ja vetovoimaa tai tukea ja suunnan muutosta. Jokainen 

opiskelija on yhteinen eikä ole sinun tai minun luokkaa tai opiskelijoita. 

Jokainen opiskelija saa yhdenvertaisesti käyttöönsä kaikkien opettajien 

ja ohjaajien ammattitaidon ja osaamisen. 

Sanoitimme vahvasti ja selkeästi Salpauksen pedagogiikan linjaukset, 

tavoitetilan ja kehittämisen suunnat strategiatasolle kaudella 2016–2020. 

Valmistelua tehtiin vuosien 2013–2014 opetussuunnitelmatyön pohjalta 

ja ennakoinnissa tunnistettujen tavoitteiden suuntaan.  Strategiaohjel-

man nimi oli Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen 

ja sitä tuki vahvasti toimintakulttuurin muutoksen osa-alue Alojen ja 

ammattiryhmien yhteystyön edistäminen.
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”Oppiminen luo osaamista, jolla monet erilaiset vielä 
tuntemattomatkin haasteet ovat ratkaistavissa.”

Opiskelijat, oman elämänsä tähdet

Tavoitteeksi asetimme, että 

Oppiminen on mahdollista 24/7 opiskelijan kanssa suunnitellussa oppi-
mismaisemassa (learning landskape), jossa yhdistyvät

• hänen henkilökohtaiset ympäristönsä,

• työelämän aidot ja ajantasaiset työtilaisuudet sekä

• Salpauksen tarjoamat muuntojoustavat aktiiviseen vuorovaikutuk-

seen kannustavat oppimisympäristöt. 

Keinoiksi kuvasimme 

• sähköiset työskentely- ja oppimisympäristöt ja 

• yhteistyöverkostot, jossa kumppaneina ovat 

• työpaikat ja toiset oppilaitokset Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla, Suo-

messa, Euroopassa ja toisilla mantereilla.

Lisäksi linjasimme, että opiskelijan omassa elämässä eteen tulevat 

mahdollisuudet tunnistetaan ja hyödynnetään oppimisen tilaisuuksina 

hänen henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan. Lukujärjestykseen 

luotu rakenne voitaisiin siis purkaa.  

Digitalisaatio – innovatiivista loikkaa vai palveluportaalin kahleita

Strategiaohjelma tuki meitä digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä 
ja käyttöönotossa. Linjasimme koko organisaatiota koskevat tavoitteet 

mm. Elsan, Opintopolun ja ePerusteiden käytölle ja kuvasimme Salpauk-

sen oppimisen digimaiseman. 

Salpauksen oppimisen digimaisema
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Digitaalinen oppimisympäristö Elsa arvioitiin ja kilpailutettiin, 

ja tuloksena pysyimme Moodlen käyttäjinä. Elsa saatiin toimimaan 

palveluna 2019 ja samalla uudistimme Elsan visuaalista asua Salpauk-

sen brändin mukaiseksi. Rakenne ja käyttöliittymä suunniteltiin niin, 

että mahdollisuudet hyödyntämiseen saatiin ulottumaan myös muihin 

kuin digitaalisiin toteutuksiin. Samoin päätimme, että Elsa on yhteinen 

oppimisympäristö sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Elsa oli ehkä 

ollut innostuneiden käytössä itse valitulla tavalla, mutta nyt sen käyttö 

yhdenmukaistettiin ja siitä tehtiin arkinen apuväline kaikille. Elsasta 

tuli opintohallintojärjestelmän rinnalle Salpauksen oppimisen palvelu-

kanava.

Pandemiavuodet 2020–2021 pakottivat digitalisaation hyödyntämiseen 

ja harppauksen myötä strategiaohjelmamme saavutti kaikki tavoitteet 

digitaalisten palveluiden käyttöönoton osalta - osin tuon pakkotilanteen 

ansiosta.

Innovatiivisuus ja kekseliäisyys ei liity perusvälineistön valintaan, mut-

ta muiden kuin Digimaiseman sisempien kehien palveluiden käytöstä 

ohjaushenkilöstö sopii opiskelijoiden kanssa. Tämä linjaus varmisti, että 

perustason digitaidoilla voi opiskella ja ohjata oppimista, mutta se myös 

valmisti meitä hyvin tulossa olleisiin tiukkoihin GDPR-säädöksiin.

Mitä tuo innovatiivisuus sitten on tarkoittanut? Salpauksen oppimisen 

Digi-maiseman ulkokehällä on tapahtunut paljon. Kokeilukäyttöön on 

otettu lisättyä todellisuutta VR-teknologiaa, hologrammeja, robotiikkaa 

ja mm. erilaisia pelillistämisen palveluja. Tarkoituksenmukaisiksi valitut 

ovat sitten siirtyneet kuvassa sisemmäksi eli alakohtaisesti opetushenki-

löstön tai jopa koko Salpauksen henkilöstön käyttöön.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuessa veimme kaikki 

opiskelijat ja koulutusmuodot yhteen yhteiseen uusittuun opintohallin-

tojärjestelmään.

Vuonna 2019 kirjasimme ”Uusi opintohallintojärjestelmä otettiin 

käyttöön vuoden alussa ja saavutimme historiallisen tilanteen, jossa 

Salpauksen kaikki opiskelijat ovat samassa järjestelmässä. Yhteisellä 

opintohallintojärjestelmällä varmistamme yhdenvertaisen opiskelijan 

palveluprosessin riippumatta siitä, millainen joustava ja tilanteissa 

muuttuva henkilökohtainen polku hänelle suunnitellaan.  Yhteinen opin-

tohallintojärjestelmä mahdollisti myös tiedonsiirrot valtakunnallisiin 

KOSKI- ja eHOKS-palveluun.” (Q2/2019)

Opintohallintojärjestelmän uusiminen oli välttämätöntä monestakin 

syystä, mutta sen varsinainen vaikutus on automaattisissa tiedonsiir-

roissa valtakunnallisiin palveluihin kuten KOSKI ja eHOKS, joiden tieto-

sisällön pohjalta koulutuksen järjestäjä mm. saa rahoituksen. 

Verkostojen vahvuus

Strategiaohjelma ohjelma tuki meitä työelämän ja yritysten kanssa teh-

tävän yhteystyön rakentamisessa ja antoi rohkeutta viedä oppimista 

työpaikoille ja tunnistaa työssä hankittua osaamista. Kaikkiin tutkin-

toihin, kaikkiin tutkinnon osiin määriteltiin yhdeksi toteutustavaksi 

toteutus työpaikalla, joka voi olla oppisopimus, koulutussopimus tai oma 

työpaikka ilman sopimusta. 
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Erilaiset koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten yhteistyöverkostot 

vahvistuivat yhteisessä haasteellisessa muutostilanteessa, kun rahoituk-

sen leikkaukset, kokonaan uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö 

sekä opettajien vuosityöaika tuotiin arkeen. Sanat ja kieli muuttuivat, 

kun opetusvelvollisuus, lähiopetus, opetussuunnitelma, koulupäivien 

määrä, lukuvuosi ja lukukausi menettivät merkityksensä ja toimintaa 

ohjaavan asemansa.

Korkeakouluyhteistyössä olimme avaamassa perustutkintojen opiskeli-

joille jatko-opintoväylää ammattikorkeakouluihin. LAB-ammattikorkea-

koulun kanssa luotu MOTARI laajeni nopeasti koskemaan useaa Salpauk-

sen perustutkintoa. Hyvin toimivaa mallia oli helppo tarjota myös muille 

ammattikorkeakouluille, joiden kanssa yhteistyö nähtiin tarpeelliseksi. 

Motarin myötä korkeakouluun tähtäävät opiskelijat saivat konkreettista 

kokemusta korkeakoulussa opiskelusta ja käyttöönsä korkeakoulun pal-

veluja kuten digitaalisia oppimisympäristöjä ja kirjastopalvelut.

Toimitilaohjelma tukee pedagogiikkaa … ja päinvastoin 

Pedagogiikan muutoksen toteuttaminen ja Salpauksen toimitilojen 

kehittäminen osuivat ajallisesti hienosti yhteen ja saimme suunnitella 

uutta yhteisen tekemisen ja kohtaamisten toimintakulttuuria tukevia 

tiloja. Merkityksellistä oli myös, että tilojen suunnittelun yhteydessä 

”puhuimme pedagogiikkaa” eli suunnittelimme oppimista sekä sen 

ohjausta ja tukea: opetushenkilöstö, kiinteistöpalvelujen asiantuntijat 

sekä esimiehet ja johto yhdessä. Muuntojoustavat tilat kestävät aikaa ja 

antavat tilaa koulutustarjonnan ja pedagogiikan muutokselle.

Salpauksen pedagogiikka

Salpaus halusi tuolloin - ja haluaa edelleen - näyttäytyä tarkoituksenmu-

kaisen ja monimuotoisen pedagogiikan oppilaitoksena, jossa moniää-

nisyys, erilaiset näkemykset ja kokeilut rakentavat yhteistä ja jaettua 

pedagogista toimintakulttuuria. 

Linjasimme strategiaan, että pedagogiikka on 

• monimuotoista ja osaamisperusteista

• perusteltua ja läpinäkyvää,

• opetushenkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden yhdessä suunnittele-

maa sekä

• uudistuvaa.

Monimuotoisuus antaa tilaa erilaisille innovaatioille, ismeille ja vaihto-

ehdoille. Erilaiset tilanteet, tarpeet, tavoitteet ja opiskelijat vaativat eri-

laista pedagogiikkaa. Monimuotoisuus ja erilaiset ratkaisut on sanoitettu 

ja perusteltu tiimissä ja tutkintotyön osana sekä totta kai opiskelijoille 

ja työpaikoille. Suunnitelmat ovat läpinäkyviä, ne ovat julkisia - Elsassa 

opiskelijoille ja kollegoille sekä ePerusteissa kaikille. Suunnittelussa ovat 

mukana kaikki oppimisen kokonaisuuteen osallistuvat tahot, joten suun-

nitelma on yhteinen ja siihen on helppo sitoutua.  Ja tietenkin, palaut-

teen ja kokemusten perusteella arvioidaan ja suunnitellaan uutta.

Lainsäädännön muuttuessa tarkastelimme tutkintokoulutusta järjestel-

mällisesti. Tutkinnon peruste, osaamisperusteisuus ja näyttöön perustu-

va osaamisen osittaminen vietiin arkeen tutkintotyön prosessissa, jossa 

jokainen tutkinto ja jokainen tutkinnon osa työstettiin opiskelijoiden 
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poluiksi, erilaisiksi toteutuksiksi ja osaamisen arvioinnin suunnitel-

miksi. Opettajat, päälliköt sekä kehittämisen ja johdon edustajat tekivät 

työtä yhdessä ja sovittu yhteinen suunnitelma julkaistiin Opintopolussa. 

Tutkintojen tuntemus ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien ymmärtä-

minen on tärkeää osaamista sekä henkilökohtaistamisessa että työelä-

män osaamistarpeisiin vastaamisessa.

Pedagogiikka syntyy vuorovaikutuksessa. Tutkintotyön tulos, toteu-

tussuunnitelma, antaa pohjan. Elsaan viety kantakurssi on yhdessä 

suunniteltu oppimisen käsikirjoitus, johon on kytketty yhteinen 

aineisto.  Varsinainen toteutus on kohtaamisia, jotka opetushenkilös-

tö suunnittelee opiskelijoiden HOKS:ien pohjalta yhdessä työelämän 

kanssa. Yhteinen näkemys, käsikirjoitus ja aineisto vapauttavat työaikaa 

henkilökohtaistamiseen ja kannustavien kohtaamisten suunnitteluun. 

Vaikka opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirtyminen toikin yhden ison 

muutoksen muiden joukkoon, niin se myös mahdollisti uuden pedago-

gisen toimintamallin luomisen: Kaikki työt ja tehtävät ovat yhtä lailla 

tarpeellisia, kaikkien vuosi on 1500 tuntia ja vapaajaksojen ajoittaminen 

on vapaampaa eikä lukukausien rajoittamaa.

Yhdenvertaisuus, tasalaatuisuus ja laadun hallinta – kohti 

asiakaslähtöistä palvelua

Strategia ei tietenkään yksin riitä vaan muutoksen tueksi tarvitaan 

erilaisia käytännön toimia. Opettajien pedagogiseksi tueksi ja alkuun 

erityisesti henkilökohtaistamisen tueksi nimettiin Luotsi-opettajia, digi-

taalisten ratkaisujen käyttöönoton tueksi Digi-mentoreita, kansainvälis-

tymistä edistämään KV-yhteysopettajia ja työelämän kontakteja raken-

tamaan Työelämä-opettajia. Perehtyneet ja asiantuntijuutta hankkineet 

toimivat arjessa kollegoittensa tukena. Näin osaamista, ymmärrystä ja 

hyviä menettelyjä jaetaan ja levitetään.

Tutkintotyö jatkuu ja selkeän prosessin avulla pystymme toimimaan 

perusteiden uudistamisen ryhmissä, joka on koko ajan kiivaampi. 

Työelämän, ammattien ja osaamisen vaatimukset muuttuvat ja siksi tut-

kintojen perusteidenkin on uudistuttava. Tutkintotyö varmistaa osaltaan 

tasalaatuisuutta oppimisen ohjauksessa ja tuessa.

Vaikka muutostahti oli tiukka, niin opiskelijavuosiin, tuloksellisuuteen 

ja vaikuttavuuteen perustuva rahoitus sekä opettajien vuosityöaika 

auttoivat uuden lainsäädännön toimeenpanossa. Nyt olemme eläneet 

yhden vuoden laajennetun oppivelvollisuuden aikaa, tarkastelemme 

työelämän ja aikuisten osaamistarpeita jatkuvan oppimisen otsikon alla, 

rakennamme eri toimialoilla kestävämpää toimintatapaa, turvaamme 

osaamisella kilpailukykyä, elämme globalisaation, kansainvälistymisen, 

digitalisaation ja ekologisen haasteen aikaa – muutos jatkuu, mutta 

toiminnan ydin on edelleen tasalaatuinen, yhdenvertainen ja osaamis-

perusteinen toiminta opiskelijan oppimisen edistämisessä. Oppiminen 

luo osaamista, jolla monet erilaiset vielä tuntemattomatkin haasteet 

ovat ratkaistavissa.

Salpaus, ole hyvä.

Seija Katajisto

vararehtori, Koulutuskeskus Salpaus
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Salpauksen opiskelijaprofiili muuttui

Muutokset näkyvät selkeimmin opiskelijoiden ikäjakaumas-

sa: alle 19-vuotiaita kaikista eri henkilöistä oli vuonna 2020 

enää vain alle 30 % ja vastaavasti yli 30-vuotiaita on jo lähes 

50 %. Oppisopimus osana tutkintoa tai koko tutkinnon suo-

rittaminen oppisopimuksella on lisääntynyt merkittävästi. 

Samaan aikaan noin 13 % kaikista Salpauksen opiskelijoista 

on maahanmuuttajataustaisia. Muutos näkyy merkittävästi 

juuri tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olemme edel-

leen pystyneet alueen lukioiden ja muiden ammatillisten 

oppilaitosten kanssa Päijät-Hämeessä varmistamaan opis-

kelupaikan toisella asteella kaikille peruskoulun päättäville 

nuorille. Syyskuussa 2020 keväällä peruskoulun päättäneis-

tä ilman toisen asteen opiskelupaikkaa oli vain 13 henkilöä 

koko Päijät-Hämeessä. 

Opetusta kehittävät projektit

Vuosien 2000–2006 Euroopan Unionin rakennerahasto-oh-

jelmilla tuettiin toimenpiteitä, jotka tähtäsivät työllisty-

vyyden edistämiseen, osaamisen kohottamiseen, tutkimus-

tiedon ja teknologian siirtoon sekä oppimisympäristöjen 

kehittämiseen. Euroopan sosiaalirahasto rahoitti seuraavia 

toiminta-aloja koulutuksesta työelämään siirtyminen, syr-

jäytymisen ehkäisy, koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden 

parantaminen ja työelämäsuhteiden vahvistaminen sekä 

osaamispääoman kehittäminen tukemaan yrittäjyyttä, 

työelämän kehittymistä ja tutkimustulosten ja teknologian 

hyödyntämistä.

Alueellisissa tavoiteohjelmissa korostettiin seuraavia: tek-

nologian ja tutkimustulosten siirron ja innovaatioiden käyt-

töönottamisen tukeminen, rakentamis- ym. investoinnit, 

investoinnit tietoyhteiskunnan kehittämiseen ja oppimis-

ympäristöjen monipuolistamiseen (oppimateriaaliin, ope-

tusteknologiaan ja tietoverkkoihin). 

Salpaus aktiivinen hanketoimija

Salpauksessa ja sen oppilaitoksissa lähdettiin eri aloilla ak-

tiivisesti hakemaan hankerahoitusta eri ohjelmista. Vuon-

na 2002 lopussa Salpauksen käynnissä olevien hankkeiden 

budjettien kokonaissumma oli reilut 10 miljoonaa euroa. 

Suurin osa koostui oppilaitosten yhteistyökumppaneiden-

Taitaja-mitalisti 
opettajansa kanssa 
mitalikahveilla.
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sa kanssa toteuttamista kehittämishankkeista: opetuksen 

kehittäminen, alueellinen yhteistyö ja lähialueyhteistyö. 

Oppimisen ja opetuksen kehittämishankkeita olivat val-

takunnalliset, Opetushallituksen koordinoimat näyttö- ja 

näyttöaineistopilotit, joihin Salpauksen koulutusaloista 

osallistuivat kauppa ja hallinto, luonnonvara-ala, tekniikan 

ja liikenteen ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, kulttuu-

riala sekä sosiaali- ja terveysala. Näyttöpilottihankkeissa 

tavoitteena oli tarkastella erilaisia näyttöjen toteuttamis-

tapoja sekä työnjakoa osapuolten välillä, kehittää ja testa-

ta opetusjärjestelyjä sekä tuki- ja ohjauspalveluja, kehittää 

opettajien sekä muiden arvioijien koulutusta ja tarkastella 

uuden järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvia kustannuk-

sia. Vastaavasti näiden pilottien tavoitteena oli tuottaa näyt-

tömateriaalia valtakunnalliseen käyttöön, luoda järjestelmä 

näyttöaineiston tuottamiseen sekä kehittää alalle laadun-

varmistusjärjestelmä. 

Työssäoppimisen verkkoavusteisia ohjausmenetelmiä mo-

niammatillisena yhteistyönä -hankkeessa hyödynnettiin 

tietoverkkoja kaupan ja hallinnon, kulttuurialan ja sosiaa-

li- ja terveysalan opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen oh-

jauksessa. Rakennusalalla kehitettiin omaa, alalle soveltu-

vaa työssäoppimisen yhteistoimintamallia. It´s my future 

-hankkeessa kehitettiin moniammatillista tukiverkkoa, jon-

ka avulla tuetaan opintojen loppuunsaattamista. Maahan-

muuttajille tarkoitetussa Osuma-projektissa oli tavoitteena 

nostaa ja ajantasaistaa maahanmuuttajien ammatillista 

osaamista oppisopimuskoulutuksen avulla. 

Osa projekteista kohdistui yhteen tai muutamaan koulutus-

alaan, mutta yhä useimmat projektit olivat laajempia. Maa-

kunnallinen ja ylimaakunnallinen verkostoituminen tulivat 

tärkeiksi myös projektitoiminnassa. Salpauksen projektitoi-

minnan kokonaisuutta kehitti ja koordinoi Rehtorintoimis-

tossa toimiva projektipäällikkö. Tulosalueiden kehittämis- ja 

projektitoiminnasta vastaavat koulutuspäälliköt koordinoi-

vat ja kehittivät oman tulosalueensa projektitoimintaa. 

Johtoryhmä päätti vuonna 2007, että Salpauksen projektitoi-

minnan ohjausta tullaan koordinoimaan salpaustasoisesti. 

Uusi toimialapohjainen organisaatiomalli tuki tätä päätös-

tä. Salpauksen projektitoiminnasta sekä PILKE –työryhmän 

toiminnasta vastasi apulaisrehtori Hannu Heinonen. Pro-

jektitoiminnan ohjaus siirrettiin Salpauksen Areenan alai-

suuteen toiminnallisesti 1.8.2007 alkaen ja budjetillisesti 

1.1.2008 alkaen. Tästä muutoksesta johtuen koulutusjohtaja 

Hannu Hannila ja projektipäällikkö Tuomas Komu siirtyvät 

Areenaan, josta Komu siirtyi vuonna 2007 Aikuiskoulutus- 

ja työelämäpalvelut -tulosalueelle. KV-projektitoiminnan 

linjauksiin tehtiin Hannu Heinosen ohjeistuksella toimin-

tasuunnitelma, jota käsiteltiin johtoryhmän kokouksessa 

elokuussa 2007. 

Pedagogiikkaa tukevia hankkeita

Vuonna 2007 Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettiin usei-

ta oppimista tukevia projekteja: VEPE – verkkopedagogii-

kan kehittämisprojekti lukio-opetuksen kehittämiseen, Sal-

pauksen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti, Kolmas Ope 

–projektissa yhdistyvät opettajien työelämäjaksot ja niihin 

valmentava koulutusohjelma, jonka sisältö on erilainen op-

pija ja ennakointi koulutuksen kehittämiseksi erityisopis-

kelija-näkökulmasta, TOP-OPE -projekti, jossa yhdistyy 

henkilöstön kehittäminen ja ennakointi, Näytöt käyttöön – 

näyttöosaamisen levittämisprojekti, alueelliseen opintojen 

ohjaukseen liittyvä Ohjauspolku–projekti ja Vireaali-hanke, 

jolla kehitettiin tietotekniikan sovelluksia ohjelmoinnin 

opetukseen (Adusal).

Uudella EU-rahoituskaudella vuodesta 2007 alkaen oli 

odotettavissa projektirahoituksen volyymin selkeä vähe-

neminen ja koveneva kilpailu rahoitusmahdollisuuksis-

ta. Salpauksen projektitoiminnan kehittäminen vaati nyt 

projektien suuntaamista ja priorisoimista kehittämisen 

painopisteisiin, projektijohtamisen edellytysten paranta-

mista kytkemällä projektitoimintaa entistä selvemmin lin-
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jaorganisaatioon ja sen tavoitteisiin. Näitä tavoitteita olivat 

hyvien käytäntöjen levittämistä Salpauksen sisällä, projek-

tiosaajien tunnistamista ja käyttöä myös sisäisissä projek-

teissa, uusien potentiaalisten rahoituslähteiden tunnista-

mista sekä lisääntyvää yhteistyötä osaavien kumppaneiden 

kanssa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Oppimista tukevan kansainvälisen toiminnan tavoitteena 

on parantaa opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisiä 

toimintavalmiuksia, kuten kielitaitoa, kulttuurien tunte-

musta ja suvaitsevaisuutta. Näihin tavoitteisiin pyritään 

teoriaopintojen, opiskelija- ja henkilöstövaihdon sekä kan-

sainvälisen työssäoppimisen kautta.

Puhdas ympäristö ja ilma projektien aiheina 
2020-luvulla

Merkittävä valtakunnallinen projekti, jossa Salpaus oli 

mukana, oli vuonna 2013 alkanut Nuorisotakuu-projekti. 

Sen tavoitteena oli löytää peruskoulun päättäneille ja vä-

hän vanhemmillekin työ- tai koulutuspaikka. Merkittäviä 

yhteistyökumppaneita olivat Salpauksen useat työssäop-

pimisyritykset. Sanna-Kaisa Raatikainen on nyt vetäjänä 

Vertaansa vailla –hankkeessa, jossa ovat partnereina Keuda, 

Omnia, Gradia ja muita. Rahoitus on tähän noin 100 000 €.

Kehittämisprojekteja on 2010-luvun loppupuolella ollut 

paljon myös ympäristöopetuksessa ja kestävän kehityksen 

alueella. Esimerkiksi Ympäristövastuullisuus ja kestävä ke-

hitys on aihealue, jossa aktiivisena toimii Salpauksen Kestä-

vän kehityksen ryhmä. Ryhmä on listannut, mitä hankkeita 

eri aloilla on tehty ja mitä hankeaihioita yksittäiset opetta-

jat omalla alallaan ovat miettineet ja kehittäneet. Lahti EU:n 

ympäristöpääkaupunki -hankkeesta Salpaus sai hankera-

hoitusta HAAVI-Heikki –projektiin, jossa sähköalan opettaja 

Hannu Aaltonen kehitti opiskelijoiden kanssa laitteen, jolla 

voi puhdistaa vesistöjä mikromuoveista (yhteinen LABin 

kanssa). Tämä hanke ja keksintö on saanut paljon julki-

suutta ja mediahuomiota kesällä 2021, kun se julkaistiin. 

OPH:lla on ilmastovastuullisuushankkeita, joissa Salpaus 

on mukana. LAB-ammattikorkeakoulun kanssa on yhteinen 

ESR-hanke sähkö- ja automaatioalalle. Lisäksi Lahden kau-

punki on antanut rahoitusta ja toimeksiannon uusien yri-

tysten synnyttämiseen ja nuorten yritysten rekrytointiin.

Hankkeet kehittävät strategioita, jatkuvaa oppimista, uuden 

rakentumista ja parantavat asiakaskokemusta. 

Kilpailutoiminta – oppimisen 
vahvistamista 

Skills Finland ry järjestää vuosittain ammatillisen koulu-

tuksen suurtapahtuma Taitajan. Se lähettää vuosittain Suo-

men virallisen ammattitaitomaajoukkueen kansainvälisiin 

ammattitaitokilpailuihin. Toiminnan perustana ovat arvot: 

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavas-

ti. Vuonna 1993 perustetun yhdistyksen taustavoimia ovat 

opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilli-

set oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan 

järjestöt. Skills Finland on jäsen ja edustaa Suomea kansain-

välisissä WorldSkills International-, WorldSkills Europe- ja 

International Abilympic Federation -järjestöissä. Yhdistys 

järjesti vuonna 2005 Helsingissä ammattitaidon MM-kilpai-

lun WorldSkills-kilpailun. 

Oppimista tukevan kansainvälisen 
toiminnan tavoitteena on parantaa 
opiskelijoiden ja henkilöstön 
kansainvälisiä toimintavalmiuksia, 
kuten kielitaitoa, kulttuurien 
tuntemusta ja suvaitsevaisuutta. 
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Kilpailutoiminta alkaa konsernissa

Päijät-Hämeen koulutuskonserni lähti heti vuonna 1996 

alkaen mukaan Skills ry:n kilpailutoimintaan. Konsernin 

tulleista oppilaitoksista vain muutamat olivat olleet aikai-

semmin mukana Skills-toiminnassa. Monilla aloilla oli myös 

alan järjestöjen järjestämiä kilpailuja. Konserniin perustet-

tiin kilpailutiimi, jota veti aluksi kehittämisjohtaja Marita 

Modenius. Ammattikorkeakoulukokeilussa kokeilun johtava 

rehtori Juhani Honka oli ollut innostunut Skills-kilpailu-

toiminnasta ja kannusti jo 1990-luvun alussa oppilaitoksia 

siihen. Myöhemmin Salpaukseen nimettiin kilpailujohtaja, 

joka toimi tehtävässä oman toimensa ohella. 

Valtakunnallisissa Taitaja -97 -kilpailuissa Lahden käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitoksen opiskelijat menestyivät: Mer-

ja Sarkkinen voitti kultaa puualalla, Tommi Linna sijoittui 

pronssille pintakäsittelyalalla ja Päijät-Hämeen sosiaali- 

ja terveysalan oppilaitoksen parturi-kampaajaopiskelija 

voitti kultamitalin. Samana vuonna Fellmanni-instituutin 

tarjoilija- ja kokkiopiskelijoita osallistui ravintolakoulujen 

väliseen SM-ammattitaitokilpailuun Kuopiossa ja Lahden 

ammatti-instituutin opiskelijat voittivat Suomen Leipuri-

liiton ja Opetushallituksen järjestämissä Rinkeli Grand Prix 

-kilpailuissa. 

Taitaja 2001 Lahdessa “Montrealin malliin”  
– Salpauksen perustamisjuhla

Vuoden 2001 Lahden Taitaja-kisoissa lanseerattiin Taita-

ja-kilpailujen uusi kilpailuformaatti. Kilpailut järjestettiin 

Lahden Messukeskuksessa niin, että kaikki ammattialat kil-

pailivat saman katon alla. Näin saatiin synnytettyä media- 

ja yleisötapahtuma, joka lisäsi ammatillisen koulutukseen 

näkyvyyttä ja tunnettuutta. Aikaisemmin tapahtuma oli 

ollut hajautettu oppilaitosten eri alojen toimipisteisiin, ja 

kävijät olivat pääasiassa ammatillisten oppilaitosten edus-

tajia. Konsernin edustajat olivat päässeet osallistumaan 

vuoden 1999 World Skills -kilpailuihin Montrealissa, jossa 

valtakunnallinen Skills-organisaatio päätti ottaa vastaan 

Suomeen 2005 World Skills-kisat ja konsernin väki päät-

ti, että Lahdessa Taitajat vuonna 2001 tehdään Montrealin 

malliin. 

Vuoden 2001 Suomen Mestari Taitaja 2001 -ammattitai-

tokilpailujen kilpailulajit olivat seuraavat: autoasennus, 

CAD-piirtäminen, elektroniikkatyö, floristiikka, huonekalu-

verhoilu, ilmastointiasennus, informaatioteknologia, kam-

paajantyö, koneistus, kosmetologintyö, kultasepäntyö, levy- 

ja hitsaustyö, mekatroniikka, parturintyö, puhdistuspalvelu, 

pukuompelu, putkiasennus, puusepäntyö, rakennusmaa-

laus, sokerileipurintyö, somistajantyö, suurtalouskokintyö, 

sähköasennus, talonrakennustyö, tietokoneet ja verkot. 

Vuoden 2001 Taitaja-kisojen projektipäällikkönä toimi Aki 

Kauranen.

  

 
Taitaja9-

aluekilpailut 
Lahdessa.
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Marko Varjos

Kilpailutoiminta 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Koulutuskeskus Salpauksen kilpai-

lutoimintaan osallistuminen liittyy kiinteästi Lahden käsi- ja taideteolli-

suusoppilaitokseen. Oppilaitoksen rehtori Keijo Makkonen näki kilpailut 

tärkeäksi osaksi opetusta ja sen kehittymistä. Käsi- ja taideteollisuusop-

pilaitoksesta kilpailutoiminnan perinne siirtyi Salpaukseen ja muodos-

tui viimeistään vuoden 2001 Taitaja-kilpailujen jälkeen vakiintuneeksi 

toiminnaksi.

Kansallisten Taitaja-kilpailujen varsinainen läpilyönti tapahtui Lahdessa 

vuonna 2001, vaikka kisoja oli eri muodoissa järjestetty jo vuodesta 1988 

lähtien. Ensimmäistä kertaa kilpailulajit toteutettiin suuressa messu-

tapahtumassa saman katon alla. Lajeja oli Lahdessa 28 ja kilpailijoita 

233. Ammattitaitokilpailut kiinnostivat myös yleisöä, sillä kisapaikalla 

vieraili 20 000 katsojaa.

Ratkaisu oli merkittävä ammatillisen koulutuksen näkyvyyden ja profii-

lin noston kannalta. Itse kilpailu jatkui kilpailijoiden osalta jokseenkin 

samanlaisena kuin aikaisemminkin, vaikkakin kilpailijoiden oli totu-

teltava kilpailemaan yleisön edessä. Merkittävää oli, että tapahtuman 

yhteydessä järjestettiin Lahdessa myös koulutusmessut, jossa yhtenä 

ohjelmana on ammattitaitokilpailu. Mallia otettiin niin maailmalta 

ammattitaitokilpailuista, urheilukilpailuista kuin messuistakin. Tulok-

sena oli ainutlaatuinen konsepti, joka toimii lähes sellaisenaan edelleen. 

Monien maiden kansalliset kilpailuorganisaatiot ovat ottaneet mallia 

tästä alun perin Lahteen kehitetystä kilpailumallista.

Ajatus SM Taitaja 2001 – ammattitaitokilpailujen järjestämisestä Lahdes-

sa syntyi vuoden 1999 Pääasia-koulutusmessuilla. Tällöin Skill Finland 

ry:n, Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Lahden Messut Oy:n kanssa 

sovittiin, että seuraavien Pääasia-koulutusmessujen aikana mukana olisi 

mahdollisimman monta ammattitaitokilpailulajia. Samalla päätettiin, 

että kilpailujärjestelyistä vastaa Päijät-Hämeen koulutuskonserni, joka 

oli Pääasia-koulutusmessujen suurin näytteilleasettaja ja yhteistyö-

kumppani.

Vuoden 2000 alkukeväällä tehtiin lopullinen päätös koulutusmessuista 

ja kilpailuiden järjestämiseksi. Ajankohdaksi varmistui 18.–20.1.2001 

kevään yhteishaku huomioiden. Tuohon aikaan koettiin, että Taitaja-kil-
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”Ammattitaitokilpailut  
 kiinnostivat myös yleisöä”

pailu toimi 9-luokkalaisten jatko-opintopäätösten tukena. Myöhemmin 

kilpailut siirtyivät kohti kevättä ja lämpimämpiä aikoja, koska harvalla 

paikkakunnalla riitti lämmintä hallitilaa riittävästi järjestää kilpailut 

talvella. Siirron myötä kilpailujen kohderyhmäksi muodostui ennen 

kaikkea 8.-luokkalaiset.

Kilpailujen järjestelyjen käynnistyessä kokemusta ammattitaitokil-

pailuista oli käytännössä ainoastaan Lahden käsi- ja taideteollisuus-

oppilaitoksella, jonka opettajia toimi kahden lajin, puusepäntyön ja 

kultasepäntyön kansainvälisissä kilpailuissa. Lisäksi Päijät-Hämeen 

koulutuskonsernin johdon edustajat olivat käyneet tutustumassa 

Montrealissa vuonna 1999 järjestettyihin WorldSkills -kilpailuihin. Oma 

haasteensa oli myös Skill Finland ry:n silloisen toiminnanjohtajan Timo 

Sirkiän siirtyminen uusiin tehtäviin ja näin ollen kilpailujärjestelyjen 

uusi konsepti eli kilpailupaikkojen rakentaminen suuren maailman tyy-

liin ”paljaalle betonille” käytännössä kehitettiin omin lahtelaisin voimin.

Kilpailuhankkeen pohjalle tehtiin projektisuunnitelma, ja siihen haettiin 

ESR-rahoitusta ja siinä myös onnistuttiin. Hankkeen tavoitteena oli ”ko-

hottaa ammatillisen koulutuksen arvostusta, näkyvyyttä ja saatavuutta 

järjestämällä SM Taitaja 2001 -ammattitaitokilpailut Lahden messukes-

kukseen Pääasia-koulutusmessujen yhteyteen” siten, että mukaan saa-

taisiin mahdollisimman monta kilpailuammattia ja toimialaa samaan 

paikkaan samaan aikaan.

Käytännössä kilpailujärjestelyt toteutettiin lajikohtaisten, Päijät-Hämeen 

koulutuskonsernin henkilöstöstä koostuvien järjestelytiimien kautta. 

Järjestelytiimien työ piti sisällään järjestettävän lajin kilpailutehtävän, 

tuomarihankinnan, yhteistyöyritysten hankinnan sekä kilpailupaikko-

jen suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi tiivis yhteistyö Lahden Messut 

Oy:n henkilökunnan kanssa edesauttoi kilpailujärjestelyjen onnistumi-

sessa. Lahden vuoden 2001 kilpailuissa luotiin nykyisten Taitaja-kilpai-

lujen runko, joka on lähes sellaisenaan käytössä nykyäänkin.

Seuraavan kerran Lahdessa järjestettiin Taitajat vuonna 2014. Kilpailu 

oli kokoluokkaa suurempi, mutta hyvin samanlainen kuin vuonna 2001. 

Kansainväliseen kilpailutoimintaan Lahdesta osallistuttiin jo ennen 

Taitajan nousua tärkeäksi kilpailuksi. Puusepän ja kultasepän lajeissa 

kilpailtiin niin Euroopan mestaruus- kuin maailmanmestaruustasolla-

kin. Puusepänkoulutuksen lehtori Matti Karjalainen oli ensimmäinen 

”ekspertti” eli kansainvälisen kilpailijan valmentaja, huoltaja sekä myös 

kilpailussa tuomari. Hän aloitti kilpailutoiminnan jo Päijät-Hämeen 

ammattioppilaitoksen aikaan vuoden 1995 Ranskan Lyonin kilpailusta. 

Myöhemmin hänen työtään jatkoi Kauko- Ala-Lehtimäki ja edelleen 

Marko Varjos.

Parhaana saavutuksena puusepänlajissa on vuoden 2013 Saksan Leipzi-

gin kilpailujen hopeamitalisija. Antrei ”Anttu” Hartikainen jäi niukasti 

kultamitalista, mutta hopea otettiin riemulla ja ylpeydellä vastaan. Kul-

tasepänlajissa on niin ikään tullut menestystä ja pronssimitali Japanin 

2007 WorlSkills -kilpailuista.

Euroopan Mestaruuskilpailuja järjestettiin epävirallisemmalla tasolla 

1990-luvulla. Tuolloin Lahdesta osallistuttiin kerran Hollannissa järjes-

tettävään vuoden 1999 kilpailuun paraatilajeissamme, puusepäntyössä 
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ja kultasepäntyössä. Puualan kilpailija oli Merja Sarkkinen, ainoa nainen 

lajissa. Yllätys oli suuri, kun voittaja julistettiin: Merja Sarkkinen. Myös 

kultasepät toivat voiton kotiin, joten menestys oli täydellinen.

Tämän jälkeen EuroSkills -kilpailut jäivät tauolle. Uudelleen kilpailuja 

viritettiin vuodesta 2008 alkaen, josta lasketaan varsinaisten Euroskills 

-kilpailujen alkaneen. Puusepänlajiin osallistuimme uudelleen vasta 

vuonna 2016, kun kilpailu muutettiin kolmihenkisestä, eri aloja yhdis-

televästä joukkuekilpailusta takaisin perinteiseksi yksilökilpailuksi. 

Göteborgin kilpailusta oli tuloksena Jaakko Järven tuomana kultamitali. 

Tuohon aikaan pystyi siis kehumaan, että olemme jokaisessa kilpailussa 

saavuttaneet kultamitalin.

Kilpailutoimintaan kuuluu oleellisena osana myös Taitaja9 -kilpailu. 

Taitaja9 on hyväntuulinen ja toiminnallinen kädentaitokilpailu, joka 

on tarkoitettu peruskoulun 7.–9.-luokkalaisille. Vauhdikas tapahtuma 

on hauska tapa tutustua eri ammattialoihin. Kisassa tarvitaan monen 

oppiaineen osaamista. Tavoitteena Taitaja suomenmestaruuskilpailun 

tavoin tutustuttaa peruskoululaiset eri ammatteihin ja houkutella heitä 

ammatilliseen koulutukseen. Taitaja9 -kilpailuun peruskoululaiset saa-

vat osallistua itse eikä olla vain kilpailun katsojana. Kilpailu on nopeutta 

ja hoksaamista vaativa kilpailu, jossa varsinaisia ammatillisia osaamisia 

ei vaadita.

Taitaja9 -finaali järjestetään aina Taitaja-tapahtuman yhteydessä. Sitä 

ennen on käyty paikallis- ja aluekilpailut. Paikalliskilpailu on käy-

tännössä paikallisen ammattioppilaitoksen toiminta-alueen kilpailu. 

Päijät-Hämeessä Koulutuskeskus Salpaus järjestää kilpailun joka vuosi. 

Aluekilpailu kiertää Hämeessä vuorovuosin Lahdessa, Riihimäellä ja 

Forssassa.

Taitaja9 on alueen peruskouluille mieluisa toimintapäivä. Salpaus vastaa 

järjestelyistä ja myös kustannuksista. Usein kilpailu on avoimien ovien 

yhteydessä, joten kilpailu on mainio tapa saada peruskoulua käyvät 

nuoret ja heidän vanhempansa tutustumaan ammatilliseen koulutuk-

seen. Varsinkin peruskoulujen kädentaitojen ja kotitalouden opettajat 

ovat päivästä innoissaan, koska kerrankin heidän oppiaineensa on 

pääroolissa.

Useimmiten kilpailija suorittaa osana valmennusta ja kilpailua erikois- 

ammattitutkinnon eli mestarin tutkinnon ja osoittaa näin korkeimman 

osaamisen tason omassa ammatissaan. Kansainväliseen kilpailuun 

osallistunut kilpailija saa usein työtarjouksia ulkomailta alansa huip-

puyrityksistä. Moni on lähtenytkin ja avannut sitä kautta tiensä myös 

kansainväliselle huipulle.

Marko Varjos

lehtori, Koulutuskeskus Salpaus

Lähteinä on käytetty Skills Finlandin nettisivuja, World Skillsin ja Euroskillsin nettisivuja, 
vuoden 2001 Taitajakilpailun kilpailupäällikkö Aki Kaurasen tekstiä, Arto Tikkusen ja Kauko 

Ala-Lehtimäen sekä allekirjoittaneen omia muistikuvia. 
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Mitaleja Taitajista

Huhtikuussa 1999 Oulun Taitaja-kilpailuissa Lahden sosi-

aali- ja terveysalan oppilaitoksen parturi-kampaajaopiske-

lija Kaisu Haaranen sai pronssimitalin. “Osallistuin koulun 

kilpailutekniikan kurssille ja sain sitä kautta mahdollisuuden 

lähteä mukaan Ouluun. Haastavinta kilpailuissa oli oikean 

mallin työkokonaisuus”, kertoi Kaisu Haaranen. Taitaja 2003 

SM-ammattitaitokilpailuissa Jyväskylässä Koulutuskeskus 

Salpauksen opiskelijoille tuli viisi mitalisijaa, kolme kulta-

mitalia ja kaksi hopeasijaa. Kultamitalin saivat Hanna Au-

vinen tarjoilijantyöstä, Terhi Rantoila somistajantyöstä ja 

Saija Niittykari pukuompelijantyöstä. Hopeamitalin saivat 

Juha-Matti Mononen autonasennuksesta ja Aleksi Kuronen 

sekä Taru Sillman viherrakentamisesta. Salpauksesta osal-

listui kilpailuihin 12 opiskelijaa. Salpauksen johtava rehtori 

Marita Modeniuksen mukaan tavoitteena oli, että aina seu-

raaviin kilpailuihin osallistuu uusia ammattialoja. Ja näin 

vähitellen kaikilta aloilta opiskelijat pääsevät kilpailuval-

mennukseen. Vaikka mitalit ovat hieno asia, jo kilpailuihin 

osallistuminen on jo upea saavutus ja kokemus. 

“Taitaja 2001 -kilpailut ovat myös merkittävä osa valmistautu-

mista Suomessa, Helsingissä 2005 järjestettäviin World Skills 

-kilpailuihin. Niihin valmistautuminen on merkittävä, usean 

vuoden kehittämishanke”, näin kertoi vuonna 2001 hallitus-

neuvos, Skills ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Lanki-

nen opetusministeriöstä. 

Keväällä 2009 Salpauksesta valmistunut suunnitteluassis-

tentti Joonas Sipilä sai vuonna 2008 Espoon Taitaja-kisoissa 

hopeaa CAD-suunnittelussa ja vuonna 2009 Vaasan kisois-

sa voitti kultamitalin. Lajissa kilpailtiin konepiirustusten 

tekemisestä Autodesk Inventor- ja Autocad-ohjelmilla. “Kil-

pailutilanteet ovat aina vaativia. Annetussa ajassa on suoritet-

tava tietty tehtävä yleisön seuratessa vierestä ja valokuvatessa. 

Lopulta kisakokemukset ovat kuitenkin olleet ihan positiivisia, 

kun ei ole stressannut liikaa. Ja onhan se hauska kertoa työ-

paikalla, että olen CAD-suunnittelun Suomen mestari”, Joonas 

Sipilä kertoi. Joonas oli saanut työssäoppimispaikan Ram-

boll Finlandista ja pääsi ammatillisen tutkinnon jälkeen 

jatkamaan opintojaan Lahden ammattikorkeakoulussa. Tai-

taja-menestys toi Joonakselle myös paikan WorldSkills-val-

mennustiimiin, josta parhaat valikoituivat vuoden 2011 

Lontoon kisoihin.

Valtakunnallinen Taitaja2014 
-tapahtuma 8.–10.4.2014 Lahden Urheilu- 

ja messukeskuksessa – Tee perässä! 

Rehtori Päivi Saarelaisen sanoin: 
“Vuoteen 2014 starttaamme Taitaja2014 

-tunnelmissa teemalla Tee perässä!”
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Leevi Laurila,  
CAD-suunnittelu  

Taitaja2019, Joensuu

Juho Luostarinen ja Miro Saloranta, 
koneenasennus ja kunnossapito 

Taitaja2019, Joensuu

Kia Kleemola, eläintehoito 
Taitaja2019, Joensuu

3D-tulostusta, Taitaja2014.

Cateringkokkien  
Taitaja-karsinta 2016

Hius- ja 
kauneudenhoito 
Taitaja2014
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Eija Alhojärvi muistelee yhteistyötä Salpauksen kanssa

Ensimmäinen ”muistoni” Koulutuskeskus Salpauksesta on 

vuodelta 2001. Työskentelin tuolloin opetusministeriössä ja 

vierailin elämäni ensimmäisissä Taitaja-kilpailuissa, jotka 

järjestettiin Lahdessa. Vuodesta 2003, jolloin aloitin työni 

Skills Finlandin toiminnanjohtajana, aina näihin päiviin 

saakka yhteistyöni Koulutuskeskus Salpauksen kanssa on 

ollut tiivistä. 

Lahden Taitaja2001 oli merkkipaalu, jota yhä edelleen muis-

tellaan: ensimmäinen yhden katon alla järjestetty Taitaja, 

jonka perusteella asetettiin kriteerit myös tuleville kilpai-

luille. Skills Finlandin vuosikertomuksessa vuodelta 2001 

todetaan: ”Yhdistyksen näkökulmasta Taitaja 2001 oli suur-

menestys, joka jopa ylitti odotukset monessa suhteessa. Tai-

taja2001 oli myös ensimmäinen harjoitus vuoden 2005 World-

Skills-kilpailuja varten.” 

Koulutuskeskus Salpaus on kaikkien näiden vuosien ajan 

ollut yksi aktiivisimmista Skills-toimijoista, sekä Taitajassa 

että kansainvälisissä kilpailuissa. Päijät-Hämeen koulutus-

konserni/Koulutuskeskus Salpaus vastasi kolmen lajin to-

teutuksesta WorldSkills 2005 Helsinki-kilpailuissa ja järjesti 

Taitajat Lahdessa myös vuonna 2014. 

Salpauksesta on tullut lukuisia osaavia lajipäälliköitä ja eks-

perttejä, joiden asiantuntemukseen ja yhteistyötaitoihin on 

aina voinut luottaa. Myös oppilaitoksen johto on osoittanut 

olevansa kiinnostunut kilpailutoiminnasta ja sen hyödyntä-

misestä.  

Erityisesti arvostan sitä, että Salpauksen sekä opettajat että 

johdon edustajat ovat aina olleet käytettävissä, milloin on 

tarvittu kouluttajia, hyviä esimerkkejä tai kilpailutoimin-

nan kehittäjiä ja puolestapuhujia.  

Päällimmäisenä yhteistyöstä on jäänyt mieleen Päijät-Hä-

meen koulutuskonsernin/Koulutuskeskus Salpauksen hen-

kilöstön korkea ammattitaito, positiivinen asenne ja inno-

vatiivinen ote, millä tahansa foorumilla olemme olleetkaan. 

Teidän kanssanne on ollut ilo tehdä yhteistyötä.

Eija Alhojärvi 

toiminnanjohtaja, Skills ry

”Lahden Taitaja2001 
oli merkkipaalu, jota yhä 

edelleen muistellaan”
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Marjaana Keskitalo

Taitaja2014-suurtapahtuma 
– Salpauksen innovatiivinen 
voimannäyte ja suuri onnistuminen 

Kolmena huhtikuisena kevätpäivänä vuonna 2014 vastikään uudistetus-

sa Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa kuhisi väkeä, kun yli kahden 

vuoden mittainen ammatillista koulutusta, työelämää ja peruskouluja 

yhdistävä jättiprojekti Taitaja2014 huipentui. Suurtapahtuman toteut-

tamiseen osallistui yli 1 000 nuorta ja aikuista Salpauksesta ja muista 

oppilaitoksista, ja lisäksi tapahtumaa edeltäneet Taitaja-semifinaalit 

koskettivat suurta joukkoa ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja 

opettajia kautta maan.

Taitaja2014-suurtapahtumassa 400 ammattiin opiskelevaa nuorta huip-

puosaajaa kisasi ammattitaidon Suomen mestaruuksista 44 lajissa, sadat 

eri alojen yrityskumppanit esittelivät toimintaansa luoden rekrykon-

takteja ja peruskoulun ylimpien luokkien oppilaat pääsivät kokemaan 

ja jopa kokeilemaan 50 eri ammattivaihtoehtoa livenä. Kaikille avoin ja 

ilmainen tapahtuma toimi myös ammatillisen koulutuksen näyteikku-

nan suurelle yleisölle: kolmen päivän aikana kävijöitä kertyi peräti  

41 000. Samassa yhteydessä järjestettiin myös Taitaja9- ja TaitajaPLUS- 

kilpailujen finaalit.

Päävastuun Taitaja2014-tapahtumasta kantoi Salpaus, mutta ennen 

kaikkea tämä Skills Finlandin hallinnoima vuosittainen ammattitaidon 

SM-kilpailu on lukuisien tahojen yhteinen suurponnistus, joka kehittää 

ammatillista koulutusta kohti tulevaisuutta. Taitaja2014 oli Salpaukselta 

huikea innovatiivinen voimannäyte sekä tavoitteensa saavuttanut upea 

onnistuminen, joka sai paljon näkyvyyttä kotimaassa ja herätti huomio-

ta myös kansainvälisesti. Verrattuna edellisiin Lahdessa 2001 järjestet-

tyihin Taitaja-kisoihin lajien ja kilpailijoiden määrä kasvoi yli  

40 prosenttia ja kävijämäärä yli tuplaantui.

Taitaja2014 saavutti tavoitteensa ja toteutti missionsa

Taitaja2014 onnistui kiitettävästi tekemään totta tavoitteistaan ja 

teemoistaan – kuin haastavan ja kannustavan Tee perässä -sloganinsa 

innoittamana. Kilpailupäällikkö Jari Pöyhösen sanoin: ”Itse tapahtuma oli 

lahtelaiseen vihreän muotoilukaupungin traditioon hyvin istuvaa innovaa-
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”Itse tapahtuma oli lahtelaiseen vihreän muotoilukaupungin 
traditioon hyvin istuvaa innovaatioiden ilotulitusta”

tioiden ilotulitusta[....] Taitaja2014 oli yhdessä opettajien, opiskelijoiden, 

elinkeinoelämän ja Lahden kaupungin kanssa tehty näyttävä ja nykyaikai-

nen tapahtuma, joka toi myös Koulutuskeskus Salpauksen ja ammatillisen 

koulutuksen suuren yleisön tietoisuuteen erinomaisella tavalla valtakunnal-

lisesti ja kansainvälisesti.”

Missio

• Edistää ammattiosaamista ja sen arvostusta 

• Haastaa kasvuun ja huippuosaamiseen 

• Vastata Salpauksen toimialueella nuorten ja aikuisten kouluttamisesta 

ja työelämän kehittämisestä

Visio

• Toteuttaa kiinnostava ja nykyaikainen ammattitaitokilpailutapahtu-

ma reilussa hengessä edistäen osaamista, kumppanuuksia elinkeino-

elämän kanssa ja kansainvälisiä kontakteja

• Skills Finlandin arvoja myötäillen Taitaja2014-kilpailu noudatti 

toimintaperiaatteita, jotka olivat: avoimesti, reilusti, viisaasti, osaa-

misesta iloiten ja taitavasti. Taitaja2014 sitoutui myös Koulutuskeskus 

Salpauksen arvoihin, jotka ovat luottamus, avoimuus, asiakaslähtöi-

syys ja toisen ihmisen arvostaminen ja uudistuminen.

Teemat

• Yrittäjyys laajasti käsitettynä

• Kestävä kehitys

• Työturvallisuus

• Kisojen tekeminen yhdessä opiskelijoiden kanssa

• Uuden viestintäteknologian ja sosiaalinen median hyödyntäminen

• Kansainvälisyys

Taitaja2014-organisaatio

Vuosittaisen Taitaja-tapahtuman taustaorganisaationa toimii suomalai-

sen ammattikoulutuksen kehittämisen ja arvostuksen edistämisen kes-

kuselin Skills Finland ry. Taitaja2014-tapahtuman johtoryhmässä olivat 

mukana Salpauksen toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta / Martti Tokola, reh-

tori Marita Modenius / Päivi Saarelainen, apulaisrehtori Keijo Makkonen, 

talouspäällikkö Martti Tokola / Merja Helminen ja Taitaja2014-kilpailu-

johtaja Jorma Noponen.

Tapahtuman suunnittelusta vastaava ryhmä, jonka jäseniä myös 

Taitaja-toimistolaisiksi kutsuttiin, kasvoi projektin edetessä vuosina 

2012–2014. Ensimmäisenä työt aloitti kilpailujohtaja Jorma Noponen, 

jonka työpariksi vajaa puoli vuotta ennen tapahtumaa rekrytoitiin 

kilpailupäällikkö Jari Pöyhönen. Lisäksi suunnitteluryhmään kuuluivat 

markkinointi- ja viestintävastaava, tekniikkapäällikkö, tapahtuma- ja 

palveluvastaava, IT-palveluvastaava, tietoverkkovastaava, CIS-vastaava, 

3 turvallisuusvastaava, 3 kilpailusihteeriä ja koulukoordinaattori.

Suunnitteluryhmän apuna työskenteli useita harjoittelujaan suorittavia 

opiskelijoita Salpauksesta ja Lahden ammattikorkeakoulusta (nyk. LAB). 

Lisäksi Taitaja2014-tapahtuman toteuttamiseen osallistui suuri määrä 

opiskelijoista koottuja, opettajien johtamia tukitiimejä.

Valtava työpanos koko jättiprojektin alkuvaiheesta loppusuoralle 

saakka saatiin kunkin kilpailu- ja näytöslajin lajivastaavilta (2 opettajaa 

per laji). Pääosa heistä oli Salpauksen opettajia, ja lisäksi mukana oli 

opettajia kumppanioppilaitoksista. Tärkeä voimavara oli myös Taita-

ja2014-neuvottelukunta, johon kutsuttiin Lahden alueen elinkeinoelä-

män, koulutusalan ja hallinnon avainhenkilöitä.
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Yhteistyökumppanit

Taitaja2014-tapahtuma luotiin vahvalla ja monitahoisella yhdessä-asen-

teella. Salpaus kantoi päävastuun järjestelyistä, taloudesta ja lajeista, 

mutta onnistumisen mahdollistivat elintärkeät yhteistyökumppanit. 

Lajijärjestelyissä olivat mukana OSAO, Keuda, Esedu, Amisto, Kiipula, 

SLK, KSAO ja Hyria. Lisäksi muihin järjestelyihin osallistui muun muassa 

Lahden ammattikorkeakoulu ja useat muut oppilaitokset. Myös Lahden 

kaupungilla oli Taitaja2014-tapahtuman tekemisessä merkittävä rooli 

monella sektorilla.

Taitaja-tapahtuman yhtenä ideana on tuoda yhteen ammatillinen 

koulutus ja elinkeinoelämä. Niinpä Taitaja2014-taphtumaan osallistui 19 

pääyhteistyökumppania ja yhteensä lähes 300 eri alojen yritystä.

Markkinointi ja viestintä

Markkinointi- ja viestintävastaava aloitti työnsä jo aivan projektin alku-

vaiheessa. Työsarka koostui innostavasta, motivoivasta, sitouttavasta ja 

tiedottavasta Taitaja2014-organisaation sisäisestä viestinnästä ja suuren 

mittakaavan ulkoisesta markkinointiviestinnästä ja mediatiedottamises-

ta. Erityisesti haluttiin tavoittaa peruskoulun ylimpien luokkien oppilaat 

opettajineen ja opinto-ohjaajineen, yritykset ja elinkeinoelämä, lukio-

laiset ja tietenkin myös suuri yleisö. Taitaja2014-tapahtumalle luotiin 

oma, raikas ja energinen brändi-ilme, jota sovellettiin johdonmukaisesti 

kaikessa viestinnässä.

Painopistealueina olivat 1) ajan hermolla oleva verkkoviestintä, 2) mo-

biilikäyttäjien huomioon ottaminen ja palveleminen sekä 3) sosiaalinen 

media. Näistä varsinkin some ja mobiili tuotiin ennenäkemättömän 

vahvasti ja innovatiivisesti mukaan Taitaja-viestintään. Lisäksi tehtiin 

paljon muutakin, muun muassa suoramarkkinointia peruskouluille, 

lukuisia painotuotteita, oma tabloid-lehti, ulkomainontaa, lehti-ilmoituk-

sia, messuosallistumisia, flashmob-tempaus Summer Up -festivaaleilla, 

kuvapankki sekä PR-tuotteita ja -tekstiilejä. Tehokas mediatiedottami-

nen poiki kaikkiaan noin 500 mediaosumaa paikallisissa ja valtakunnal-

lisissa medioissa.

Tilat ja rakentaminen

Ainoa riittävän kokoinen ja tasoinen paikka Taitaja2014-tapahtumalle 

oli Lahden vastikään uudistettu Urheilu- ja messukeskus, ja tapahtuman 

tekninen suunnittelu tehtiinkin yhdessä messukeskuksen henkilöstön 

kanssa. Kilpailualueita oli sisätiloissa 10 830 ja ulkona 4 500 neliömetriä. 

Käytössä oli koko messukeskus kokoustiloineen ja pihoineen. Lajivastaa-

vat osallistuivat tiiviisti lajialueiden suunnitteluun.

Tapahtuman 47 lajialueen rakentaminen kesti 10 päivää. Mukana oli 

mittava joukko eri alojen ammattilaisia sekä opettajia ja opiskelijoita. 

Tekniikkapäälliköllä oli tapahtuman rakentamisvaiheessa, tapahtuman 

aikana ja sen purkamisvaiheessa johdettavanaan 14 tukitiimiä opiskeli-

joineen ja opettajineen.

Paljon suunnittelua ja henkilöresursseja vaativat myös tapahtuman 

suuret ja haastavat IT-tarpeet, puhtaanapito ja jätehuolto, kuljetukset, 

pysäköintijärjestelyt ja tapahtuman turvallisuuden hoitaminen.
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Palvelut ja oheistapahtumat

Taitaja2014-tapahtuma käsitti laajan kirjon erilaisia palveluita, ja niiden 

toteuttamiseksi teki töitä mittava joukko salpauslaisia ja opiskelijoita 

sekä tukitiimeissä että niiden ulkopuolella. Lahden kaupungin ja lähi-

seudun majoituskapasiteetti buukattiin kutakuinkin kokonaan tapahtu-

man tarpeisiin. Catering-tarpeiden listalla oli päivittäin muun muassa 

tuhansia lounaita ja välipaloja, VIP- ja seminaaritarjoiluja sekä tieten-

kin kisayleisön palvelun järjestäminen. Lisäksi huolehdittavana olivat 

esimerkiksi tapahtuma-alueen somistus, infopiste ja narikat. Melkoisen 

urakan muodostivat myös akkreditointi ja kisapassien jakelu.

Taitaja2014 sisälsi koko tukun erilaisia tapahtumia teknisine ja ohjelmal-

lisine järjestelyineen. Esimerkkeinä mainittakoon avajaiset ja päättäjäi-

set, kaveri-ilta kilpailijoille, ammatillisen koulutuksen suurseminaari, 

kansainvälinen seminaari, seminaari peruskouluväelle, kansainvälisten 

kilpailijoiden illanvietto ja Lahden kaupungin vastaanotto kutsuvieraille.

Yhteistyö peruskoulujen kanssa

Taitaja2014 onnistui tavoittamaan alueensa peruskoulut erinomaisesti 

tehokkaan tiedottamisen ja ennen tapahtumaa tehdyn koulukiertueen 

avulla. Tapahtumassa vieraili koululaisia bussilasteittain, ja opastetuille 

eri koulutusalojen opintopoluille ilmoittautui ennakkoon 2 300 oppilasta. 

Opintopolkuoppaina toimi 130 Salpauksen opiskelijaa ja 35 henkilökun-

nan edustajaa. Uutuutena lanseerattiin omatoiminen mobiiliopintopol-

ku. Lisäksi Tee perässä -areenalla ja -pisteissä pääsi itse kokeilemaan eri 

alojen kädentaitoja.

Kansainvälisyys ja kaksikielisyys

Taitaja2014 toteutettiin kaksikielisenä tapahtumana, jossa oli sekä 

suomen- että ruotsinkielisiä kotimaisia kilpailijoita. Lisäksi kisoihin 

osallistui mittava joukko kansainvälisiä vieraskilpailijoita ja tapahtu-

massa vieraili ammatillisen koulutuksen edustajia useista maista ympä-

ri maailmaa. Kaikki tämä otettiin huomioon tapahtuman palvelujen ja 

ohjelman suunnittelussa ja järjestämisessä.

Taitaja9 ja TaitajaPLUS

Taitaja2014-tapahtumassa miteltiin peruskoulun 9. luokan oppilaille 

tarkoitetunTaitaja9-kisan finaalit. Taitaja9 on leikkimielinen kisa, jossa 

kolmihenkiset joukkueet kilpailevat kädentaidoissa ja nokkeluudessa.

Taitaja2014-tapahtumaan kuului myös TaitajaPLUS eli ammattitaitokil-

pailu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Neljässä TaitajaPLUS-la-

jissa kilpaili yhteensä 23 opiskelijaa.

Marjaana Keskitalo

tapahtumakoordinaattori 2014
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Taitaja2017-kisat, täältä tullaan! 

Taitaja2017-ammattitaidon SM-kilpailut järjestettiin Helsin-

gin Messukeskuksessa 15.–18.5.2017. Salpauksesta yhteensä 

15 innokasta opiskelijaa lähti tavoittelemaan suomenmesta-

ruutta kahdeksassa eri lajissa. Yksilönä kilpaili yhdeksän 

opiskelijaa ja kahden hengen tiimeissä kuusi opiskelijaa. 

Salpauksen joukkue oli kokoontunut ensimmäiseen val-

mennustapahtumaan torstaina 20.4. Joukkue muodostui 

seuraavista ammattialoista: CAD-suunnittelu, tietokoneet ja 

verkot, eläintenhoito, matkailu, taloushallinto, turvalli-

suusala, automaatioasennus ja koneenasennus ja kunnossa-

pito.

EuroSkills-kilpailut

EuroSkills kilpailuja on alettu järjestää vasta 2000-luvulla. 

Suomi sai Lissabonin vuoden 2010 Euroskillsistä kaikkien 

aikojen mitalisaaliin: 8 kultaa, 8 hopeaa ja 9 pronssia. Koulu-

tuskeskus Salpauksesta vuonna 2008 valmistunut Eeri Sivo-

nen voitti kultaseppien Euroopan mestaruuden. Kilpailu-

tehtävinä oli ollut kauniin ja kestävän hopeaesineen 

valmistaminen. Tuomarit arvioivat esineen yhdennäköi-

syyttä piirustuksiin, juotosten laatua, sahauksia, tuotteen 
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pinnankäsittelyn laatua, mittatarkkuutta ja tuotteen val-

mistumista ajoissa. ”Kilpailutyö oli vaativa, koska siinä oli pal-

jon yksityiskohtia”, kommentoi Sivonen. 

Salpauksen kultaseppäopiskelijat käyvät aktiivisesti kan-

sainvälisissä ammattitaitokilpailuissa. “Suomen Taitaja-ki-

soihin he eivät ole osallistuneet, koska Salpaus on ollut ainoa 

kilpailuihin osallistunut kultaseppäalan kouluttaja Suomessa”, 

kertoi Salpauksen lehtori, kilpailuekspertti Arto Tikkunen.

Kultasepät ovat osallistuneet myös pohjoismaisiin Bella 

Nordic -kilpailuihin, jotka järjestetään vuosittain Tanskas-

sa, Kööpenhaminan korumessujen yhteydessä. Vuoden 2009 

Bella Nordic -kilpailuissa Salpauksen Sanni Jakoleff tuli toi-

seksi. 

World Skills -ammattitaidon MM-kilpailuja 
ympäri maailmaa

World Skills -kilpailuja järjestetään joka toinen vuosi eri 

puolilla maailmaa. Vuonna 2005 ne pidettiin Suomessa, Hel-

singissä. 

Maailman suurin ammattitaitokilpailu World Skills Compe-

titions – Ammattitaito-olympialaiset järjestettiin 36:nnetta 

kertaa Etelä-Koreassa, Soulissa 13.–15.9.2001. Kilpailuihin 

osallistui 30 suomalaista nuorta, myös Salpauksesta, josta 

osallistui myös kilpailueksperttejä. Nuoret 36 maasta kilpai-

livat 45 lajissa. Tapahtuma osui samaan aikaan kuin USA:n 

kuuluisa World Trade Centerin onnettomuus, jossa tornit 

sortuivat. Myös ryhmä konsernin ja Salpauksen johtoa mat-

kusti Japanin kautta Koreaan. Japanissa he tutustuivat en-

nen Koreaan menoa puurakentamiseen, koska Salpauksen 

Heinolan yksikön rakennusalan opiskelijoiden oli määrä 

rakentaa puinen senioritalo 2004 Heinolassa pidettäville 

asuntomessuille. Matkaa muisteli Marita Modenius: “Olimme 

koko päivän vierailleet puualan oppilaitoksessa ja tutustuneet 

elinkaarirakentamiseen. Yöpyminen ja illallinen olivat pienes-

sä perhehotellissa Japaninmeren rannassa. Ennen illallista 

oli japanilainen kylpy. Emme rehtori Päivi Saarelaisen kanssa 

tienneet, miten siellä olisi pitänyt toimia. Tilassa oli suuri tyh-

jä allas, vettä ei näkynyt muualla paitsi ulkona meressä, jonne 

meni pienet portaat. Kylvyn jälkeen pukeuduttiin jukatoihin ja 

mentiin saunapuhtaana suoraan ruokasaliin tukat märkänä. 

Kun illallisen jälkeen menimme huoneisiin, näkyi aulan TV:ssä 

tornien sortumista. Ryhmämme lento Tokiosta Souliin perut-

tiin kahdeksi päiväksi, koska epäiltiin terrorismia. Osa suoraan 

Souliin matkustavasta Salpauksen johdon delegaatiosta kään-

tyi Frankfurtin kentältä takaisin nähtyään uutiset lentokentän 

aula-TV:stä.” 

World Skills 2005- ammattitaidon MM-kilpailut 
Suomessa – Helsingissä

Messukeskuksessa. Tapahtumaa varten Helsingin Messu-

keskusta saneerattiin pari vuotta, koska World Skills -kisat 

olivat suurin Messukeskuksessa siihen mennessä järjestetty 

tilaisuus. Kilpailut oli suunniteltu niin, että eri koulutuk-

sen järjestäjät organisoivat tietyt kilpailulajit ja vastasivat 

niistä ns. avaimet käteen -periaatteella. Projektin laatimista 

varten myönnettiin koulutuksen järjestäjille avustusta laite-

hankintoihin. Korvaus maksettiin jälkikäteen v. 2003–2005. 

Salpaukseen nimetty kilpailutiimi valmisteli hankkeen Sal-

pauksen vastuulajeista. Hankintasopimukset tehtiin kou-

lutuksen järjestäjän ja Skillsin kanssa. Hankintojen suun-

nitteluvaiheessa oli neuvoteltava muun rahoituksen osalta 

konsernin talousjohtajan kanssa. 

Salpaus käytti Helsingin ammattitaitokilpailuja ammatin-

valinnan ohjaukseen peruskoulun 8.-luokkalaisille, jotka 

kuljetettiin junalla Helsingin Messukeskukseen tutustu-

maan World Skills -kisoihin ja erilaisiin ammatteihin, kos-

ka he olivat seuraavan kevään yhteishaussa mahdollisia 

Salpaukseen pyrkijöitä. Salpauksella oli useana eri päivänä 

varattu junavaunut, johon oppilaille oli varattu paikat. Lah-

telaissyntyinen näyttelijä Eppu Salminen järjesti matkalla 

oppilaille ohjelmaa junassa. 
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Kanada kutsui Galgaryyn

Vuoden 2009 WordlSkills-kisoihin Galgaryyn lähtivät Sal-

pauksesta Suomen maajoukkueen ekspertteinä toimivat 

Marko Varjos (huonekalupuusepän laji), Hannu Honkanen 

(sisustuspuusepän laji), Kari Kosonen (CAD-suunnittelu) ja 

Arto Tikkunen (kultasepän laji). Ekspertit valittiin hake-

musten perusteella ja valintakriteereinä pidettiin mm. ha-

kijan kykyä kehittää omaa kilpailulajiaan eteenpäin myös 

työelämän ja alan kehittymisen näkökulmasta. Huippuval-

mennusta MM-kisoihin annetaan aina yli oppilaitosrajo-

jen. Yhteensä viisi vuoden 2009 maajoukkuekilpailijaa oli 

Salpauksen ammattilaisten valmennuksessa. Heistä kaksi, 

kultaseppä Maria Suikkanen ja huonekalupuuseppä Anssi 

Nikku, olivat suorittaneet aikanaan tutkinnon Salpauksessa. 

Molemmat pärjäsivät kisoissa hyvin, vaikkeivät palkinto-

pallille päässeetkään. Molemmat ylsivät diplomitason suo-

ritukseen. Suomi sai tuolloin Kanadan kisoista kaksi kultaa, 

yhden hopean ja kaksi pronssia. 

Saku innostaa liikkumaan,  
järjestää urheilukisoja ja  
SakuStars-kulttuurikilpailuja

SAKU ry:n Hyvinvoiva amis -palvelutoiminnan tavoitteena 

on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja 

ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulu-

tuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä jär-

jestöjen kanssa. 

Konserni on ollut Saku ry:n jäsen perustamisestaan lähtien 

ja monet konsernin edeltäjäoppilaitokset jo vuosikymmeniä 

ennen sitä. Sakun päätavoitteena on edistää ammatillisten 

oppilaitosten yhteistyötä ja opiskelijoiden ja henkilöstön 

hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin avulla. Näkyvimpänä 

toimintana ovat jokavuotiset, erilaiset urheilukilpailut ja ta-

pahtumat sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja SakuStars 

-kulttuurikilpailut opiskelijoille, joihin sisältyy kirjoituskil-

pailu.

Salpaus on osallistunut vuosittain sekä opiskelija- että 

henkilöstötapahtumiin aktiivisesti. Kun Saku lanseera-

si Liikkeelle ny – kampanjan oppilaitosten henkilöstöille, 

voitti Salpaus sen alkuvaiheessa useamman kerran. Tästä 

on muistona palkintotauluja Paasikivenkadun aulojen sei-

nillä. “Olin tuolloin Sakun hallituksessa, kun kävelykampanja 

joskus vuonna 2008 ideoitiin’ ja käynnistettiin. Meillä Salpauk-

sessa kaikille osallistujille hankittiin askelmittarit, ja kouluissa 

koottiin kilvan kävelyporukoita iltalenkeille. Muistan itsekin, 

kun joskus ei millään olisi työpäivän päätteeksi jaksanut lähteä 

lenkille. Mutta kun katsoin mittaria, ja askelia puuttui, oli läh-

dettävä liikkeelle. Ja siitä tuli hyvä olo, askeleet karttuivat, kunto 

koheni ja Salpaus pärjäsi. Toimintaa on kehitetty ja parannettu, 

ja se on vieläkin käynnissä! Kyllä on kiitollinen mieli! Saku in-

nostaa, Saku yhdistää...”, muisteli Marita Modenius.

Talvella 2011 pidettiin Lahdessa Salpauksen järjestämät 

SAKU ry:n talvikisat 11.–12. helmikuuta. Osallistujia oli 

useita satoja. Kilpailulajeja olivat hiihto, sähly, uinti, keilai-

lu, tennis, pingis ja squash. Lisäksi uutena lajina oli potku-

kelkan ratasprint. Kaikki lajit oli tarkoitettu ammatillisten 

oppilaitosten henkilökunnalle ja hiihto ja potkukelkkakisa 

myös opiskelijoille. Kilpailupaikat sijaitsivat Ståhlbergin- ja 

Svinhufvudinkadun tuntumassa. Salpauksen opiskelijat oli-

vat aktiivisesti mukana kisajärjestelyissä. Salpaus järjesti 

Saku Stars -kisat Lahdessa Messukeskuksessa 2012 teemal-

la “Unelmien amis”. Projektipäällikkönä tapahtumassa oli 

Anne Kampman Salpauksesta. Tapahtuma oli jättimenestys! 

Koronasta huolimatta SakuStars-kisat 
järjestettiin vuonna 2020 

Salpauksen nettisivuilla kilpailutapahtumaa kuvattiin 

seuraavasti: ”SAKUstarsissa pääsi kokeilemaan rajojaan – 

hybridinä järjestetty kulttuurikilpailu toi mitaleja ja kun-
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niamainintoja Salpauksen opiskelijoille. Ammattiin opis-

kelevien SAKUstars-kulttuurikilpailun teemana oli tänä 

vuonna DREAM HARD. Poikkeuksellisesta keväästä johtuen 

kilpailu siirtyi syksyyn ja toteutettiin hybridinä. Hybridikil-

pailussa osa opiskelijoista osallistui kilpailuun omassa oppi-

laitoksessaan, osa aiemmin kuvattujen tallenteiden avulla 

ja osa paikan päällä Helsingissä. Tänä vuonna kilpailun jär-

jesti Stadin ammattiopisto. Salpauksen joukkueeseen kuului 

27 opiskelijaa eri aloilta. 

SAKUstars jakautui ennakko- ja livesarjoihin. Ennakkosar-

joihin työt lähetetään kilpailun järjestäjälle etukäteen ja 

myös tulokset julkistetaan niissä ennen varsinaista kisa-

tapahtumaa. Salpauksen opiskelija Mikael Alanko sijoittui 

Maalaukset-sarjassa ensimmäiseksi ja jaetulle toiselle sijalle 

sijoittui Rosalina Rosa samassa sarjassa. Lisäksi Aino Kataja, 

Eila Sikanen ja Maija Wiman saivat kunniamaininnat töis-

tään. 

Ennakkotöiden Runo-sarjassa Jesse Säntti sai kunnia-

maininnan.  Musiikkiteknologiaa opiskeleva Säntti kannus-

taa muita opiskelijoita lähtemään rohkeasti mukaan kilpai-

luun, jossa pääsee kokeilemaan omia rajojaan. Hän kertoo, 

että kilpailussa on kannustava ilmapiiri eikä mokista ran-

gaista. 

Susanna Hursti, Tuukka Rajanen, Jesse Säntti ja Sipsu Hyt-

tinen osallistuivat musiikkisarjoista karaokeen ja RAP-sar-

jaan. Kilpailusuoritukset kuvattiin tallenteiksi Heinolan 

kampuksella, jossa Salpauksen media-alan opiskelijat vas-

tasivat tallenteiden äänityksestä, kuvauksesta ja editoin-

nista. Tallenteet toimitettiin Helsinkiin, jossa ne näytettiin 

tuomaristolle kilpailupäivinä. Rajanen, Säntti ja Hyttinen 

osallistuivat musiikkilajien lisäksi myös Runo tunnissa -sar-

jaan etäyhteyden avulla. Toista vuotta puuartesaaniksi opis-

keleva Hyttinen voitti Runo tunnissa-sarjasta kultaa. 

“Olin positiivisesti yllättynyt tuloksen kuultuani. Tunti on lyhyt 

aika, jossa ehtii kirjoittaa impulsiivisen harjoitteen tai kokeilla 

jo valmiina olevia ideoita. Tällä kertaa runo onnistui”, Hyttinen 

kommentoi tulokset saatuaan. Tehtävän aiheena oli teeman 

mukainen DREAM HARD ja siihen annettiin innoitteeksi 

Ozzy Osbornen kappale ”Dreamer”, jota Hyttinen kuunteli 

runoa kirjoittaessaan. Hän piti tehtävänantoa helppona ja 

tekemisestä jäi kokonaisuudessaan hyvä fiilis. Hyttisen mu-

kaan kisasta sai vaihtelua opintoihin ja hän muistuttaakin, 

että osallistumalla kilpailuun ei häviä mitään, vaan voi ai-

noastaan voittaa. 

Kaarisillan “musakakkoset” sijoittui Lauluryhmät-sarjassa 

jaetulle kolmannelle sijalle. Lisäksi Jesse Säntti palkittiin 

Runo tunnissa-sarjassa kunniamaininnalla sekä Lausun-

ta-sarjassa Tuukka Rajanen sai niin ikään kunniamainin-

nan.  Myös Elena Chausovan teos ”Purjeveneet kaupungissa” 

sai kunniamaininnan Mallin mukaan -sarjassa, jossa osal-

listujalla oli kolme tuntia aikaa tehdä teos kaupunkimaise-

masta, jossa tapahtuu jotain yllättävää.       

Lämpimät onnittelut kaikille osallistujille!   Salpauksen 
SakuStars-kilpailijat 

vuodelta 2020.
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Saija Sippola

Salpaus Sakun silmin

Olen ollut tekemisissä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Koulu-

tuskeskus Salpauksen kanssa vuosikausia ja Suomen ammatillisen 

koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry ja Päijät-Hämeen 

koulutuskonserni ja Koulutuskeskus Salpaus ovat tehneet yhteistyötä 

koulutuskonsernin perustamisesta saakka. Ja yhteistyön historia juontaa 

toki jo sitä aiempiin organisaatioihin. 

Pohjan hyvälle yhteistyölle ovat luoneet ne ihmiset, jotka ovat ha-

lunneet olla mukana valtakunnallisessa verkostossa kehittämässä ja 

edistämässä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia. Samalla he ovat 

toimineet SAKU ry:n lähettiläinä Salpauksen suuntaan. Koulutuskeskus 

Salpauksesta on ollut pitkään edustajia SAKU ry:n hallituksessa. Liikun-

nan lehtori Irma Pohja, rehtori Marita Modenius ja apulaisrehtori Hannu 

Heinonen toimivat vuorollaan yhtäjaksoisesti hallituksen jäseninä 

vuodesta 1977 vuoteen 2016 saakka. Hallitustyöskentelyn myötä yhteis-

työ vakiintui, ja Salpauksessa opittiin ja haluttiin hyödyntää SAKU ry:n 

palveluja laajasti ja suunnitelmallisesti. 

Käytännön yhteistyössä tärkeässä roolissa ovat olleet kaikki Koulutus-

keskus Salpauksen SAKU-yhteistyöhön nimittämät yhteyshenkilöt ja 

kehittämisryhmien jäsenet. Salpauksesta on löytynyt osaavia tekijöitä 

opiskelijaliikunnan valtakunnallisen kilpailutoiminnan toteuttamiseen, 

SAKUstars-kulttuurikilpailujen kehittämiseen ja laajempaan opiskeluhy-

vinvointia edistävään työhön yhdessä SAKU ry:n kanssa. Tiivis yhteistyö 

hyödyntää molempia osapuolia ja tavoitteet ovat olleet yhteisiä: lisää 

opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia, liikuntaa, harrastamista ja 

yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa sekä Salpaukseen että valtakunnal-

lisesti ammatilliseen koulutukseen.

Hyvä yhteistyö on vuosien varrella konkretisoitunut erityisesti isoi-

hin tapahtumiin, joita Koulutuskeskus Salpauksen kanssa on yhdessä 

järjestetty. Kun henkilöstölle suunnatut talvikisat järjestettiin Lahden 

perinteikkäissä urheilumaisemissa, suuren urheilujuhlan henki syntyi 
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”Tiivis yhteistyö hyödyntää molempia osapuolia 
    ja tavoitteet ovat olleet yhteisiä”

automaattisesti. Upea fiilis oli myös Salpauksen emännöimissä SAKUs-

tars-kulttuurikisoissa vuonna 2012. Jos kisoissa rohkeaa heittäytymistä 

nähdään opiskelijoilta, tällä kertaa myös järjestäjät ja kisojen tukena 

toiminut SAKU ry:n kehittämisryhmä eläytyivät rohkeasti kisafiilikseen, 

kun jo kilpailujen suunnittelupäivillä tehtiin ihmispyramidi ja lopuksi 

marssittiin Lahden torilla parijonossa SAKU-marssia laulaen. Kisojen 

upea teema ”unelmien amis” kannusti osallistujia unelmoimaan ja teke-

mään parhaansa. Näyttävät kilpailut Lahden isossa hallissa ja Salpauk-

sen kampuksella jäivät elämyksenä osallistujien mieleen. Salpauksen 

oma Kaarisillan kuoro sai tipan katsojien silmäkulmaan. 

Salpauksen henkilöstö ja opiskelijat ovat olleet aktiivisia osallistujia 

SAKU ry:n liikuntatoimintaan. Liikkeelle-liikuntakampanjan palkinto-

sijoja Salpauksessa on napsittu usein ja mukaan kampanjaan on saatu 

kannustettua ilahduttavan iso osa henkilöstöstä. SAKU ry:n valtakun-

nallisiin henkilöstöliikunnan tapahtumiin kaartava Salpauksen bussi 

on ollut tuttu näky vuodesta toiseen. Salpauksen hyvähenkinen joukkue 

luo ympärilleen positiivista fiilistä ja kannustaa paitsi omia joukkueka-

vereita myös kilpakumppaneita. Opiskelijaliikunnassa Salpauksen on 

kestomenestyjä erityisesti opiskelijoiden palloilusarjoissa.

Koulutuskeskus Salpaus on näyttäytynyt aina koulutuksen järjestäjänä, 

jossa aidosti välitetään opiskelijan hyvinvoinnista. Esimerkiksi Sal-

pauksen Kyläjuhlat ovat poikkeuksellisen näyttävä lukuvuoden avaus ja 

satsaus oppilaitoksen yhteisöllisyyden kehittämiseen. SAKU ry on pääs-

syt huomioimaan Salpauksessa tehtyä hyvinvointityötä valitsemalla 

vuoden 2019 Hyvinvoinnin rakentajaksi oppilaitospappi Sonja Turusen. 

Turunen työskentelee Lahden seurakuntayhtymässä, mutta toimii ak-

tiivisessa yhteistyössä oppilaitoksen työntekijöiden kanssa ja tuo oman 

asiantuntijuutensa Salpauksen hyvinvointitoimintaan. Salpauslaisten 

omin sanoin: Sonja on Salpauksessa talon omaa väkeä! Sonja Turunen oli 

ensimmäinen sidosryhmätoimija, jolle palkinto on myönnetty. 

Salpaukseen on aina kiva tulla! Onnea ja menestystä myös tuleville 

vuosille!

Saija Sippola

toiminnanjohtaja, Saku ry
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Oppilaskuntatoiminta

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (1998/630) on kohta 

Opiskelijoiden kuuleminen, jossa sanottiin, että koulutuk-

sen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus 

osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiske-

lijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan 

olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Asetuksessa 

ammatillisesta koulutuksesta (1998/811) oli kohta muu ope-

tukseen liittyvä toiminta, jossa ohjeistettiin, että oppilaitok-

sessa tapahtuvaan opetukseen tulee liittyä yhteisöllisyyttä 

vahvistavaa toimintaa, joka tarjoaa mahdollisuuden arvo-

pohdintaan ja kulttuuriperintöön perehtymiseen. 

Vaikka Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnassa oli perus-

tamisesta saakka ollut opiskelijoiden edustaja, Koulutuskes-

kus Salpauksen johtosääntöön oli vasta vuonna 2010 päi-

vitetty opiskelijoiden osallisuutta johtokunnassa koskeva 

maininta, joka oli seuraava: 

“Toimintaa johtaa ja ohjaa yhtymäkokouksen valitsema joh-

tokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

seitsemän (7) muuta jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen 

varajäsen. Johtokunnan tulee koostua ensisijassa Koulutus-

keskus Salpauksen koulutusaloja vastaavien alojen työelämän 

edustajista ja muista ammattihenkilöistä. Konsernihallituksen 

puheenjohtajalla, konsernihallituksen keskuudestaan edusta-

jakseen nimeämällä jäsenellä ja konsernin toimitusjohtajalla 

on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi 

läsnäolo- ja puheoikeus on henkilöstön ja opiskelijoiden edus-

tajalla.” 

Kaikki Salpauksen opiskelijat kuuluvat automaattisesti 

opiskelijakuntaan. Liekö ollut opiskelijoiden nuoruus, suh-

teellisen lyhyt koulutusaika vai sijainti eri paikkakunnilla ja 

useissa toimipisteissä syynä siihen, että opiskelijakunta toi-

mi aika matalalla profiililla eikä juuri itse järjestänyt tapah-

tumia. Eri toimipisteissä oli myös erilaisia käytäntöjä. Vuo-

tuisiin lukuvuoden avajaisiin Pikku-Veskulle opiskelijat 

osallistuivat innokkaasti kaikista toimipisteistä. Lahden ul-

kopuolelta opiskelijat tuotiin busseilla juhlaan. Siellä oli 

aina valtakunnallisen opiskelijajärjestön SAKKIn toimipiste, 

jossa oli vuosittain erilaisia aktiviteetteja. SAKKI järjesti 

myös valtakunnallisia kokoontumisia, johon Salpauksesta 

lähti edustus. 

Heinolan kampuksen opiskelijakuntatoiminnan 
käynnistäminen 

Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan kampuksen opiskeli-

jatoimikunta aloitti toimintansa avauskokouksella 17.3.2017, 

jolloin he valitsivat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

sekä sihteerin. Kerran kuussa kokoontuvassa opiskelijatoi-

mikunnassa olivat edustettuna kaikki Heinolan kampuksen 

alat. 

“Tarkoituksenamme on ottaa haltuun opiskelijoiden viihtyvyys 

esim. taukotilat ja muu ympäristö, tapahtumat ja opintoihin ja 

niiden järjestelyihin liittyvät asiat”, kertoi opiskelija Tytti Nie-

minen. 

Opiskelijoiden StåFest-
tapahtuma v. 2012 Lahden 
keskustakampuksella.
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Toiminnan tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvin-

vointia, osallisuutta ja opiskeluviihtyvyyttä.

Vuodesta 2015 on syyslukukauden alussa järjestetty Salpauk-

sen kyläjuhlia opiskelijoille ja henkilöstölle Fellmanin puis-

tossa, johon opiskelijat myös osallistuvat suurin joukoin.

Koronan takia tilaisuus jouduttiin perumaan vuonna 2020. 

Yhteistyö seurakuntayhtymän kanssa

Oppilaitospastoreina ovat toimineet 

• Ilmo Leinonen 

• Kaarina Koho-Leppänen 

• Riku Suokas ja 

• nykyisin Sonja Turunen. 

Oppilaitoksilla on jo ennen konsernin perustamisesta ollut 

hyvä yhteistyö Lahden seurakuntayhtymän kanssa. Se on 

nimittänyt oppilaitosten käyttöön oppilaitospastorit. Tämä 

yhteistyö jatkuu edelleen. Alussa pastoreilla olivat omat 

vastaanottoajat kaupungin kampuksilla, mutta vähitellen 

toiminta aktivoitui opiskelijoiden joukkoon. Tapaamisia oli 

usein Kampuskirjastossa ja Vipusen tietokeskuksessa. Tieto-

keskukset koettiin rauhallisiksi ja puolueettomiksi alueiksi. 

Yhteiset joululaulut ja Teinintien joulupuurot sekä Vipusen 

tietokeskuksessa olleet vuosittaiset seiminäyttelyt ovat jää-

neet lämminhenkisinä tapahtumina Kaarina Koho-Leppä-

sen mieleen. Kaarina kertoi, että hänen jäädessä eläkkeelle 

oli tietopalvelusihteeri Teuvo Kupiainen luvannut huolehtia 

seimien turvallisesta säilyttämisestä Vipusen tietokeskuk-

sen varastossa. Kaarina Koho-Leppänen 
kirjan kirjoittajien kanssa.

Kokkiopiskelijat töissä 
kyläjuhlissa.
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Hello world -kansainvälistymishanke  
vuosina 1997–2000 

Konsernin oppilaitoksissa oli kansainvälisyys mukana jo 

alusta alkaen. EU:n rahoittama kansainvälisyyskasvatus-

projekti oli Hello World -projekti, jossa HOLA AMIGOS oli 

osa tätä suurta hanketta. Ajatuksena oli edistää kansain-

välisyyttä ruohonjuuritasolla opiskelijoiden kanssa. Kon-

sernin oppilaitokset ja LAMK, päijäthämäläiset lukiot, op-

pilaitospastori Kaarina Koho-Leppänen toimi innostavana 

Hello World-hankkeen projektipäällikkönä organisoiden 

oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa mo-

nipuolisia tapahtumia. Lahden seurakuntayhtymä sekä Kir-

kon ulkomaan apu olivat tuottamassa elämyksellistä Lati-

nalaista Amerikkaa kaikille päijäthämäläisille avoimessa ja 

maksuttomassa tapahtumassa. Opiskelijat valmistivat suu-

ren tapahtuman Messuhalliin marraskuussa 1997. Lahden 

kauppaoppilaitos järjesti Hola Amigos -illan opiskelijoiden 

kotiväelle, oppilaitoksen ja konsernin henkilökunnalle sekä 

työssäoppimispaikkojen ohjaajille. Teema kytkeytyi Hola 

Amigos -projektiin. Lahden ammattikorkeakoulun muo-

toiluinstituutin opiskelijat suunnittelivat tapahtuman ul-

koasun, muisteli Kaarina Koho-Leppänen. Tapahtumassa 

vieraili myös Latinalaisen Amerikan suurlähettiläitä ja op-

pilaitosten kutsumia kansainvälisiä vieraita. Kansainväli-

syyskasvatus oli elämyksellistä oppimista. 

Orient Expressin – aasialaisen teemaviikon – kyydissä oltiin 

11.–18.11.1998, ja kuluvana vuonna keskityttiin Aasiaan. 

Yhden suuren tapahtuman sijasta toteutettiin pienempiä, 

alueellisia tapahtumia. Kauppaoppilaitoksen opiskelijat 

järjestivät aasialaista kauppakulttuuria esitteleviä näytte-

lyitä, Fellmanni-instituutin opiskelijoita kiehtoi aasialainen 

makumaailma ja järjestivät erikoisruokaviikon ravintola 

August & Idassa. Ammatti-instituutin opiskelijat tutustuivat 

thaimaalaiseen elämään ja buddhalaisuuteen. Oppilaitok-

sen näkyvin erikoisuus oli mongolialainen jurtta, paimen-

tolaisten pyöreäkattoinen huopamaja tulisijoineen. Jurtan 

runko oli tehty sormenpaksuisista puusäleistä. Hello World 

-hanke edisti oppilaitosten kansainvälistymistä monipuoli-

silla tapahtumilla neljän vuoden aikana.

Tekstari-Helppi

Tekstari-Helppi -projekti käynnistyi Hello World -hank-

keen jälkeen yhteistyössä konsernin ja seurakuntayhtymän 

kanssa vuonna 2001 ja vuonna 2006 juhlittiin hankkeen 

viisivuotis- syntymäpäivää. Se oli Lahdessa pilottitoimintaa 

ja levisi myöhemmin muun muassa Poriin ja Tampereelle. 

Tekstari-Helppi oli opiskelijoille puhelinpalvelu, jossa teksti-

viestillä sai ensiapua ja ohjausta henkiseen hätään.

Vuonna 2014 matkailualan opiskelijat Niko ja Anne tekivät 

työssäoppimisjaksolla tekstaripalvelun aktiivista markki-

nointia Salpauksen kampuksilla ja Duuniexpo-messuilla 

sekä vuoden hiihtolomaviikolla järjestivät kahvitarjoilun 

Seurakunnan Olokolossa, Kirkkokatu 7. 

Useita vuosia kuntayhtymä lahjoitti joulukortteihin vara-

tun määrärahan Tekstari-Helpille. Viime vuosina lahjoitus 

on tehty vuosittain eri yhteistyökumppaneille, jotka tukevat 

nuorten hyvinvointia. 

Opetusyhteistyötä alueellisissa ja 
kansallisissa verkostoissa

Urheiluakatemia

Päijät-Hämeen urheiluakatemia on verkosto-organisaatio, 

jonka tavoitteena on kehittää alueen opiskeleville urheili-

joille koulutus- ja valmennusympäristö, jossa opiskelijat 

pystyvät yhdistämään opiskelun, lajikohtaisen valmennuk-

sen sekä kilpailutoiminnan. Päijät-Hämeen verkostossa 

ovat toimineet Salpausselän lukio, Puolustusvoimien urhei-

lukoulu sekä Pajulahden ja Vierumäen urheiluopistot. Kon-

serni on ollut mukana perustamassa toimintaa Päijät-Hä-
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meeseen jo 1990-luvulla. Vuonna 2000 konsernille 

myönnettiin urheilijoiden ammatillisen koulutuksen eri-

tyistehtävä. Tätä Koulutuskeskus Salpaus on aktiivisesti hoi-

tanut ja osallistunut osana Urheiluakatemia-toimintaa 

Olympiakomitean organisoimaan valtakunnalliseen urhei-

lijoiden koulutuksen opetussuunnitelman laadintaan. 

Urheilijan on ollut mahdollista suorittaa rästiin jääneitä ko-

keita tai muita opintoja erikseen sovittuna aikana. Pitkien 

poissaolojen, kuten leirien ja kilpailumatkojen korvaami-

seksi urheilija on sopinut etukäteen opettajan kanssa kor-

vaavia tehtäviä tai selvittänyt mahdollisuuden etätyösken-

telyyn.

Yhteistyö opetuksen ja valmennuksen välillä on ollut tii-

vistä. Urheilijoiden opinto-ohjauksesta ovat huolehtineet 

Salpauksen opinto-ohjaajat ja valmennuskoordinaatto-

ri. Valmennusta on järjestetty kahdeksan tuntia viikossa. 

Urheilijoiden valmennuksesta ovat vastanneet kokonai-

suudessaan henkilökohtainen tai joukkueen valmentaja, 

kouluvalmentaja, liiton päävalmentaja tai valmennuskoor-

dinaattori. 

Salpauksessa ammatillista perustutkintoa ovat opiskelleet 

muun muassa jääkiekkoilija Pasi Nurminen ja taitoluistelija 

Susanna Pöykiö. Vuonna 2011 Suomen tunnetuimpiin nais-

mäkihyppääjiin kuuluva Julia Kykkänen opiskeli Salpauk-

sen ammattistarttikoulutuksessa, ja SM-tason nyrkkeily-

seura Lahden Kalevaa edustanut nyrkkeilijä Jarkko Ojapalo 

opiskeli toista vuotta metallikalusteartesaaniksi. “Olen aina 

ollut kiinnostunut perinteisestä metallimuotoilusta, jossa voi 

vuolla pronssia ja takoa rautaa. Metalliartesaani suunnittelee 

ja valmistaa sisustukseen ja ympäristörakentamiseen liittyviä 

metallituotteita”, kertoi Ojapalo. Urheilijoiden koulutuksessa 

opiskelua ja työssäoppimista voitiin muokata urheilijan ai-

kataulun mukaisesti. Muiden urheilijaopiskelijoiden kesken 

on ollut yhteisiä aamuharjoituksia, joita Ojapalo teki kolme 

kertaa viikossa muiden Salpauksessa ja Salpausselän lukios-

sa opiskelevien urheilijoiden kanssa. 

Toisella asteella on 15 ammatillista urheiluoppilaitosta ja 15 

urheilulukiota, joilla on virallinen urheiluoppilaitos-status. 

Ammatilliset urheiluoppilaitoksia ovat Ekami, Perho, Hy-

ria, Gradia, Koulutuskeskus Salpaus, Sedu, Pajulahti, Omnia, 

Osao, Redu, Sakky, Stadi, Tredu, TAI ja Prakticum. Yhteista-
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paamisia on noin 2-3 kertaa vuodessa. Paikallisesti Salpaus, 

Lahden lyseon urheilulukio ja Päijät-Hämeen urheiluakate-

mia toimivat erittäin tiiviissä yhteistyössä. Aamuvalmennuk-

set tapahtuvat samoissa ryhmissä ja valmennustoimintaa 

kehitetään yhdessä. Tällä hetkellä kriteerit täyttäviä urheili-

joina on 35 opiskelijaa. Liiketoiminnan perustutkinnolla ja la-

jeista jääkiekossa on eniten urheilijoita. Aamuvalmennukset 

ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Kevään 2019 yhteishaku oli sekä valtakunnallisesti että 

Salpauksessa katastrofi urheilijahakijoiden suhteen. Tämä 

johtui siitä, kun valtakunnallisesta yhteishausta poistui tie-

to urheilijoiden ammatillisesta koulutuksesta, ja siirryttiin 

OPH:n valtionavustuksesta OKM:n strategiarahoitukseen. 

Joulukuussa tuli tieto, että kevään 2020 yhteishaussa näkyy 

taas urheilijoiden ammatillinen koulutus. Tammikuussa 

tuli tieto, että urheilijoiden ammatillinen koulutus ei kuulu 

strategiarahoituksen painopisteisiin. Vuodelle 2020 ei ollut 

tulossa ulkopuolista rahoitusta. Olympiakomitea on ollut 

yhteydessä ministeriöön ja tiedustellut rahoituksesta.

OKM:n vastaukset Olympiakomitealle kysymykseen niin 

sanotusta kaksoisuramallista ja ammatillisten urheiluop-

pilaitosten roolista tässä mallissa: ”Urheilijoiden ammatil-

linen koulutus ei ole erityinen tehtävä, toisin kuin lukiokoulu-

tuksessa, vaan ammatillisen koulutuksen reformin myötä yksi 

ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvalla 

päätettävä tehtävä.” Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen 

tehtävän sisältyessä järjestämislupaan, se ei ole vain oikeus, 

vaan myös velvollisuus järjestäjälle huolehtia urheilijoiden 

ammatillisesta koulutuksesta annetun lainsäädännön mu-

kaisesti.

Koulutuskeskus Salpaus on Olympiakomitean huippu-urhei-

luverkostoon kuuluva oppilaitos, Urheiluamis, jossa tuetaan 

urheilevaa opiskelijaa kokonaisvaltaisesti. Opetusministeriö 

on määrännyt Koulutuskeskus Salpaukselle erityistehtävän 

urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi.

Urheilupainotteisessa ammatillisessa perustutkintokoulu-

tuksessa on mahdollisuus sisällyttää 180 osaamispisteen 

tutkintoon maksimissaan 34 osaamispistettä urheiluval-

mennusta. Pääsääntöisesti urheilijoiden koulutus on keskit-

tynyt Lahden toimipisteisiin, mutta on mahdollista myös 

muiden kuntien toimipisteissä urheilulajista ja valmennuk-

sesta riippuen. Urheilijoiden koulutuksen toteutusmuoto 

vaihtelee koulutusaloittain, johtuen tutkintojen erilaisista 

opiskeluvaatimuksista ja toimipisteiden sijainnista sekä ur-

heilulajista, johon on perinteisesti osallistunut joukko Sal-

pauksen opiskelijoita. 

Benchmarking-verkoston toimintaa 

Benchmarking-yhteistyö Oulun, Seinäjoen ja Kajaanin am-

matillisten oppilaitosten kanssa aloitettiin vuonna 2006, ja 

se jatkuu edelleen. Aluksi tapaaminen oli kerran vuodessa 

ja vuorotellen eri oppilaitokset toimivat organisaattoreina. 

Kuhunkin tapaamiseen oli huolellisesti valmisteltu jokin 

ajankohtainen aihealue tai teema, johon paneuduttiin ja 

samalla opittiin toisilta hyviä käytäntöjä. Aiheita saattoi 

myös olla useita. Kokoontumisiin osallistuivat oppilaitosten 

johtoryhmät ja asiantuntijoita teemoista riippuen. Nykyisin 

tapaamisia on kaksikin kertaa vuodessa ja osin myös ver-

kossa. 
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Urheilupainotteisessa ammatillisessa perustutkintokoulu-

tuksessa on mahdollisuus sisällyttää 180 osaamispisteen 

tutkintoon maksimissaan 34 osaamispistettä urheiluval-

mennusta. Pääsääntöisesti urheilijoiden koulutus on keskit-

tynyt Lahden toimipisteisiin, mutta on mahdollista myös 

muiden kuntien toimipisteissä urheilulajista ja valmennuk-

sesta riippuen. Urheilijoiden koulutuksen toteutusmuoto 

vaihtelee koulutusaloittain, johtuen tutkintojen erilaisista 

opiskeluvaatimuksista ja toimipisteiden sijainnista sekä ur-

heilulajista, johon on perinteisesti osallistunut joukko Sal-

pauksen opiskelijoita. 

Benchmarking-verkoston toimintaa 

Benchmarking-yhteistyö Oulun, Seinäjoen ja Kajaanin am-

matillisten oppilaitosten kanssa aloitettiin vuonna 2006, ja 

se jatkuu edelleen. Aluksi tapaaminen oli kerran vuodessa 

ja vuorotellen eri oppilaitokset toimivat organisaattoreina. 

Kuhunkin tapaamiseen oli huolellisesti valmisteltu jokin 

ajankohtainen aihealue tai teema, johon paneuduttiin ja 

samalla opittiin toisilta hyviä käytäntöjä. Aiheita saattoi 

myös olla useita. Kokoontumisiin osallistuivat oppilaitosten 

johtoryhmät ja asiantuntijoita teemoista riippuen. Nykyisin 

tapaamisia on kaksikin kertaa vuodessa ja osin myös ver-

kossa. 

Monet Salpauksessa opiskelleet 
urheilijat ovat pelanneet 
jääkiekkoa Pelicansissa.
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Benchmarking-kumppanin kokemuksia

Olen ollut tekemisissä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja 

Koulutuskeskus Salpauksen kanssa vuosina 1997–2021 ja 

koko ajan on ollut ajankohtaista ammatillisen koulutuksen 

kehittäminen ja uudistaminen, laadun parantaminen ja 

yhteistyö.

Toimin Kajaanin kaupungissa lukion aikuislinjan rehtorina 

1997–2000 ja vuodesta 1998 alkaen sivutoimisena Kajaa-

nin kaupungin nuorisoasteen koulutuskokeilun johtajana. 

Opetusneuvos Ulla Numminen järjesti kokeilupaikkakun-

tien edustajille lukuisia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. 

Osallistuin niihin aktiivisesti ja tapasin siellä myös entisen 

kotikaupunkini edustajia ja seurasin siellä tehtyä kehittä-

mistyötä erityisellä mielenkiinnolla. P-H koulutuskonsernin 

NUKO-edustajat olivat poikkeuksellisen aktiivisia toimis-

saan. 

Kesällä 2000 olin siirtynyt Kajaanissa aikuiskoulutus-

keskus EDUKAIn rehtoriksi ja syksyllä olimme Kainuun 

Ammatti-instituutin johtavan rehtorin Artti Antilan kanssa 

vierailulla Arpo Heinosen luona. Hän esitteli esikuntansa 

kanssa laajasti ja perusteellisesti ammatillisen koulutuk-

sen rakentumista Päijät-Hämeessä. Erityisesti on jäänyt 

mieleeni rehtori Juha Vason lennokkaat puheenvuorot 

aikuiskoulutuksen roolista ja merkityksestä. Juha Vaso toimi 

myöhemmin myös laatukonsulttina Kajaanin kaupungin 

sivistystoimen laatutyössä.

Arvo Ilmavirta tuli tutuksi KJY:n puheenjohtajana ja keskus-

telukumppanina ammatillisen nuorisoasteen koulutuksen 

ja aikuiskoulutuksen keskinäisen yhteistyön rakentami-

sessa ja myöhemmin myös yhteen liittämisessä jokseenkin 

kaikilla paikkakunnilla. Ilmavirta oli myös hyvin kiinnostu-

nut Kainuun hallintokokeilusta (2005–12) ja erityisesti sen 

koulutustoimialasta ja siihen kytketystä lukiokoulutuksesta 

koko maakunnan laajuisesti. Muistan olleeni puhujana Kai-

nuun maakunta -kuntayhtymän koulutustoimialan johtajan 

roolissa Fellmannin auditoriossa joskus 2006 teeman puit-

teissa. Seminaarin puheenjohtajana oli Kari Salmi, ja läsnä 

oli paljon maakunnan kunnallis- ja kouluelämän vaikutta-

jia. Olin kovasti otettu pyynnöstä tulla puhumaan entiseen 

koti- ja koulukaupunkiin.

Marita Modeniuksen kanssa tapasimme monissa eri 

rooleissa ja yhteyksissä, mutta aivan erityisesti AMKE ry:n 

ensimmäisen hallituksen piirissä, joka aloitti toimintansa 

2010. Allekirjoittaneen merkittävin yhteys Koulutuskeskus 

Salpauksen kanssa on ollut benchmarking-tapaamiset 
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vuosittain. Koulutuskeskus Salpaus, Seinäjoen seudun -kky, 

Oulun seudun -kky ja Kainuun ammattiopisto aloittivat yh-

teiset tapaamiset 15-20 vuotta sitten ja toiminta on jatkunut 

tähän päivään asti. Elokuussa 2021 tapaamme Kainuun am-

mattiopiston järjestämillä päivillä Kuusamon Rukalla. Viime 

elokuussa tapaaminen järjestettiin ajan hengen mukaisesti 

virtuaalisesti.

Benchmarking-tapaamiset ovat keskittyneet koulutustalo-

uteen ja hallintojuridiikkaan, mutta paljon myös ajankoh-

taisiin arjen kysymyksiin. Osallistujia on ollut jokaisesta 

organisaatiosta aina 4–8 ja järjestävän tahon puolelta sitten 

hieman enemmän. Tapaamisten kesto on ollut kaksi vuoro-

kautta ja niihin on sisältynyt aina myös epävirallista kans-

sakäymistä. Sitoutuminen tähän toimintaan on ollut hyvä 

ja ylin johto on jokaisesta organisaatiosta ollut käytännössä 

aina paikalla. Kaikki osapuolet ovat olleet toimintakulttuu-

rinsa osalta sen verran erilaisia ja eri puolilta Suomea, että 

aina on uusia ajatuksia herännyt. Kalenterivuoden sisällä-

kin on ollut yksittäisiä kahdenvälisiä tapaamisia jonkin eri-

tyiskysymyksen osalta. Viimeksi kaksi viikkoa sitten KAOn 

väki esitteli laatutyötä Salpauksen väelle TEAMSn kautta. 

Väkeä on koko ajan vaihtunut eri organisaatioissa, joten se-

kin on tuonut aina uutta puhtia toimintaan. Maakuntalaulu-

jen laulaminen lienee kaikille jäänyt ikimuistoisesti mieleen 

innostavana perinteenä.

Minulle Päijät-Hämeen koulutuskonserni ja Koulutuskeskus 

Salpaus näyttäytyy valtakunnallisesti isona ja merkittä-

vänä koulutuksen järjestäjänä, joka on määrätietoisesti 

vienyt maakunnallista ammatillista koulutusta eteenpäin 

25 vuoden ajan. Lukiokoulutus on myös ollut osana järjestä-

mislupaa. Keskeiset toimijat ovat olleet aktiivisesti mu-

kana valtakunnallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa. 

Kiinteistöjärjestelyt ovat olleet poikkeuksellisen suuria ja 

pitkäjänteisiä. Skills-toiminta on ollut mittavaa ja ansiokas-

ta kaikilla mittareilla. 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernista muistuu mieleeni 

seuraavaa: 

Olen elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Lahdessa. Muistan 

kuinka Lahden lyseon lukion yhteiskuntaopin tunneilla 

rehtori Pekka J. Manninen käsitteli lahtelaista kunnallispoli-

tiikkaa. Heino Avikainen ja Arpo Heinonen olivat kunnallis-

elämän keskeiset toimijat. Opiskellessani Joensuun yliopis-

tossa pidin paljon yhteyksiä Lahteen ja seurasin aktiivisesti 

kotikaupunkini asioita. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 

perustamisprosessi ja synty vuonna 1996 ovat jääneet 

mieleeni, koska tapahtumat olivat laajasti Etelä-Suomen 

Sanomissa esillä. Suurella mielenkiinnolla seurasin Arpo 

Heinosen tapaa viedä ja johtaa prosessia eteenpäin. Toimin 

elokuusta 1995 alkaen historian ja yhteiskuntaopin van-

hempana lehtorina Kajaanin lyseon lukiossa ja en juurikaan 

tuntenut ammatillista koulutusta, mutta tämän prosessin 

seuraaminen jätti ensimmäiset mielikuvat ammatillisen 

koulutuksen mittasuhteista ja yhteiskunnallisesta vaikut-

tavuudesta. En osannut silloin arvata, miten paljon tulen 

myöhemmin olemaan tekemisissä ammatillisen koulutuk-

sen ja P-H koulutuskonsernin kanssa.

Aurinkoista kevättä ja terveyttä Lahteen!

Anssi Tuominen, johtaja

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

”ylin johto on jokaisesta 
organisaatiosta ollut 

käytännössä aina paikalla”
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Kansainvälinen toiminta – opiskelija- ja 
opettajavaihto sekä projektit

Konsernin kv-tiimi

Osa nykyisen Salpauksen koulutusaloista aloitti kansain-

välisen yhteistyön jo ennen Suomen liittymistä Euroopan 

Unioniin. Konsernin perustamisen jälkeen kaikkia oppi-

laitoksia kannustettiin verkostoitumaan ja hakemaan yh-

teistyökumppaneita ulkomailta. Jokaiseen oppilaitokseen 

valittiin vuonna 1996 kansainvälisyysvastaava, ja heistä 

perustettiin konsernintason kv-tiimi, joka ohjasi ja tuki op-

pilaitoksia kansainvälistymään. Konsernin ja Salpauksen 

kansainvälisten asioiden projektipäällikköinä ovat toimi-

neet Hannu Kokko, Tuomas Komu Kehittämisyksikössä ja 

Ulla Pantsar, Markku Tyni Salpauksen Areenassa sekä Lah-

den ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kansainvälisty-

misyksikön koulutuspäällikkö Hannu Nieminen ja Lahden 

ammattikorkeakoulun kv-päällikkö Timo Ahonen. Heidän 

ennakkoluulottomuutensa, rohkeutensa ja verkostojensa 

ansiosta konserni ja Salpaus olivat valtakunnallisestikin 

kansainvälistymisen edelläkävijöitä.

Alussa oppilaitosten kansainvälistymisessä oli iloisen löy-

tämisen kausia. Merkittäviä tuloksia olivat muun muassa 

yhteistyösuhteiden solmiminen sekä opiskelija- ja opetta-

javaihdon käynnistyminen. Aluksi Päijät-Hämeen koulutus-

konserni ja myöhemmin Koulutuskeskus Salpaus ovat olleet 

uranuurtajia ammatillisen koulutuksen kansainvälistämi-

sessä ja yhteistyösuhteiden solmimisessa Baltiaan, Venäjäl-

le ja Aasiaan.

EU-yhteistyötä ja verkostojen luomista

Vuonna 1997 Fellmanni-instituutin opiskelija- ja opetta-

javaihto vilkastui voimakkaasti. Kansainvälisiä suhteita 

Englantiin ja Ruotsiin syvennettiin. Uusina partnerimai-

na tulivat mukaan Saksa ja Kiina. Samana vuonna Lahden 

kauppaoppilaitos solmi Comenius 1 -yhteistyösopimuksen, 

jossa yhteistyökumppaneiksi tulivat espanjalainen, italia-

lainen ja saksalainen kaupan alan oppilaitos. Hankkeen 

tavoitteena oli selvittää valmistuneiden työllistymistä han-

kemaissa. Vuonna 1997 Lahden käsi- ja taideteollisuusoppi-

laitos sai kansainvälistymisen hyvään alkuun: ensimmäi-

set opiskelijat pääsivät kansainväliseen työharjoitteluun. 

Yhteistyötä tehtiin englantilaisten ja italialaisten kanssa. 

LKTO:n opiskelija osallistui Sveitsissä järjestettyyn World 

Skills –ammattitaito-olympialaisiin. Lahden sosiaali- ja ter-

veysalan oppilaitos jatkoi yhteistoimintaa kuuden maan 

kanssa vuonna 1997.

Uusina yhteistyökumppaneina aloittivat Englanti ja Ranska, 

joiden kanssa harjoitettiin opiskelijavaihtoa. Pohjoismaises-

sa yhteistyössä aloitettiin teemaviikkokonferenssit. Lahden 

teknillisellä oppilaitoksella oli opiskelijavaihtoa Irlantiin. 

Lisäksi oltiin mukana Lahden ammattikorkeakoulun kautta 

tapahtuvassa kv-toiminnassa. Orimattila-instituutissa kan-

sainvälistä toimintaa syvennettiin opiskelija- ja opettaja-

vaihdoilla. Oppilaitoksessa opiskeli walesilaisia ja virolaisia 

opiskelijoita. Yhteistyössä Lahden ammatillisen aikuiskou-

lutuskeskuksen kanssa järjestettiin puhdistuspalvelualan 

maksullinen koulutus yrityselämän edustajille Tallinnas-

sa. Vuonna 1997 alkoi myös oppisopimuskoulutuksen kan-

sainvälistyminen. Koskisen Oy:n opiskelijaryhmä suoritti 

kansainvälistymisopinnot yhteistyössä Lahden ammatti-

korkeakoulun ja Koskisen Oy:n eri puolilla Eurooppaa sijait-

sevien toimipaikkojen kanssa. Lisäksi aloitettiin yhteistyö 

Irlannin oppisopimuskoulutuksen kanssa. 

Ennen Koulutuskeskus Salpaus -oppilaitoksen perustamista 

kansainvälinen toiminta oli ollut suurimmaksi osaksi oppi-

laitosten oman harkinnan ja aktiivisuuden varassa. Vuonna 

2001 Salpauksen oppilaitosten kansainvälistyminen oli pää-

asiassa opiskelija- ja opettajavaihtoa, mutta projektitoimin-

ta lisääntyi vuosittain. Opettajavaihdossa oli 51 opettajaa ja 
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opiskelijavaihdossa 136 opiskelijaa. Salpauksen oppilaitok-

siin tuli muista maista 35 opettajaa ja 82 opiskelijaa. 

Salpauksen kansainvälistymissuunnitelmassa vuonna 2006 

oli tavoitteena löytää eurooppalaiset kumppanit tekniikan 

ja muotoilun aloille opiskelijoiden kansainvälisiä työssäop-

pimisjaksoja ja kehittämishankkeita varten. Vuonna 2008 

Salpauksen ensimmäisellä Leonardo Partnership -hake-

muksella saatiin rahaa käynnistää Network of Networks 

-toiminta tekniikan koulutusaloilla. Myöhemmin se muuttui 

FinnNet -verkostoksi (Gradia, Tredu, Varia ja Salpaus), joka 

toimii yhä. Verkosto tekee yhteistyötä Espanjan Baskimaal-

la, Alankomaissa ja Skotlannissa. 

Vuonna 2001 Salpauksen oppilaitosten kansainvälinen toi-

minta oli pääasiassa opiskelija- ja opettajavaihtoa, mutta 

projektitoiminta lisääntyi vuosittain. Opettajavaihdossa 

oli 51 opettajaa ja opiskelijavaihdossa 136 opiskelijaa. Sal-

pauksen oppilaitoksiin tuli muista maista 35 opettajaa ja 82 

opiskelijaa. 

Yksi pitkäaikaisista koulutuspäälliköistä Sinikka Koskinen 

muistelee kansainvälistymisen ensiaskeleita seuraavalla 

aukeamalla. 

Viro, uskollinen kumppani

Vuonna 2002 valmisteltiin jatkohanketta 3+3 -projektiin, 

jota oli tehty useita vuosia Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan 

ja Päijät-Hämeen sekä Lääne-Virumaan, Ida-Virumaan ja 

Jogevamaan maakunnissa toimivien oppilaitosten yhteis-

toiminnan ja yhteisten koulutustuotteiden kehittämiseksi. 

Viron opetusministeriö oli vahvasti hankkeessa mukana. 

Viron ja Suomen 3+3 -maakuntien välinen yhteistyö koulu-

tuksen ja alueellisen liike-elämän kehittämiseksi oli saanut 

tunnustusta maakuntajohtajilta kymmenvuotisesta taipa-

leestaan 2005, ja yhteistyö jatkui uudessa Interreg VET-Work 

-hankkeessa Ida-Virun, Jogevan ja Lääne-Virun oppilaitosten 

kanssa vuoteen 2010 saakka. Opiskelija-, opettaja- ja asian-

tuntijavaihtoja rahoitettiin tältä pohjalta EU:n ammatillisen 

koulutuksen Leonardo- 2007–2013 ja Erasmus-hankkeilla 

vuodesta 2014 alkaen. 

Rahoitusta suoraan Brysselistä

Merkittävä päänavaus Salpauksen hanketoiminnassa oli 

vuonna 2002 suoraan Brysselin rahoittamana alkanut “Ai-

kuiskoulutuksen laadun kehittämishanke”, jonka hakijana 

ja hallinnoijana oli Koulutuskeskus Salpaus. Partnerioppi-

laitokset olivat Puolasta, Sloveniasta ja Espanjasta. Hanke 

kesti useita vuosia. Salpauksesta koordinaattoreina olivat 

Juha Vaso, Jaana Ilomäki ja Sari Mikkola. Keskeinen teema 

oli laadunhallinta ja ammatillisen aikuiskoulutuksen ar-

viointi. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 371 969 €, ja suoran 

tuen osuus oli 241 779 €. 

Adulta ja Kotka kumppaneina

Vuonna 2003 Salpauksen kansainvälinen toiminta painottui 

edelleen erilaisten hankkeiden kautta tapahtuvaan kehit-

tämistyöhön. Lähialueyhteistyötä toteutettiin kolmessa In-

terreg-hankkeessa, joista yhden tavoitteena oli tukea EU-ta-

soisen ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen kehittämistä 

Koillis-Virossa Narvan alueella. Toinen hanke suuntautui 

Pietariin, jossa yhdessä järvenpääläisen Adulta aikuiskou-

lutuskeskuksen ja Kotkan ammattiopiston kanssa kehitet-

tiin entisöintirakentamisen opetusta ja opetussuunnitelmia 

Pietarissa toimivan restaurointilyseon kanssa. Tässä hank-

keessa Salpaus oli hallinnoiva organisaatio ja koordinoi 

Viron ja Suomen 3+3 -maakuntien välinen yhteistyö 
koulutuksen ja alueellisen liike-elämän kehittämiseksi 

oli saanut tunnustusta maakuntajohtajilta 
kymmenvuotisesta taipaleestaan 2005.
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Sinikka Koskinen

Muistelua kansainvälisyydestä 
ammattikoulussa

Suomen liityttyä Euroopan unioniin kansainvälinen toiminta lisään-

tyi ja monipuolistui merkittävästi. Ensimmäisinä vuosina pääsimme 

mukaan projekteihin ja hankkeisiin asiasta kiinnostuneiden opettajien 

oman työnsä ohella toiminnalla, opettelimme yhdessä uusia ohjelmia, 

partnerien hakua jne, vähitellen kouluun palkattiin ammattilaisia ja 

opettajat. Kansainvälisyys toi mukanaan myös eri opetusalojen entistä 

laajemman yhteistyön tarpeen ja mahdollisuuden seudullisesti ja oppi-

laitoksen sisällä. Samoin työvoimatoimistojen kansainvälisiä tarjouksia 

alettiin käyttää esim. kesätöiden hankinnassa.

Ravintotalousosaston ensimmäinen oma EU-projekti oli 3-vuotinen 

Sokrates/Comenius-projekti, jossa osallistujia piti olla vähintään kolmes-

ta maasta. Meillä kumppaneina olivat Westerlundska Gymnasiet, Ruot-

sista ja Carlisle College, Iso-Britanniasta. Kumppanit löydettiin erään 

lahtelaisen firman englantilaisen työntekijän ja paikallisten ihmisten 

henkilökohtaisten tuttavuuksien kautta. (Englantilaisten opettajien 

ensimmäinen tutustuminen kouluun ja sopimusneuvottelu Lahdessa: 

vierailla oli mukanaan lämminvesipulloja ja villakäsineet, kun olettivat 

että kokoushuoneet täällä olisivat niin kylmiä, että jouduttaisiin kirjoit-

tamaan kädet kohmeessa!)

Todella iso EU-hanke oli koko Lahden seudun oppilaitosten ja seura-

kuntien yhteistyönä järjestetty 3-vuotinen Hello World -projekti, jonka 

tavoitteena oli kansainvälisyyskasvatuksen integroiminen osaksi 

oppilaitoksen elämää. Teemoja käsiteltiin monipuolisesti oppitunneilla 

opiskeluun sovitettuna samalla tuottaen materiaalia jopa koko Suomen 

käyttöön. Kahtena vuotena kaikki tuotokset koottiin Lahden suurhalliin, 

jossa ilmaiset Afrikkaa, Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa käsittelevät 

näyttelyt olivat avoimia suurelle yleisölle. EU:n kehitysyhteistyötä esille, 

tapahtuma-alueena koko Päijät-Hämeen maakunta. Näyttelyn yhteydes-

sä oli myös oppilaitosten kumppanimaistaan kutsumien vieraiden esi-

tyksiä kansainvälisyysteemasta oman maansa näkökulmasta kouluilla. 

Kolmantena vuonna tehtiin koulukohtaisena pienempiä projekteja fyy-

sisesti hajautettuna eri kampuksilla. Seurakunta oli korvaamaton, hyvä 
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”Alkuun asioita hoidettiin kirjeitse, 
tai puhelinkeskuksen kautta tilattavien 
kalliiden kaukopuhelujen avulla.”

kumppani tässä suuressa EU-projektissa, heiltä oli projektin palkattu 

väki ja byrokratian hallinnointi, me saimme toimia opiskelun ehdoilla.

Ulkoasiainministeriön kanssa järjestettiin Global Finland-projektissa 

opettajille ja opiskelijoille työpajoja, tapahtumia ja koulutusta kehitys-

yhteistyöstä + rauhankasvatuksesta. Pitempään jatkuneita yhteistyö-

hankkeita oli Pinocchio (kieliprojekti Italia pj:na), Tables Europeennes 

(leipuri-kondiittori, ravintola- ja matkailuala) pj:na Ranska + 10 partne-

rimaata.

Yhteydenpito ja työvälineet muihin maihin ja oppilaitoksiin, kump-

paneihin kehittyi valtavalla nopeudella tuona aikana. Alkuun asioita 

hoidettiin kirjeitse, tai puhelinkeskuksen kautta tilattavien kalliiden 

kaukopuhelujen avulla. Onneksi meillä oli hyvät kielitaitoiset puhelun-

välittäjät, jotka osasivat etsiä välillä epämääräisillä tiedoilla kumppani-

koulusta oikean henkilön ja löysivät meidän koulun monista numeroista 

kulloinkin sopivan vastaajan.

Comenius-projektissamme meillä oli opiskelijoiden kanssa yhden kerran 

mahdollisuus kokeilla kallista videokonferenssia. Lappeenrannan tek-

nillisen korkeakoulun Lahden toimipisteeltä vuokrattiin tarkoitukseen 

varusteltu luokka, johon kuvayhteys saatiin televisioruudun kautta ja 

usean puhelinliittymän kautta puhe- ja kuunteluyhteys. Se oli hyvin kal-

lista toimintaa. Kuva oli hämärä, puhe puuroutui helposti, kun pienikin 

ääni siirsi puheenvuoron vastapuolelle ja itselle kuunteluksi. Ruotsalais-

pojat ottivat vuoron laulamalla voimallisesti silloin hyvin ajankohtaista 

”det glider in”, mutta näimme sentään meille vaihtoon tulevat opiskelijat 

ja heidän opettajansa.

Kun kännykät ja tietokoneet tulivat, tuntui, että olimme Lahdessa jonkin 

verran kansainvälisiä kumppaneitamme edellä uusien laitteiden käyt-

töönotossa. Meillä opettajilla oli mahdollisuus itse käyttää ko. laitteita, 

kumppaneilla oli usein vain yhteiskäyttömahdollisuus tai rajallisesti 

tietyssä paikassa käytettäviä välineitä.

2000-luvulla opiskeltiin/opittiin projekti- ja hanketyöskentelyä, mutta 

sitä ei enää tehty vain opettajavoimin oman työn ohella, vaan kansain-

välisyys- ja muuhun hanketoimintaan palkattiin täysipäiväisiä työnte-

kijöitä.

Euroopan unioniin liittyminen toi paljon mahdollisuuksia osallistua 

kansainväliseen koulutusyhteistyöhön. Oppilaitoksen edustajan tuli 

osallistua eri maissa järjestettyihin koulutuksen esittely- ja partnerin 

hakutilaisuuksiin. Hänellä piti olla hyvä esittelymateriaali oman maan 

koulutusjärjestelmästä, omasta oppilaitoksesta, sen ominaisuuksista 

useammalla kielellä. Tarvittiin esiintymiskykyisiä ja päätösvaltaisia 

henkilöitä, joilla oli aikaa ja mahdollisuuksia paneutua suureen paperi-

työrumbaan. Opettajan tuli olla valmis esittelemään oman koulun koulu-

tusta virallisille ja epävirallisille koulutukseen tutustujille, (markkinoin-

tiosaamista), piti osata verkostoitua myös kotimaassa sekä oman alan 

että koko koulun alojen puolesta, merkeissä. Piti osallistua ja mahdollis-

taa muiden osallistuminen kv-koulutukseen.
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Sattumia vuosien varrelta

Vaihtoon saapuvien opiskelijoiden majoittaminen ja ruokailu: monet 

kumppanikoulut olivat osittain sisäoppilaitoksia, opiskelijat asuivat 

yhdessä asuntolassa ja usein valvovilla opettajilla oli jopa yöpymis- ja 

valvontavelvollisuus samassa rakennuksessa. Piti vakuuttaa opettajat, 

että meillä on turvallista liikkua pimeällä, ja opiskelijat, että lumisessa 

metsässä ei tule karhu syömään ihmisiä, että meillä nuorelle naiselle 

itselle voidaan antaa huoneen avain asuntolassa, jossa ei ollut valvontaa.

Partnerivierailut talvella: eräänä lumisena talvena italialaiset vieraat 

olivat tosi ihastuneita kaikkeen ja erityisesti pimeänä iltana OAJ:n 

Kärkjärven mökillä vietettyyn iltaan. Vieraat saivat itse loimuttaa lohta 

ulkona nuotiolla lumikinosten keskellä, mutta kaikkein eniten puhutti ja 

taisi olla mielenkiintoisin: kynttilöin valaistu polku ulkohuoneeseen ja 

siellä asiointi pienessä pakkasessa.

Muutkin talvitapahtumat olivat yleensä menestys: kalastus verkoilla 

jään alta (itävaltalaiset ravintolakoulun opiskelijat Hämeenkoskella). 

Portugalilaiset nuoret olivat polleita urheudestaan: uskalsivat kävellä 30 

senttisellä jäällä 2 metriä rannasta, kyllä otettiin kuvia.

Ranskalaiset opiskelijat laskettelemassa Messilässä (kaikenlaisia lai-

navarusteita), opettajilla oli punaviinipullo makkaran kaveriksi pihan 

nuotiolla. Korkinavaaja vain puuttui, ei ollut kellään muullakaan lasket-

telijalla mukana!

Kerran Englannista soitettiin, että meidän opiskelijalla on vaikeuksia, 

mutta he eivät saa selvää, missä on vika, miksi hän on vihainen. Puhuin 

hänen kanssaan puhelimessa; keskustelussa ei tullut esille mitään ongel-

maa, kaikki oli hänen mielestään mennyt hyvin, hänen kielitaitonsakin 

oli aika hyvä. Lopputulos; hän oli vain suomalaisen hiljainen ihminen, 

teki tunnollisesti tehtävänsä, joka ei puhunut, jos ei ollut jotain järkevää 

sanottavaa.

Opiskelijoiden vaihto-ongelmia, aikataulutus oli joskus ongelma. Sak-

sassa, Englannissa, Ranskassa oli kouluvuosi määritelty tarkemmin, 

mahdolliset vaihtoviikot tiedettiin vuosittain ennakolta, meillä taas 

opettajat halusivat sijoittaa harjoittelut opiskelun kannalta sopivimpiin 

aikoihin. Ongelmia esimerkiksi vieraat olisivat tulleet juuri talvilomalla, 

kun meillä on koulu kiinni, perheet jossakin, minulle hankalin oli leipu-

ri/kondiittoriopiskelijoiden harjoittelu Ranskassa joululoman aikana. 

Leipomoon mentiin aattoaamunakin, eikä pitempää joulurauhoittu-

mista tunnettu. Yhtä vaikeaa oli ranskalaisen opettajan suomalaiseen 

työelämään tutustuminen kesällä, hän tuli Lahteen juhannusaattona 

viimeisellä linja-autovuorolla. Kaupunki oli tyhjä, ei edes ruokailumah-

dollisuuksia ollut auki.

Omakohtaisesti mieleen painunutta

Itselleni ensimmäinen koulutukseen ja kansainvälisyyteen liittyvä 

asia oli iso pettymys. Ammatinopettajan kelpoisuusehdoissa vaadittua 

pakollista työharjoittelua ulkomailla suoritettuna ei todistuksista huoli-

matta hyväksytty. Se vaati monia keskusteluja ja paperien tarkastuksia 

silloisen Ammattikasvatushallituksen kanssa. (Vuosituhannen vaihteen 

jälkeen prosessi oli uusille opettajille jo helpompi, kun EU:n puitteissa oli 

koulutuksen vertailua)
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Uran loppupuolella: Taaksepäin muistellessa kansainvälisyydestä tulee 

mieleeni vuosituhannen vaihteessa Ulkoministeriön kehitysyhteistyö-

koulutus ”Global Finland”, joka huipentui Namibian matkaan. Tutustuim-

me kouluihin, järjestelmiin, tapasimme opiskelijoita, ja näimme, kuinka 

ihminen on sopeutuva ja keksii keinot, jos vain saa mahdollisuuksia. 

Vaikka paikalliset ihmiset eivät ehkä osanneet lukea tai kirjoittaa, he 

olivat ajan tasalla jopa koko maailman tilanteesta, sillä kännykät ja 

radio olivat tulleet sinnekin, puhumalla asiat selviävät. Jos ei ollut omaa 

laitetta, voi puhelinta käyttää maksua vastaan kioskissa, johon tarvit-

tava energia saatiin lyhtypylvään aurinkopaneelista. Mutta paljon oli 

vielä kyliä, joissa ei ollut koulua lähimaillakaan, päteviä opettajia oli 

liian vähän, perheillä ei ollut varaa kouluttaa lapsiaan, heitä tarvittiin 

peltotöihin, veden ja puun kantoon matkojen päästä. Muutaman kerran 

pidimme reaaliaikaista yhteyttä opetushallitukseen (tuolloin oli ihan 

viimeinen opetussuunnitelmien silaus meneillään) kommunikaatto-

rilla. Erään koulun pihalla oli hyvä kenttä nettiyhteyksille. Keskustelu 

opetussuunnitelmista Suomeen sujui hyvin polttavan kuumalla pihalla, 

suuren puun varjossa lehmän märehtiessä selän takana, hyvin kuului ja 

teksti näkyi!

Kansainvälisyys ammatillisessa koulutuksessa oli pitkä matka läpäisy-

periaatteesta järjestettyyn harjoittelijavaihtoon, ulkomailla opiskeluun, 

mutta mielenkiintoinen. Mukava oli olla mukana.

Sinikka Koskinen

koulutuspäällikkö,  

Koulutuskeskus Salpaus, eläkkeellä

”hän oli vain suomalaisen hiljainen 
ihminen, teki tunnollisesti tehtävänsä, 

joka ei puhunut, jos ei ollut jotain 
järkevää sanottavaa.”
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hanketta, ja johtava rehtori Marita Modenius oli ohjausryh-

män puheenjohtaja. Erkki Pesonen toimi hankkeen projek-

tipäällikkönä. 

Näyttöjä Liettuassa

Salpaus toteutti myös Opetushallituksen lähialuerahoi-

tuksella hanketta, jossa Liettuan opetusministeriön ja liet-

tualaisten kumppaneiden kanssa luotiin perusta Liettuan 

näyttötutkintojärjestelmälle. Ensimmäiset tähän liittyvät 

näytöt järjestettiin maaliskuussa 2004. Vuonna 2003 Salpaus 

osallistui myös Balkan-verkostoon, johon kuului noin 30 

suomalaista oppilaitosta. 

Partneri Lahden ystävyyskaupungista Islannissa

Pohjoismaisia hankkeita, Pohjoismaisen Ministerineuvos-

ton Nordplus-rahoituksella, olivat NOCO-maahanmuuttaji-

en ammatillisen kielitaidon kehittäminen (Ruotsi, Tanska, 

Norja). Nordic Business Planet, kaupan ja hallinnon alan 

liiketoimintasuunnitelmakilpailut (Porvoon kauppaoppilai-

tos ja Salpaus kotimaassa kumppaneina islantilaisten, viro-

laisten ja latvialaisten ammattioppilaitosten kanssa). Tähän 

liittyen Salpauksen johtokunta vieraili Islannissa Lahden 

ystävyyskaupungissa Akureyrissä. 

Tekniikan aloilla oli kymmenittäin Leonardo ja Erasmus+ 

-liikkuvuus- ja partnership-hankkeita koulutuksen ja kan-

sainvälisten opiskelijavaihtojen rahoittamiseksi, kuten Te-

chPro, Vet-Work, Vocational Spider, Synopsis, Hardcore, Eu-

Pro.

Aasian valloitus – Salpaus kv-verkostojen 
koordinaattoriksi

Vuonna 2006 Salpauksen kansainvälisten asioiden projek-

tipäällikkö Ulla Pantsar sai rehtori Marita Modeniukselta 

tehtävän hakea rahoitusta ainakin yhteen Euroopan ulko-

puoliseen hankkeeseen. Myös muiden suomalaisten am-

mattioppilaitosten kiinnostus Intiaa kohtaan oli hurjassa 

kasvussa. Opetushallitus ehdotti vuonna 2007 Salpaukselle 

erillisen Intia-verkoston perustamista. Salpaus perusti yh-

dessä Tampereen ammattiopiston ja Espoon Koulutuskun-

tayhtymä Omnian kanssa Aasia-verkoston, jonka kohdea-

lueina olivat Kiina, Intia, Japani ja Vietnam. Tavoitteena 

oli tutustua kulttuureihin sekä käynnistää opiskelija- ja 

asiantuntijaliikkuvuudet kohdealueilla. Vuosina 2007-2009 

toteutettiin kolme asiantuntijavierailua Intiaan: Gujaratiin 

ja Hyderabadiin. Yhteen vierailuista osallistuivat myös Ope-

tushallituksen, Skills Finlandin ja Finpron edustajat. Tämän 

jälkeen ensimmäinen suomalainen ammattiopiskelija, tie-

toliikennetekniikka Heinolassa opiskeleva Joonas, lähti kol-

men kuukauden työssäoppimisjaksolle Chennaihin. Tämä 

oli uraauurtava toimintaa. Parhaimmillaan verkostossa oli 

19 suomalaista ammatillista oppilaitosta, ja kokonaisuudes-

saan verkoston kymmenvuotisen taipaleen aikana Intiassa 

oli käynyt yli 200 suomalaista opiskelijaa työssäoppimisjak-

solla. 

Edellä mainittujen kansainvälisten verkostojen lisäksi vuo-

teen 2017 saakka Salpaus hallinnoi seuraavia kansainvälisiä 

verkostoja:

• Meteli-verkosto – metalli, tekniikka ja liikenne - kohde-

maat Saksa, Espanja, Belgia, Norja, Tanska, Viro, Slovenia, 

Kroatia ja Unkari

• Hula – Huippulaadulla palvelualojen taitajaksi -verkosto - 

kohdemaat Singapore, Taiwan ja Malesia.

Salpaus oli mukana kotimaisena kumppanina Kiina-ver-

kostossa - muutamia opiskelijaryhmiä, Japani-verkostossa - 

paljon opiskelijoita ja opettajia Japanin jaksoilla, Korea-ver-

kostossa TechVet (autoala), Venäjän verkostossa (tekniikka ja 

palvelualat). 

Vuonna 2013 Salpaus oli mukana Finpron koordinoimassa 

Future Learning Finland -verkostossa, jossa kehitettiin kou-

294



lutusvientiä Aasiaan, Lähi-itään ja Venäjälle. Vuonna 2014 

Salpauksen järjestämien Taitaja-kilpailujen yhteydessä jär-

jestettiin Taitaja International Seminar, johon osallistui 311 

ulkomaalaista vierasta eri puolilta maailmaa. Uusia kump-

paneita olivat Valko-Venäjä, Brasilia ja Egypti. “Huippujuttu 

Salpauksen kannalta ja myös ikimuistettavaa oman työni nä-

kökulmasta!”, muistelee Ulla Pantsar. Vuonna 2017 Salpaus 

haki Erasmus+ akkreditointia ja sai sen liikkuvuuksien kor-

kean laadun vuoksi. Tuolloin Salpauksesta lähti ulkomaille 

opiskelijavaihtoon vuosittain noin 300 opiskelijaa ja lukui-

sia opettajia 

Kansainvälistyminen osa opetussuunnitelmaa

Salpauksen kansainvälinen oppimismaisema koostuu hen-

kilökohtaisesti toteutettavista opintopoluista. Kaikissa pe-

rustutkinnoissa on yleiset ja yhtäläiset mahdollisuudet 

opintoihin tai työssäoppimiseen ulkomailla. Myös opiskeli-

joille, jotka eivät suorita opintoja ulkomailla taataan riittä-

vät tiedot ja taidot toimia globaalisti verkottuneessa maail-

massa.

Salpauksella on Opetushallituksen myöntämä Erasmus+ ak-

kreditointi, joka osoittaa sitoutumisen Erasmus-ohjelman 

laatustandardeihin ja varmistaa liikkuvuuden säännöllisen 

vuotuisen rahoituksen. Akkreditointi on myönnetty Eras-

muksen ohjelmakaudelle 2021-2027 läpinäkyvien kriteerien 

perusteella, jotka olivat samat kaikissa Euroopan ohjelma-

maissa. 

Suurin osa Salpauksen kansainvälisestä toiminnasta 

2020-luvun alussa on opiskelijaliikkuvuuksia. Salpaus on 

ollut mukana myös useassa “New Skills for VET teachers” 

-teknologiahankkeessa, osassa hallinnoijana, osassa partne-

rina. New skills for VET teachers -hankkeessa Salpaus toimii 

koordinaattorina, ja partnereina ovat Baskimaa, Pohjois-Ir-

lanti, Skotlanti ja Hollanti. Sanna-Kaisa Raatikainen toimii 

molemmissa vetäjänä. Korona-aikana hanketta on viety 

eteenpäin Teamsin kautta. On käyty mm. korona-keskuste-

lua eri maiden tilanteesta.
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Oppimiskeskus Fellmannia – tiedon ja 
oppimisen kohtaamispaikka

Uusi nykyaikainen Oppimiskeskus Fellmannia avattiin maanan-

taina 8.8.2011 Kirkkokatu 27 täydellisesti saneerattuun vuonna 

1979 valmistuneeseen rakennukseen. Ovien avaamista edelsi 

pitkä ja monivaiheinen ideointi, suunnittelu- ja valmisteluaika. 

Oppimiskeskus tuotti uudenlaisia pedagogiikkaa tukevia palve-

luja Koulutuskeskus Salpaukselle, Lahden ammattikorkeakoulul-

le ja Lahdessa toimivalle Yliopistokampukselle. Lahden kaupun-

ki palkitsi Oppimiskeskus Fellmannian vuoden 2011 

Korkeakoulutekona Lahdessa. 

Keskustakampus-ajatus nousi esiin Lahden kaupungin ja kon-

sernin johtoryhmien yhteiskokouksissa vuonna 2006, jolloin oli 

asetettu työryhmä selvittämään ’Keskustakampuksen’ toteut-

tamismahdollisuutta korkeakouluille. Hanke todettiin isoksi ja 

merkittäväksi. Kokouksessa todettiin, että poliittisten ryhmien 

taholta ei ollut periaatteellista vastustusta hanketta kohtaan. 

Keskustakampukseen sijoittuisi korkeakoulutoimijoita ja mah-

dollisesti toimintaa tukevia muita tahoja. Arvo Ilmavirta totesi, 

että Keskustakampus olisi toiminnallinen kokonaisuus, jossa 

toimijoilla on yhteinen tahtotila ja samalla todeten, ettei konser-

nilla ei ollut pakottavaa tarvetta uusiin tiloihin, mutta toimin-

nan kannalta yhteinen kampusalue olisi tarkoituksenmukainen. 

Useilla yliopistokeskuspaikkakunnilla on vastaavia kampuksia 

yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa rakennettu, ja niillä on 

erityistä hyötyä muun muassa kansainvälisessä toiminnassa. 

Konsernin taholta ehdotettiin selvitettäväksi myös mahdolli-

suutta siihen, että olisi yhteiset korkeakoulujen, PHKK:n ja myös 

lukioiden kirjastopalvelut. Sivistystoimen johtaja Maritta Vuo-

rinen tähdensi, että yhdistetään tulevaisuudessa tiedekirjaston 

palvelut. Arvo Ilmavirta painotti, että tieto- ja kirjastopalvelut on 

hankkeessa ydinasia ja siihen liittyen kehittyvä verkko-opetus. 

Lopuksi puheenjohtaja Tarmo Pipatti totesi, että työryhmän oli 

mahdollisimman pikaisesti lähdettävä tekemään selvityksiä ja 

linjauksia tulevaisuuden hahmottamiseksi. Selvityksessä oli eri-

laisia vaihtoehtoja yhteisen kampuksen paikasta, myös Paavo-

lan kampus. Keskustelu oli ajankohtainen, koska OKM:n taholta 

tuolloin painotettiin korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä, 

jossa lähtökohtana oli olemassaolevien voimavarojen parempi 

käyttö.

Uuden ajan Oppimiskeskus

Yhteisten kirjastopalvelujen mahdollisuus päätettiin selvittää 

ja kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta asetti korkeakoulukirjas-

totyöryhmän 28.5.2007, jonka tehtävänä oli etsiä vaihtoehtoisia 

ratkaisumalleja Lahden tiedekirjaston ja Päijät-Hämeen koulu-

tuskonsernin Tieto- ja kirjastopalvelujen tarkoituksenmukai-

semman toiminnan ja hallinnon järjestämiseksi. Selvityksen 

rahoitti yhdessä molemmat kirjastot ja selvitystyön teki FM Jo-

hanna Kiviluoto. 

Lahden kaupunginjohtaja asetti 10.9.2008 laajemman työryh-

män valmistelemaan toteuttamiskelpoista suunnitelmaa perin-

teisiä kirjastopalveluja huomattavasti laajemmasta oppimis- ja 

palvelukeskuskokonaisuudesta. Suunnitelman oli tarkoitus ottaa 

huomioon modernit, nopeasti lisääntyvät verkkopalvelut ja 

Lahden kaupunginjohtajan 10.9.2008 asettama 
työryhmä

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin pääsih-

teeri Senja Jouttimäki (Lahden yliopistokeskus) 

ja jäseniksi tietopalvelujohtaja Sirkku Blinnikka 

(Päijät-Hämeen koulutuskonserni), koulutuspääl-

likkö Harri Kuusela (Lahden ammattikorkeakoulu), 

tietoasiantuntija Marja Hirn (Helsingin yliopiston 

kirjasto- ja tietopalvelut) ja koulutuspäällikkö 

Helena Mälkki (Teknillisen korkeakoulun Lahden 

keskus). Lisäksi jäseniksi nimettiin kirjastotoimen-

johtaja Marja Malminen ja verkkopalveluasiantun-

tija Terttu Sipilä (Lahden kaupunki/sivistystoimi-

ala). Helena Mälkin tilalle työryhmään kutsuttiin 

28.11.2008 alkaen kehityspäällikkö Matti Lintunie-

mi (Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus). Työ-

ryhmän sihteerinä toimi informaatikko Johanna 

Kiviluoto (Päijät-Hämeen koulutuskonserni).
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lan kampus. Keskustelu oli ajankohtainen, koska OKM:n taholta 

tuolloin painotettiin korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä, 

jossa lähtökohtana oli olemassaolevien voimavarojen parempi 

käyttö.

Uuden ajan Oppimiskeskus

Yhteisten kirjastopalvelujen mahdollisuus päätettiin selvittää 

ja kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta asetti korkeakoulukirjas-

totyöryhmän 28.5.2007, jonka tehtävänä oli etsiä vaihtoehtoisia 

ratkaisumalleja Lahden tiedekirjaston ja Päijät-Hämeen koulu-

tuskonsernin Tieto- ja kirjastopalvelujen tarkoituksenmukai-

semman toiminnan ja hallinnon järjestämiseksi. Selvityksen 

rahoitti yhdessä molemmat kirjastot ja selvitystyön teki FM Jo-

hanna Kiviluoto. 

Lahden kaupunginjohtaja asetti 10.9.2008 laajemman työryh-

män valmistelemaan toteuttamiskelpoista suunnitelmaa perin-

teisiä kirjastopalveluja huomattavasti laajemmasta oppimis- ja 

palvelukeskuskokonaisuudesta. Suunnitelman oli tarkoitus ottaa 

huomioon modernit, nopeasti lisääntyvät verkkopalvelut ja 

elektronisten aineistojen käyttö sekä aikuiskoulutuksen 

neuvonta- ja tukipalvelut. 

Työryhmän loppuraportti “Uuden ajan Oppimiskeskus” luo-

vutettiin kaupunginjohtajalle 5.5.2009 ja sisälsi Oppimiskes-

kuksen konseptin perussuunnitelman. Oppimiskeskuksen 

idea oli työryhmässä syntynyt. Työryhmä esitti, että Kirkko-

katu 27:ssä sijaitsevaan Kongressikeskus Fellmannin kiin-

teistöön rakennetaan Oppimiskeskus, jonka palvelukoko-

naisuuden muodostavat ensimmäisessä vaiheessa 

oppimisympäristöfasiliteetit, Tieto- ja kirjastopalvelut, 

e-Oppimisen kehittämis- ja palvelukeskittymä sekä Kokous- 

ja kongressipalvelut. Palveluja oli mahdollista laajentaa 

Lahden kaupunginjohtajan 10.9.2008 asettama 
työryhmä

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin pääsih-

teeri Senja Jouttimäki (Lahden yliopistokeskus) 

ja jäseniksi tietopalvelujohtaja Sirkku Blinnikka 

(Päijät-Hämeen koulutuskonserni), koulutuspääl-

likkö Harri Kuusela (Lahden ammattikorkeakoulu), 

tietoasiantuntija Marja Hirn (Helsingin yliopiston 

kirjasto- ja tietopalvelut) ja koulutuspäällikkö 

Helena Mälkki (Teknillisen korkeakoulun Lahden 

keskus). Lisäksi jäseniksi nimettiin kirjastotoimen-

johtaja Marja Malminen ja verkkopalveluasiantun-

tija Terttu Sipilä (Lahden kaupunki/sivistystoimi-

ala). Helena Mälkin tilalle työryhmään kutsuttiin 

28.11.2008 alkaen kehityspäällikkö Matti Lintunie-

mi (Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus). Työ-

ryhmän sihteerinä toimi informaatikko Johanna 

Kiviluoto (Päijät-Hämeen koulutuskonserni).
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mm. aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluilla. “Op-

pimiskeskus on dynaamisesti kehittyvä vetovoimainen oppi-

misympäristö, yhteisöllinen kohtaamispaikka ja lahtelaisen 

korkeakouluosaamisen yhteinen areena, jonka palvelukokonai-

suus pohjaa laadukkaaseen asiakaslupaukseen sekä vahvaan 

digitaaliseen ja pedagogiseen osaamiseen.”

Konsernin ja kaupungin johdon keskusteluissa tuli esille 

Fellmannin kiinteistön käyttö ja siirtää sen omistus ja hal-

linta perustetulle Osaamiskiinteistöt Oy:lle. Vuonna 2008 oli 

päätetty perustaa yhdessä konsernin, Lahden kaupungin ja 

Helsingin yliopiston kanssa Osaamiskiinteistöt Oy, johon 

kuuluivat Fellmannin ja aikuiskoulutuskeskuksen kiinteis-

töt sekä Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy:n kiinteistö Nie-

menkadulla. Kaupunginjohtaja Myllyvirta pohti, onko kong-

ressi- ja kokoustoiminta oppimiskeskuksen ydintä. Hän 

korosti, ettei tämän alan yksiköt eivät saisi kilpailla keske-

nään tarkoittaen Sibeliustalon toimintaa. Toimitusjohtaja 

Ilmavirta totesi kongressikeskuksen toiminnan olevan ta-

loudellisesti äärimmäisen kallista ja toiminnan fokusoin-

nista oltiin valmiit neuvottelemaan. Lisäksi epäiltiin Oppi-

miskeskuksen saattavan vaikuttaa, että kongressitoiminta 

tulisi vähenemään. 

Vanha koulurakennus muuttui avoimeksi 
oppimisympäristöksi

Vanha, 1970-luvun koulurakennus alkoi muuttua nykyai-

kaiseksi oppimisympäristöksi talon tyhjentämisellä huhti-

kuussa 2009, ja purkutyöt alkoivat kesällä. Seiniä kaadettiin 

urakalla, kun luovuttiin kapeista käytävistä ja luokkatilois-

ta kerroksissa 3-5. Ensimmäisen kerroksen aula ja entiset 

kahvilatilat avattiin avaraksi yhtenäiseksi tilaksi. Kellarista 

poistettiin uima-allas ja tilalle tehtiin liikuntatila. Ravin-

tolatila ja -keittiö, peruskorjatut vuonna 2008, toisessa ker-

roksessa rajattiin saneerauksen ulkopuolelle. Konserni otti 

vastuulleen Oppimiskeskus-projektin toteutuksen, jossa 

Kiinteistöpalvelut vastasi saneerauksesta. Hankkeen johta-

minen oli tietopalvelujohtaja Sirkku Blinnikalla. Vuokraso-

pimus tehtiin Osaamiskiinteistöt Oy.n kanssa 15 vuodeksi, 

jonka aikana pääomavuokra tulisi maksetuksi.

Saneerauksen ohessa toimi monia erilaisia työryhmiä miet-

timässä toiminnallisia ratkaisuja uudenlaiseen toimin-

taympäristöön. Konsernissa toimi tulosalueiden jäsenistä 

nimetty matriisiryhmä, jossa suunniteltiin henkilöstön 

koulutuksia, perehdytyksiä, tekniikkaa ja laitetarpeita sekä 

koko toimintakulttuuria uudenlaisessa ympäristössä. Mat-

riisiryhmän puheenjohtaja oli Salpauksen nykyinen rehtori 

Päivi Saarelainen.

Lahden tiedekirjaston toiminta Vapaudenkatu 23:ssa lak-

kasi vuonna 2011, ja toiminta liittyi konsernin tieto- ja 

kirjastopalveluihin. Henkilöstön kanssa käytyjen yhteistoi-

mintaneuvottelujen jälkeen se siirtyi Päijät-Hämeen koulu-

tuskonsernin Tieto- ja kirjastopalveluihin vanhoina työnte-

kijöinä 1.1.2011 alkaen.
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“Oppimiskeskus tulee toimimaan maailmassa, 
jossa nuoriso elää jo nyt”

Lahdessa oli ilahduttavasti tiivistyvä, laadukas ja kehitty-

vä yhteistyö Lahden yliopistokeskuksen ja siinä toimivien 

yliopistojen sekä toisaalta Lahden ammattikorkeakoulun 

välillä. Erityinen odotusarvo vuonna 2010 kohdistui Fell-

manniin perustettavaan uuden ajan oppimiskeskukseen, 

jossa yhdistyivät verkko-opetus ja tieto- ja kirjastopalvelut 

sekä toisaalta toimijat eli lukiot, ammatillinen koulutus ja 

yliopistot. Arvo Ilmavirta lausui vuonna 2010: “Oppimiskes-

kus tulee toimimaan maailmassa, jossa nuoriso elää jo nyt. 

Osaamiskiinteistöt Oy tukee osaltaan tätä kehitystä.” 

Saneerauksen vaiheita koottiin ja esiteltiin Second life -vir-

tuaalimaailmassa. Suunnittelun lähtökohtana oli koko ajan 

muuntojoustavat tilat, jotka ovat helposti muunneltavissa 

tarpeen mukaiseksi ja kokoiseksi. Joustavien tilojen lisäksi 

suunnittelussa korostuivat toimivat tietoverkot ja it-lait-

teistot, lisäksi ulkoisille käyttäjille oli avoin Masto-verkko. 

Nämä olivat nykyaikaisen oppimisympäristön perusedelly-

tyksiä uudelle toimintakulttuurille ja uutta Lahdessa, jopa 

valtakunnallisestikin. Fellmanniasta tuli haluttu oppilaitos-

ten, korkeakoulujen ja yliopistojen vierailukohde.

Oppimiskeskuksen tiloihin oli korkeakoulujen yhteiskirjas-

ton lisäksi tulossa kesällä 2010 Lahden yliopistokeskuksessa 

toiminut MURE-hanke, joka kehitti kv-tukipalveluja alueel-

lisella yhteistyöllä 2010–2013. LAMK oli mukana hankkees-

sa, samoin Päijät-Hämeen Opin ovi, osana valtakunnallista 

kehittämisohjelmaa, työelämässä oleville neuvonta- ja oh-

jauspalvelujen palvelupiste, jonka ohjauspalvelu painottui 

ilta-aikaan. Taloon toivottiin myös lukiotoimintaa, joka to-

teutui osittain viereisen Kannaksen IB-lukion myötä, kun 

opiskelijat saivat informaatikoiden antamaa informaatio-

lukutaidon opetusta ja tilat toimivat itsenäisen opiskelun 

tiloina lukiolaisille. Moderni oppimiskeskus lisäisi Lahden 

vetovoimaisuutta. Virtuaaliympäristö oli eri tavoin koroste-

tusti esillä, jotta pysyttiin nuorten mukana.

Oppimiskeskus Fellmannia nimi tuli työryhmän ehdotukse-

na, kun todettiin oppimiskeskuksen nimien olevan -a päät-

teisiä. On Tritonia Vaasassa ja Aleksandria Helsingissä. 

Näin oppimiskeskuksen tilat jakaantuivat 

käyttäjille peruskorjauksessa

•  0. ja 1. krs tieto- ja kirjastopalvelut 

• 2. krs kokoustilat ja ravintolapalvelut, auditorio 

uusitaan, paikkamäärä 270, kokoustiloja 5 kpl

• 3. krs verkko-opetus (opetusteknologia) ja 

opiskelijapalvelukeskus 

• 4. ja 5. krs nykyaikaisella tekniikalla varustettuja 

opetuksen tiloja luokkia ja ryhmätyötiloja 

runsaasti, LAMKon tilat

Talon käyttäjiksi olivat sitoutuneet LAMK ja Salpaus 

kerroksiin 3, 4 ja 5.

Elokuun 8. päivä 2011 pyöröovi avautui

Elokuussa 2011 avattiin yhteistyön tuloksena uusinta tek-

nologiaa hyödyntävä Oppimiskeskus Fellmannia, tiedon ja 

oppimisen kohtaamispaikka. Talon aktiivikäyttäjiä olivat 

heti opiskelijat, opettajat, tutkijat, kokousvieraat ja muut 

talon vetovoimaisuudessa viihtyneet kaupunkilaiset. Eri-

tyisesti kaupungissa olleet kansainväliset opiskelijat ottivat 

talon omaksi. Opetusta talossa järjestivät Salpaus, LAMK ja 

Lahden Yliopistokampus (nimi uudistui). Talo oli avoinna 

viikon jokaisena arkipäivänä kello 8–20 ja viikonloppuisin 

kello 10–16 ja virtuaalisesti 24/7 läpi vuoden.

299



Tieto- ja kirjastopalvelut sekä Ravintolapalveluiden tuotta-

mat kahvila- ja ruokalapalvelut olivat opiskelijoiden ja hen-

kilöstön lisäksi kaikkien talossa vierailevien käytettävissä. 

Yhdessä Lahden kaupunginteatteri ja ravintola järjestivät 

teatteri-illallisia ennen teatteriesitystä.

Opiskelijoiden osaamisen areena – innovaatioita

“Äärimmäisen viihtyisä opiskeluympäristö. Olen suositellut 

paikka jokaiselle tuttavalleni. Kiitos tästä” (asiakaspalaute).

Talon konsepti luotiin käyttäjälähtöisesti opiskelijoiden 

osallistuessa talon ja palvelujen suunnitteluun sekä toteu-

tukseen. Käyttäjälähtöisyys ja kestävä kehitys olivat alusta 

alkaen talon toimintaa ohjaavia tärkeitä näkökulmia. Fell-

mannia toimi Salpauksen ja LAMK:n opiskelijoille monialai-

sena harjoittelu- ja työssäoppimispaikkana, jossa opiskelijat 

osallistuivat tiiviisti arjen toimintaan ja kehittämiseen yh-

dessä henkilöstön kanssa.

OPISKELIJOIDEN KÄDENJÄLKEÄ JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Opiskelijoiden osaaminen ja kädenjälki näkyi joka puolel-

la taloa. Tieto- ja kirjastopalvelujen erikoiskalusteet, pyö-

reät kirjahyllyt ja aikakauslehdille laatikostot suunniteltiin 

AMK-opinnäytetyönä ja kalusteet toteuttivat Salpauksen 

puualan opiskelijat lehtori Jyrki Taimiston ohjauksessa. Jalo-

metallialan opiskelijat kaiversivat hyllyihin Koulutuskeskus 

Salpauksen tunnuksella hopeiset “brändilaatat”. Kokoustilois-

sa olivat kierrätettyinä talon vanhat tuolit ja jakkarat, jotka 

Salpauksen verhoilualan opiskelijat uudelleen verhoilivat ja 

maalasivat pyökkiset puuosat valkoisiksi. LAMK:n Muotoi-

lu- ja taideinstituutin opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat 

kolmannesta viidenteen kerrokseen ylettyvät typografiasei-

nät, jotka kertoivat käytettävissä olevien fonttien historian 

Gutenbergin ajasta nykyaikaan, juuresta latvaan. Vanhat 

Muotoiluinstituutista Kannaksenkadun tietokeskuksen kir-

jahyllyt asennettiin uudelleen 0-kerroksen kokoelmatilaan. 

Aulavahtimestarin tehtävissä viikonloppuisin oli LAMK:n tra-

denomiopiskelijoita, joille kertyi opintopisteitä harjoittelusta.

LAMK:n tekniikan alan opiskelijat ideoivat ja toteuttivat 

Fellmannian interaktiivisen pohjakartan, joka oli esillä eri 

puolella talon seinillä olevissa näytöissä sekä netissä Fell-

mannian palvelusivustolla.

Chicago-menu 
-julisteesta

300
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Opiskelijoiden osaaminen ja kädenjälki näkyi joka puolel-

la taloa. Tieto- ja kirjastopalvelujen erikoiskalusteet, pyö-

reät kirjahyllyt ja aikakauslehdille laatikostot suunniteltiin 

AMK-opinnäytetyönä ja kalusteet toteuttivat Salpauksen 

puualan opiskelijat lehtori Jyrki Taimiston ohjauksessa. Jalo-

metallialan opiskelijat kaiversivat hyllyihin Koulutuskeskus 

Salpauksen tunnuksella hopeiset “brändilaatat”. Kokoustilois-

sa olivat kierrätettyinä talon vanhat tuolit ja jakkarat, jotka 

Salpauksen verhoilualan opiskelijat uudelleen verhoilivat ja 

maalasivat pyökkiset puuosat valkoisiksi. LAMK:n Muotoi-

lu- ja taideinstituutin opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat 

kolmannesta viidenteen kerrokseen ylettyvät typografiasei-

nät, jotka kertoivat käytettävissä olevien fonttien historian 

Gutenbergin ajasta nykyaikaan, juuresta latvaan. Vanhat 

Muotoiluinstituutista Kannaksenkadun tietokeskuksen kir-

jahyllyt asennettiin uudelleen 0-kerroksen kokoelmatilaan. 

Aulavahtimestarin tehtävissä viikonloppuisin oli LAMK:n tra-

denomiopiskelijoita, joille kertyi opintopisteitä harjoittelusta.

LAMK:n tekniikan alan opiskelijat ideoivat ja toteuttivat 

Fellmannian interaktiivisen pohjakartan, joka oli esillä eri 

puolella talon seinillä olevissa näytöissä sekä netissä Fell-

mannian palvelusivustolla.

Typografiaseinä, 
typgrafiakurssi 2011, 

opiskelija Anna Savolaisen 
ideasta toteutus 

opiskelijaryhmä, jota 
ohjasi Christoffer Leka.
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Palautepallomeri(™) oli yhdessä LAMK:n tekniikan opiskeli-

joiden kanssa kehitetty ja toteutettu online-palautejärjestel-

mä, jossa oli annos pelillisyyttä ja visuaalisesti houkuttele-

via palloelementtejä. Ideointi- ja konseptointivaiheessa 

mukana olivat LAMK:n Muotoilu- ja taideinstituutin opiske-

lijoita ja Suomen Muotoilusäätiö. Palautepallomeren takana 

oli World Design Capital -vuoden 2012 hanke. Tieto- ja kirjas-

topalvelut oli toteuttamassa hanketta yhteistyössä Helsin-

gin Yliopistokampuksen ja Lahden kaupungin kanssa. 

Koulutuskeskus Salpauksen datanomiopiskelijat pitivät 

opiskelijoille ja asiakkaille “läppäriklinikkaa” vuosina 

2011–2013 saaden toiminnasta itselleen opintosuorituksia. 

Opiskelijat neuvoivat AV-laitteiden, tietokoneiden ja läppä-

reiden käytössä sekä toimittivat opiskelijoiden läppäreitä 

tarvittaessa huoltoon. Samoin opiskelijat työskentelivät vii-

konloppuisin ja iltaisin aulapalvelussa palkallisina harjoit-

telijoina. Näyttelytilassa ja isoissa Kauppakadun puoleisissa 

näyteikkunoissa oli opiskelijatöitä säännöllisesti esillä.

Fellmannian lehmuksen vihreään ja valkoiseen pohjau-

tuvan ilmeen suunnitteli LAMK:sta valmistunut graafinen 

suunnittelija Anna Räikkönen. Ilme oli vielä vuonna 2020 

näkyvissä kerrosten lasiseinien teippauksissa.

Syksyllä 2013 käynnistettiin Fellmannian kulma konseptilla 

“Tiedettä ja pullaa”. Fellmannian Kirkkokadun ja Kauppaka-

dun kulmassa kerran kuukaudessa kahvila, jossa kohtasivat 

tiede, taide ja tutkimus. Kulma oli avoin paikka ajankohtai-

sille keskusteluille ja kohtaamisille. Talvella 2014 yhdessä 

Lahden Yliopistokampus ja Tieto- ja kirjastopalvelut avasi-

vat vuokrattavien tutkijanhuoneiden läheisyydessä siirto-

tenttipalvelun korkeakouluopiskelijoille. Minkä tahansa 

korkeakoulun ja yliopiston opiskelija saattoi suorittaa tent-

tinsä Fellmanniassa sen aukioloaikoina ja sovittuaan me-

nettelystä itse oman korkeakoulun kanssa. Tätä Tenti Lah-

dessa -hanketta tuki taloudellisesti Päijät-Hämeen liitto.

“Henkilökunta kertoo myös enemmän, kuin mitä osaan kysyä 

– kiitos paljon asioiden kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä.”  

- asiakaspalaute
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Korkeakoulujen yhteiskirjasto toiminnan 
vahvuutena

Korkeakoulujen yhteiskirjaston  

ohjausryhmä vuonna 2013

• pääsihteeri Senja Jouttimäki, Lahden 

yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö

• vararehtori Helena Karento, LAMK, pj.

• osaamisaluejohtaja Jari Kivistö, LAMK

• kampuskirjastonjohtaja Ari Muhonen, HY

• kirjastonjohtaja Ulla Ohvo, LUT 

• lukiojohtaja Heikki Turunen, Lahden kaupunki

• tutkimusjohtaja Ilkka Väänänen, LAMK 

• tietopalvelujohtaja Sirkku Blinnikka, Tieto- ja 

kirjastopalvelut, esittelijä

• informaatikko Johanna Kiviluoto, Tieto- ja 

kirjastopalvelut, sihteeri

Yhteiskirjaston helppo saavutettavuus, matala asiointikyn-

nys, joustavat palelut sekä uusin painettu aineisto ja laajat 

digitaaliset kokoelmat olivat koko tietokeskusverkon uudis-

tusten tavoitteena. Fellmannian konseptin onnistuminen 

näkyi myös muiden tietokeskusten toiminnassa ja uudis-

tuksissa vetovoimaisuuden lisääntymisenä kysyttynä har-

joittelupaikkana ja opinnäytetöiden aiheita mietittäessä. 

Aineistokokoelma oli laaja ja monipuolinen. Suurena etuna 

oli tieteellinen digitaalinen aineisto, koska asiakkaat saat-

toivat käyttää Tieto- ja kirjastopalvelujen hankkimien lisen-

soitujen e-aineistojen lisäksi Helsingin yliopiston e-aineis-

toja ja Niemenkadun Ympäristökirjastossa Aalto-yliopiston 

digitaaliset aineistot. Erikoisluvalla saatiin asiakkaille käyt-

töön Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston e-aineistojen 

käyttöoikeudet.

Korkeakoulujen yhteiskirjastotoimintaa oli lisäksi Niemen-

kadulla, Hoitajankadulla ja Paasikivenkadulla. Korkea-
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koulujen yhteiskirjasto toimi yhteistoimintasopimuksella. 

Lahden yliopistokeskuksen, Lahden kaupungin ja konser-

nin kesken solmittiin yhteistoimintasopimus ja nimettiin 

ohjausryhmä kehittämään yhdessä korkeakoulukirjaston 

palveluja. Ohjausryhmän puheenjohtajina toimivat vuo-

rovuosina LAMK:n vararehtori Helena Karento ja Lahden 

Yliopistokampuksen pääsihteeri Senja Jouttimäki. Lisäksi 

nimettiin yhteistyöryhmä paikallisen tason edustajista ope-

ratiivisen toiminnan tueksi.

Kierrätetyt kampusfillarit 

Kierrätetyt kampusfillarit olivat vuonna 2012 hyvä esimerk-

ki monialaisesta yhteistyöprojektista, jossa Tieto- ja kirjas-

topalvelut oli mukana idean “äitinä”. EcoMill-projektiin osal-

listuivat LAMK:n ympäristötekniikan ja ajoneuvomuotoilun 

opiskelijat, Salpauksen pintakäsittelyn ja muovialan opis-

kelijat sekä Tuoterenkaan pienkonehuolto. Kunnostettavat 

pyörät saatiin lahjoituksina Päijät-Hämeen jätehuollosta 

(nykyisin Salpakierto) ja konsernin henkilökunnalta. Pyöriä 

lainattiin kirjastokortilla määräajaksi. Opiskelijoiden kam-

pusten välistä liikkumista haluttiin helpottaa pyörillä.

 

Toiminta lakkautetaan

Ammattikorkeakoulun rehtorin vaihduttua kesällä 2012 al-

koi myös vähitellen tilaneuvottelut. Näiden neuvottelujen 

tuloksena LAMK:lle alettiin ideoida ja suunnitella tilaratkai-

suja Iskun tehdaskiinteistöön Mukkulankatu 19, jonne am-

mattikorkeakoulu muutti syksyllä 2018.

Fellmannian toiminnan alasajo oli alkanut ja palvelut siir-

rettiin kutistettuina korkeakouluksi saneeratun tehdas-

kiinteistön tiloihin, toisin kuin oli suunniteltu Fellman-

nian jatkavan LAMK:n toiminnan näkyvyyttä kaupungin 

keskustassa lisäten. “Saattaa olla, että opetusta on Fellman-

niassa vielä syksyllä jonkin verran”, Senja Jouttimäki sanoo. 

“Ammattikorkeakoululla on vuokranmaksuvelvoite Fellmannin 

kampuksen tiloista vuoteen 2020 asti”, Olli Alho toteaa. “Fell-

mannia on pidetty mahdollisena väistötilana kaupungintalon 

saneeraukselle, joka on ajoitettu taloussuunnitelmassa vuosille 

2020–21”, uutisoi Etelä-Suomen Sanomat 18.11.2018.

Oppimiskeskus Fellmannian innovatiivinen toiminta onnis-

tui lyhyen elämänsä aikana innostuneella, motivoituneella 

henkilöstöllä. Talon henkilöstö oli osaavaa, monialaista ja 

yhteistyökykyistä. Koulutuskeskus Salpauksen, Lahden am-

mattikorkeakoulun, konsernin Tieto- ja kirjastopalvelujen, 

Ravintolapalvelujen ja Tietohallintopalvelujen sekä Lahden 

Yliopistokampuksen henkilöt olivat toiminnan todellinen 

voimavara. Vieläkin monet yhteistyökumppanit, opettajat 

ja henkilökunta kaipaavat Fellmannian henkeä ja paikkaa 

kaupungin keskustassa.

Koronavuosi 2020 ja sen vaikutukset

Mikä ihmeen korona – miten selviydyttiin?

COVID-19 eli korona yllätti koko maailman talvella 2020. Päi-

jät-Hämeessä jouduttiin siirtämään toisen asteen koulutus 

ja myös perusopetus etäopetukseen maaliskuussa. “Keväällä 
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ei ollut valmiuksia noin vain siirtyä Teamsin käyttöön, ei 

edes itse osattu heti ohjelman käyttöä, ja oli teknisiä ongel-

mia ohjata opiskelijoille ohjelman lataamista ja tunnistau-

tumisen tekemistä”, kertoivat kaupan ja hallinnon opettajat.

Koronan alkuvaiheessa, kun jouduttiin siirtymään etäope-

tukseen, opetusta pyrittiin siirtämään mahdollisimman pal-

jon työpaikoille. Kaikilla aloilla se ei ollut mahdollista, koska 

niissäkin usein siirryttiin etätyöhön. 

“Salpauksessa on ollut muutamia tartuntapiikkejä joillakin 

koulutusaloilla, mutta on pystytty toimimaan ripeästi, siirrytty 

karanteeniin ja etäopetukseen välittömästi. Ihmeen hyvin on 

selvitty tähän asti!”, kertoi Päivi Saarelainen talvella 2021.

Koronapandemia on pysynyt keskuudessamme jo toista vuotta, 

ja yhteiskunnan toimintaa on jouduttu rajoittamaan. Salpauk-

sen johtoryhmä tarkasteli oppilaitoksen tilannetta helmikuus-

sa 2021 seuraavasti: Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä 

kokoontui maanantaina 8.2.2021 tarkastelemaan alueen suo-

situksia ja rajoituksia. Hyvinvointiyhtymän koronayhteistyö-

ryhmän suosituksen mukaisesti toisen asteen oppilaitokset voi-

vat palata lähiopetukseen 16.2. alkaen. 

Salpauksessa tehdään mahdollisimman pian arvio siitä, kuinka 

laajasti lähiopetukseen palataan ja miltä osin jatketaan etä- 

ja hybridimallissa. Koulutusalat ovat erilaisia ja suunnitelmat 

vaihtelevat alojen erityistarpeet huomioiden. Vastuuohjaajat 

tiedottavat opiskelijoille ja heidän huoltajilleen, miten opinnot 

jatkuvat.

Opetusalajohtajat ja opetusalapäälliköt sekä vararehtori 

suunnittelivat ja sopivat yhdessä, mitkä opintokokonaisuu-

det tai asiat eri aloilla opetettiin käytännön harjoitteluna 

työsaleissa  hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioiden, ja 

mitkä edelleen etänä tai hybridimallilla. 

Mahdolliset opetusjärjestelyihin liittyvät kysymykset käy-

tiin läpi oman esimiehen kanssa. Asiasta tiedotettiin kuta-

kin ryhmää Wilman kautta ja oltiin riittävästi yhteydessä 

opiskelijoihin sekä tarvittaessa huoltajiin. Mahdollisiin tar-

tuntoihin reagoitiin välittömästi. 

Salpaus aloitti ruokajakelun kampuksien opiskelijaravin-

toloissa 15.3.2021. Kun koulut olivat kiinni, etäopetuksessa 

olevat opiskelijat saivat hakea etukäteen tilatut viikon ruo-

kakassit koululta. Työssäoppimispaikoille maksettiin ruoka-

raha.

Olimme pitämässä haastattelupäivää historiikkiin, kun 

ruokajakelu alkoi. Tapasimme aulassa opiskelijan, joka oli 

pakkaamassa ruokakassin sisältöä reppuunsa. Hän oli vedet 

silmissä ja sanoi: ”Ette ikinä tiedä, kuinka tärkeä ja merkittä-

vä asia tämä kassi on meille opiskelijoille! Olen niin kiitollinen”. 

Itsellemmekin tulivat vedet silmiin. Se oli vaikuttava hetki. 

Teams – uusi “luokkahuoneemme”

“Syksyllä korona ja Teams-työskentely otettiin heti uusien opis-

kelijoiden perehdytyksessä huomioon ja opastettiin täällä oh-

jelmiston käyttöä. Osa opiskelijoista oli hiljaa tai merkitsivät 

itsensä sisälle tunnille, mutta jäivät “tilaan”, kun tunti loppui. 

Siitä näki, etteivät he olleet läsnä opetuksessa. Osa taas nor-

maalisti hiljaisista opiskelijoista on rohkaistunut nyt keskuste-

lemaan ja kysymään”, kuvasivat kaupan ja hallinnon opetta-

jat korona-arkea.

”Ette ikinä tiedä, kuinka 
tärkeä ja merkittävä asia tämä 

kassi on meille opiskelijoille! 
Olen niin kiitollinen”
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“Koronan vaikutuksesta valmistumiset viivästyivät, etäopiskelu 

oli hankalaa, kun kotona ei ollut tarvittavia koneita. Opettajat 

lähettivät videoita, joissa oli ohjausta. Huhti-toukokuu oli ilman 

opetusta, koska muuton takia ompelukoneet oli myyty”, kertoi 

opettaja Jaana Rantakoivu tekstiili- ja muotialalta ja jatkoi: 

”Keväisen, valtakunnallisen oppilaitosten etäopetusjakson ja 

viruksen vaikutusten kannalta rauhallisen kesän jälkeen pää-

simme syksyllä aloittamaan taas lähiopetuksen, joka kesti liki 

vuoden vaihteeseen asti niin että joulukuussa siirryttiin ns. 

hybridiopetukseen. Tällöin vuoroteltiin lähi- ja etäopetuksessa, 

pienennettiin työsaleissa olevia opetusryhmiä, samalla työpai-

kalla tapahtuva oppiminen jatkui vielä lähes ennallaan. Koko 

syksy kurottiin kiinni kevään aikana syntynyttä osaamisvajetta 

erityisesti kädentaitojen ja pitämättä jääneiden ammattiosaa-

misen näyttöjen osata, sama tilanne jatkuu todennäköisesti 

myös vuoden vaihteen jälkeen vuoden 2021 alussa.”

Erityisjärjestelyt ja turvavälien noudattaminen ei aina ollut 

ihan helppoja nuorille, joilla oli ymmärrettävästi suuri tar-

ve sosiaalisiin kontakteihin ja toistensa tapaamiseen sekä 

oppilaitoksessa ja erityisesti iltaisin ja vapaa-aikana. Ohjei-

den noudattaminen ja jokaisen omasta käytöksestä vastaa-

minen, vaati ja vaatii edelleen kaikilta pitkäjänteisyyttä ja 

sitoutumista sekä kaikilta aikuisilta jatkuvasti opastusta ja 

ohjausta eri tilanteissa. 

Monet eri puolilla maata asuvat aikuisopiskelijat hyötyivät 

etäopetuksesta, kun ei tarvinnut lähteä Salpaukseen.

Digiloikka – uudet tekniikat ja 
oppimismenetelmät haltuun

“Tarvittiin korona, jotta voitiin organisaatiossa ottaa askel uu-

distua: etäopetus ja etätyö käyttöön, aika hitaasti ja vanhanai-

kaisesti toimittiin ennen koronaa”, totesivat kaupan ja hallin-

non opettajat.

Rehtori Päivi Saarelainen kertoi, että uudesta tilanteesta 

on opittu paljon, kaikki ovat joutuneet opiskelemaan digi-

asioita ja siitä on tullut jo osa normaalia elämää. Etäopetus 

sinänsä on opettanut paljon opiskelusta yleensä. Nykytilan-

ne, ns. hybridiopetus, yhdistelmä etä- ja lähiopetuksesta tu-

lee varmasti olemaan tulevaisuutta. Tuskin palataan täysin 

koronaa edeltäneeseen toimintatapaan opetuksen järjes-

tämisessä. Samoja asioita, koronan vaikutuksista opiskeli-

joihin ja opiskeluun, Päivi Saarelainen otti esille myös Yle 

Lahden haastattelussa 9.3.2021.

Yllätys! Opiskelijoiden keskeyttämiset vähenivät

Koko vuotta 2020 leimannut korona näkyi jonkin verran 

Salpauksen tutkintojen suorittamisen määrissä, mutta ei 

juurikaan opiskelijavuosien täyttymisessä. Päijät-Hämeen 

alueella toimiva Koulutuskeskus Salpaus selvisi ensimmäi-

sestä koronavuodesta vähin vaurioin, ainakin jos mittarina 

käytetään opintojen keskeyttämisten määrää. Koulutus-

keskus Salpauksessa keskeyttämiset vähenivät. Yhteensä 

Salpauksen opiskelijoista opintonsa keskeytti vuonna 2020  

9,2 prosenttia opiskelijoista, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä 

vähemmän kuin vuonna 2019. Alle 18-vuotiaista Salpauk-

sen opiskelijoista vain 2,1 prosenttia keskeytti opintonsa 

vuonna 2020. Alaikäisten opintojen keskeyttämiset väheni-

vät yli prosenttiyksiköllä vuodesta 2019. Täysi-ikäisillä opis-

kelijoilla opintojen keskeyttäminen oli selvästi yleisempää 

kuin alaikäisillä. Myös täysi-ikäisten osalta keskeyttämiset 

vähenivät Salpauksessa vuonna 2020. 18–29-vuotiaista opis-

kelijoista opintonsa keskeytti vuonna 2020 14,4 prosenttia ja 

yli 29-vuotiaista 11,2 prosenttia. 
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Korona kuritti

Rehtori Saarelainen totesi, että vuosi korona-aikaa elettyä 

on jo havaittavissa monenlaista “turnausväsymystä”. Se on 

vaikuttanut monella tavalla haitallisesti. Lähes kaikki ta-

pahtumat on täytynyt peruuttaa. Salpaukseen valmistui 

viime vuonna Ståhlberginkadulla entisen teknillisen oppi-

laitoksen saneeraus, johon muutti sosiaali- ja terveysala ja 

useita kulttuurin aloja. Avajaiset oli tarkoitus pitää syksyllä 

2020, mutta ne on siirretty vuodella. Vaikka digiloikasta on 

saatu paljon hyötyä, ei etäopetus sovi juuri millekään am-

mattialalle, jossa harjoitellaan ja opiskellaan käden taitoja. 

Nämä alat ovat todella kärsineet. Samoin nuorilta on jäänyt 

lähiopetuksen tuomia kasvun paikkoja ja yhdessä tekemistä 

sekä ryhmäytymistä pois. Paljon hyviä käytäntöjä on jäänyt 

oppimatta. 

Virtaviivaistunut toimintamalli
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5Askeleen aina edellä, kivijalkana 
koulutuskonserni-kuntayhtymä
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Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän toimitusjohtajat

P
äijät-Hämeeseen saatiin yksi ammatillisen koulu-

tuksen ylläpitäjä Päijät-Hämeen koulutuskonserni 

-kuntayhtymä 1.1.1996 alkaen. Samalla mahdollis-

tettiin, että konsernin jäsenkunnat pääsevät vai-

kuttamaan alueen koulutuksen ja siten koko maakunnan 

hyvinvoinnin kehittämiseen. Konsernin ensimmäiset viisi 

vuotta kuluivat oppilaitosten ja liikelaitosten yhtenäisen 

toimintakulttuurin luomisella.

Kolme toimitusjohtajaa ja kolme 
johtamiskulttuuria

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä perustet-

tiin vuonna 1995, mutta toiminta käynnistyi vuoden 1996 

alusta. Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla (konserni) ja sen 

seuraajalla Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymällä on ol-

lut 25 vuoden aikana kolme toimitusjohtajaa.  

Arpo Heinonen
1995–2003

Arvo Ilmavirta
2003–2012

Martti Tokola
2012–
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Toimitusjohtaja nimikkeensä ja tehtävänsä mukaisesti 

johtaa konsernin toimintaa vastaamalla hyväksyttyjen ta-

voitteiden edellytysten luomisesta ja kehittämisestä sekä 

kuntayhtymän talouden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja ke-

hittämisestä. Monipuoliset sidosryhmäyhteydet ja yhteistyö 

ovat kuuluneet toimitusjohtajalle Arpo Heinosen kaudelta 

lähtien. Konsernin toimitusjohtajalla on ollut oikeus saa-

da työskennellä osaavan, luotettavan ja oikeaa “pelisilmää” 

omaavan sihteerin kanssa. 

• Arpo Heinosen sihteerit olivat Tuula Vaskelainen 

vuoteen1999, Reija Launiemi 1999–2001, Taija Pitkänen 

2001–2003.

• Arvo Ilmavirran sihteerit olivat Taija Pitkänen 2003–2008; 

Sari Rivalli 2008–2010, hallintosihteeri Reija Launiemi 

2010–2012.

• Martti Tokolan sihteeri on hallintosihteeri Reija Launiemi 

2012 ja edelleen.

Arpo Heinonen ammatillisen koulutuksen 
visionääri

Opetusneuvos Arpo Heinonen oli saanut tehtäväksi suun-

nitella ja luoda konsernin kokonaisuuden. Hänet valittiin 

erilaisten vaiheiden kautta myös ensimmäiseksi toimitus-

johtajaksi. Heinonen oli vahva ammatillisen koulutuksen 

asiantuntija ja todellinen visionääri, joka omasi monialaisen 

yhteistyöverkoston paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnal-

lisesti. Heinosen siirtäminen Päijät-Hämeen koulutuskun-

tayhtymän johtavan rehtorin virasta Päijät-Hämeen kou-

lutuskonserni -kuntayhtymän toimitusjohtajaksii aiheutti 

kolmen hallituksen jäsenen (Juha Christensen, Milla Kallio-

maa ja Onerva Vartiainen) valituksen Hämeen lääninhalli-

tukseen ja Hämeen lääninoikeuteen. Tämä siirto-oikeus, joka 

oli muilla viran- ja toimenhaltijoilla, ei valittajien mielestä 

koskenut Arpo Heinosta. Hämeen lääninhallitus ja lääninoi-

keus hylkäsivät valituksen. Muutosta päätökseen päätettiin 

”Keskustelen aina myös 
mallin kanssa. Tämä on 

pitkälle yhteistyötä”, kertoo 
taitelija Aaro Matinlauri, 

joka maalasi Arpo 
Heinosesta muotokuvan.

Arpo Heinosta 
saatellaan eläkkeelle.

ensin hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mutta ratkai-

suna päätettiin samassa hallituksen kokouksessa 18.3.1996 pe-

rustaa konsernin toimitusjohtajan virka, ja siirtää Päijät-Hä-

meen koulutuskuntayhtymässä toiminut johtava rehtori, 

opetusneuvos Arpo Heinonen tähän perustettuun virkaan.

Visiotiimi ja yhteistyöverkostot 

Visiotiimi oli Arpo Heinosen johdolla kokoontunut johtoryh-

mä, johon kuuluivat Heinosen lisäksi Marita Modenius, Arvo 

Ilmavirta, Jouko Pylväs ja Martti Tokola. Visiotiimi käsitteli 

yleisiä johtoryhmän asioita.

Arpo Heinosen hyvät suhteet opetusministeriöön ja moni-

puolisiin yhteistyöverkostoihin olivat hyviä voimavaroja 

saada tukea ja näkemyksiä uudessa virassa. Heinonen oli toi-

mitusjohtajan virassa koulutuksen visionääri taitaen enna-

koinnin ja johtaen organisaatiota kohti laadittuja tavoitteita 

samalla koko ajan uutta luoden. Konsernin talous oli hyvä, 

ja omistajakuntien kukkarolla ei käyty. Konsernin omaa 

toimintaa kehitettiin monialaisilla miljoonien markkojen 

EU-projekteilla ja organisaation osaamista oltiin valmiina 

jakamaan olemalla mukana kehittämässä Baltian maiden 

koulutusjärjestelmiä ja Venäjä-yhteistyössä Pietarin alueel-

la. Toiminnan strateginen suunnittelu ja laatuajattelu juur-

rutettiin konserniin Heinosen aikana.

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja toiminta Päi-

jät-Hämeen alueella oli Heinoselle tärkeää. Ennen eläkkeelle 

jäämistään hän halusi koota konsernin perustamiseen ja alun 

toimintaan liittyvät asiat kirjaksi. Vuonna 2003 julkaistiin Esa 

Hassisen, Sari Kainulaisen ja Jouko Heinosen toimittama his-

toriikki “Hallittu rakennemuutos – ammatillisen koulutuksen ke-

hittäminen Päijät-Hämeen koulutuskonserniin”. Tätä julkaisua 

on käytetty myös tämän historian yhtenä lähdeteoksena. 

Arpo Heinosen stipendirahasto 

Konsernin yhtymäkokous perusti Arpo Heinosen stipendira-

haston vuonna 2003, josta vuosittain jaetaan stipendejä ensi-

sijaisesti Koulutuskeskus Salpauksen kautta Lahden ammat-

tikorkeakoulussa/LAB-ammattikorkeakoulussa opiskeluaan 

jatkaville, opinnoissaan hyvin menestyville opiskelijoille. 

Rahastosta halutaan siis palkita erityisesti Päijät-Hämeen 

koulutuskonsernin omaa "koulutusputkea" kulkeneita opis-

kelijoita. “Näin varmistettiin Päijät-Hämeen koulutuskonserni 

-kuntayhtymän rakentajan nimen säilyminen tuleville opiske-

lijapolville. Rahaston sääntöjen mukaan stipendejä kohdenne-

taan erityisesti ylempiin opiskeluasteisiin eteneville opiskeli-

joille”, muisteli pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Jari 

Salonen.

Työtoverit ovat kuvanneet opetusneuvos Arpo Heinosta hy-

vämuistiseksi, kaukonäköiseksi ja luotettavaksi ihmiseksi, 

joka omasi kyvyn haastavissa tilanteissa ja jo asioiden val-

misteluvaiheessa taustojen varmistamiseen. Hän oli määrä-

tietoinen toimitusjohtaja, joka ei vähästä hermostunut. 

Arvo Ilmavirta – LAMK:n rehtorius vaihtui 
konsernin toimitusjohtajuudeksi

Arvo Ilmavirta aloitti konsernissa Lahden ammattikorkea-

koulun rehtorina vuonna 1996. Ilmavirran filosofiana oli 

käynnistää siihen mennessä olemassa olevat ja suunnitellut 

koulutusohjelmat, kehittää uusia ja erityisesti käynnistää 

voimallisesti yritysyhteistyö. Tähän työhön lisättiin resurs-

seja, koska paikallinen työelämä haluttiin saada ymmärtä-

mään LAMK:n olemassaolo ja tärkeys. Ylläpitäjän roolia hän 

ei asettanut kyseenalaiseksi, koska se oli hänestä hyvä ja 

toimiva. Ilmavirta oli ihmetellyt, miksi niin moni ammatti-

korkeakoulun rehtori vierasti LAMK:n ylläpitäjää konsernia. 

Tärkeintä hänelle oli, että sai keskittyä omaan tehtäväänsä.

“Meillä pelitti hyvin Arpon kanssa, olin sitoutunut konsernin ra-

kenteeseen ja yhteisiin palveluihin. Lähtökohtani oli, että linjaa 

jatketaan. Tätä muiden ammattikorkeakoulujen rehtorit kum-

meksuivat. Esimerkiksi kiinteistöpuolesta, kirjastopalveluista ja 

muista yhteisistä palveluista oli hyötyä kaikille”, kertoi Ilmavir-

ta marraskuussa 2020.
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ensin hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mutta ratkai-

suna päätettiin samassa hallituksen kokouksessa 18.3.1996 pe-

rustaa konsernin toimitusjohtajan virka, ja siirtää Päijät-Hä-
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mä, johon kuuluivat Heinosen lisäksi Marita Modenius, Arvo 

Ilmavirta, Jouko Pylväs ja Martti Tokola. Visiotiimi käsitteli 

yleisiä johtoryhmän asioita.

Arpo Heinosen hyvät suhteet opetusministeriöön ja moni-

puolisiin yhteistyöverkostoihin olivat hyviä voimavaroja 

saada tukea ja näkemyksiä uudessa virassa. Heinonen oli toi-

mitusjohtajan virassa koulutuksen visionääri taitaen enna-

koinnin ja johtaen organisaatiota kohti laadittuja tavoitteita 

samalla koko ajan uutta luoden. Konsernin talous oli hyvä, 

ja omistajakuntien kukkarolla ei käyty. Konsernin omaa 

toimintaa kehitettiin monialaisilla miljoonien markkojen 

EU-projekteilla ja organisaation osaamista oltiin valmiina 

jakamaan olemalla mukana kehittämässä Baltian maiden 

koulutusjärjestelmiä ja Venäjä-yhteistyössä Pietarin alueel-

la. Toiminnan strateginen suunnittelu ja laatuajattelu juur-

rutettiin konserniin Heinosen aikana.

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja toiminta Päi-

jät-Hämeen alueella oli Heinoselle tärkeää. Ennen eläkkeelle 

jäämistään hän halusi koota konsernin perustamiseen ja alun 

toimintaan liittyvät asiat kirjaksi. Vuonna 2003 julkaistiin Esa 

Hassisen, Sari Kainulaisen ja Jouko Heinosen toimittama his-

toriikki “Hallittu rakennemuutos – ammatillisen koulutuksen ke-

hittäminen Päijät-Hämeen koulutuskonserniin”. Tätä julkaisua 

on käytetty myös tämän historian yhtenä lähdeteoksena. 

Arpo Heinosen stipendirahasto 

Konsernin yhtymäkokous perusti Arpo Heinosen stipendira-

haston vuonna 2003, josta vuosittain jaetaan stipendejä ensi-

sijaisesti Koulutuskeskus Salpauksen kautta Lahden ammat-

tikorkeakoulussa/LAB-ammattikorkeakoulussa opiskeluaan 

jatkaville, opinnoissaan hyvin menestyville opiskelijoille. 

Rahastosta halutaan siis palkita erityisesti Päijät-Hämeen 

koulutuskonsernin omaa "koulutusputkea" kulkeneita opis-

kelijoita. “Näin varmistettiin Päijät-Hämeen koulutuskonserni 

-kuntayhtymän rakentajan nimen säilyminen tuleville opiske-

lijapolville. Rahaston sääntöjen mukaan stipendejä kohdenne-

taan erityisesti ylempiin opiskeluasteisiin eteneville opiskeli-

joille”, muisteli pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Jari 

Salonen.

Työtoverit ovat kuvanneet opetusneuvos Arpo Heinosta hy-

vämuistiseksi, kaukonäköiseksi ja luotettavaksi ihmiseksi, 

joka omasi kyvyn haastavissa tilanteissa ja jo asioiden val-

misteluvaiheessa taustojen varmistamiseen. Hän oli määrä-

tietoinen toimitusjohtaja, joka ei vähästä hermostunut. 

Arvo Ilmavirta – LAMK:n rehtorius vaihtui 
konsernin toimitusjohtajuudeksi

Arvo Ilmavirta aloitti konsernissa Lahden ammattikorkea-

koulun rehtorina vuonna 1996. Ilmavirran filosofiana oli 

käynnistää siihen mennessä olemassa olevat ja suunnitellut 

koulutusohjelmat, kehittää uusia ja erityisesti käynnistää 

voimallisesti yritysyhteistyö. Tähän työhön lisättiin resurs-

seja, koska paikallinen työelämä haluttiin saada ymmärtä-

mään LAMK:n olemassaolo ja tärkeys. Ylläpitäjän roolia hän 

ei asettanut kyseenalaiseksi, koska se oli hänestä hyvä ja 

toimiva. Ilmavirta oli ihmetellyt, miksi niin moni ammatti-

korkeakoulun rehtori vierasti LAMK:n ylläpitäjää konsernia. 

Tärkeintä hänelle oli, että sai keskittyä omaan tehtäväänsä.

“Meillä pelitti hyvin Arpon kanssa, olin sitoutunut konsernin ra-

kenteeseen ja yhteisiin palveluihin. Lähtökohtani oli, että linjaa 

jatketaan. Tätä muiden ammattikorkeakoulujen rehtorit kum-

meksuivat. Esimerkiksi kiinteistöpuolesta, kirjastopalveluista ja 

muista yhteisistä palveluista oli hyötyä kaikille”, kertoi Ilmavir-

ta marraskuussa 2020.
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Toimitusjohtaja Heinosen jäätyä eläkkeelle vuonna 2003 seu-
raajaksi valittiin Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Arvo 
ilmavirta. Uuden tehtävän alkaessa Ilmavirta totesi Titaa-
ni-lehden haastattelussa tehtävän vaihdoksesta, että työn-
kuva merkitsi jonkinasteista muutosta. Hän odotti sellaisen 
dynaamisuuden jatkuvan, joka oli ollut meneillään konser-
nin liikelaitoksissa. “En ole syöksymässä mihinkään tuntemat-
tomaan, koska olen ollut mukana, muun muassa Visiotiimissä 
ja kaikissa linjauksissa”. Ilmavirta kiteytti Titaani-lehden 
haastattelussa talvella 2003 konsernin olevan viiden vuoden 
kuluttua eli vuonna 2008 “yhä iskukykyisempi ja osaavampi 
ammatillisen koulutuksen kentässä. Lisäksi se ymmärtää alu-
eelliset tarpeet myös syrjäytyneiden auttamiseksi työelämään”. 
Ilmavirta toimikin aktiivisesti valtakunnallisessa KJY – Kou-
lutuksen järjestäjien yhdistyksessä.

Arvo Ilmavirran aloitettua uudessa virassaan hän jatkoi 
konsernin johtamismallin kehittämistä. Lähes ensimmäise-
nä työnään keväällä 2003 hän nimesi Visiotiimin konsernin 
johtoryhmäksi ja kokouksista laadittiin pöytäkirjat.

Tietotekniikan hyödyntäjä

Arvo Ilmavirta oli teknisesti taitava ja halukas kehittämään 
uusia toimintoja aina, kun asian merkityksellisyyden hänel-
le onnistui hyvin perustelemaan, kertoivat haastatellut. Hän 
käynnisti muun muassa DW-tietovarasto -hankkeen yhteis-
työssä Tietohallintopalveluiden kanssa, jossa paneuduttiin 
toiminnallisten mittareiden nopeaan löytymiseen ja reaa-
liajassa voitiin tarkastella konsernin erilaisia tilastotietoja, 
esimerkiksi liikelaitosten eri koulutusalojen opiskelijamää-
ristä, ikärakenteesta ja keskeyttäneistä. “Nappia painamalla 
pitää nähdä sovittujen asioiden tilanne ja trendit”, totesi Ilma-
virta. Järjestelmää on yhä kehitetty ja ylläpidetty ollen edel-

leen Salpauksessa käytössä.

Tapaus Ilmavirta – julkisuuskriisi keväällä 2012 

Julkisuuskriisi puhkesi talvella 2012, kun Yleisradion TV1:n 

Strada-ohjelma 3.2.2012 esitti voimakkaasti syytöksiä toimi-

tusjohtajan johtamisesta, toiminnasta ja menettelyihin irti-

sanomisista sekä LAMK:n kulttuurialan lakkauttamisuhasta. 

Strada-ohjelmassa monia eri asioita oli niputettu yhteen. Oh-

jelman jälkeen paikallinen media alkoi päivittäisen kirjoitte-

lun konsernista ja sen johtamiskulttuurista.

Uusi Lahti -lehdessä 4.2.2012 päätoimittaja Tommi Berg kir-

joitti pääkirjoituksen otsikoiden “Avoimuus on ainoa lääke 

huhumyllyyn”, jossa se käsitteli juuri LAMK:n kulttuurialan 

lakkautusuhkaa peilaten sitä Lahden kaupungin strategi-

aan, jossa painotettiin silloin muotoilua eikä kulttuurialaa 

kokonaisuutena, ja konsernin johtamista. “Tämän viikon kes-

kiviikkona järjestettiin todennäköisesti koko valtuustokauden 

tulikivenkatkuisin tiedotustilaisuus, kun puheenaiheina olivat 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ajankohtaiset asiat”, kirjoitti 

Berg syyttäen konsernia asian vaitonaisuudesta ja kehotti 

avoimuuteen. 5.2.2012 Etelä-Suomen Sanomat taas otsikoi 

“Ilmavirta kiistää Stradan väitteet”, ja tämä kiista jatkui hel-

mi-maaliskuun ajan median otsikoissa lähes päivittäin puo-

lesta ja vastaan. Sitten 18.4.2012 Uusi Lahti kirjoitti “Arvo Ilma-

virta sanoo kohun vain lykänneen eropäätöksen julkistamista... 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus myönsi maanantain 

kokouksessaan toimitusjohtaja Arvo Ilmavirralle hänen pyytä-

mänsä eron toimitusjohtajan virasta 1.8.2012 lähtien. Arvo Ilma-

virta siirtyi kehitysjohtajan tehtävään 1.8.2012–31.7.2013, jolloin 

hän on vuorotteluvapaalla ja pitää myös kertyneet vuosiloman-

sa.” Tämä päätös ja menettely yllätti henkilöstön, vaikka sitä 

osattiin aavistella. Ilmavirta oli tosin jo 2000-luvun lopulla 

kertonut työssä lähipiirilleen jäävänsä eläkkeelle ennenai-

kaisesti, eikä odota varsinaista eläkeikäänsä. Kriisin aika ja 

kevät 2012 koettiin henkilöstön keskuudessa monin tavoin 

salamyhkäisenä. Henkilöstölle konsernin sisäisessä intrane-

tissä pyrittiin avaamaan ja selittämään kiistanalaisia asioita 

ja niiden taustoja. 

“Keitä me tarvitsemme tässä tavallisessa elämässä 
eniten? He ovat ammatillisen koulutuksen saaneita 
putkimiehiä, sähkömiehiä ja muita ammattilaisia.”
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Ammattilaista tarvitaan

Vuoden 2020 haastattelun lopuksi eläkkeellä oleva Arvo Il-

mavirta nosti esille ammatillisen koulutuksen tärkeyden ja 

osaavan ammatti-ihmisten tarpeellisuuden yhteiskunnassa: 

“Keitä me tarvitsemme tässä tavallisessa elämässä eniten? He 

ovat ammatillisen koulutuksen saaneita putkimiehiä, sähkömie-

hiä ja muita ammattilaisia.”

Martti Tokola – talouden taitaja 
toimitusjohtajaksi

“Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimitusjohtajan virkaan valit-

tiin Martti Tokola. Tokola on aiemmin seurannut toimitusjohtajan 

työtä aitiopaikalta. Hän on työskennellyt konsernissa 13 vuotta ta-

lousjohtajana ja 10 vuotta toimitusjohtajan varamiehenä” uutisoi 

Etelä-Suomen Sanomat 19.6.2012. Martti Tokolan johtamisen 

vahvuutena on talouden hallinta. Ikuiseen kysymykseen ta-

lous vai toiminta edellä perustuu nykyinen johtamisen linjaus 

talouden painottamiseen. Kuntayhtymän talous on kunnossa 

lainsäädännön muutoksista aiheutuneiden vaikeiden vuosien 

2013–2018 jälkeen. Näihin viiteen vuoteen kohdistuivat koulu-

tuksen suuret rahoitusleikkaukset ja reformin alku.

Rakenteellisten muutosten tekijä ”hallan vuosina”

Martti Tokolan johdolla tehtiin isot rakenteelliset muutokset, 

kun lainsäädännön muutoksesta johtuen, vuoden 2015 alus-

ta Lahden ammattikorkeakoulu ja Tuoterengas yhtiöitettiin 

sekä irrotettiin konsernista. Samalla myös Päijät-Hämeen 

koulutuskonserni -kuntayhtymästä muodostettiin Koulu-

tuskeskus Salpaus -kuntayhtymä. Koulutuskeskus Salpaus ja 

Yhteiset palvelut organisoitiin toiminnalliseksi kokonaisuu-

deksi mahdollistaen resurssien yhteiskäytön ja yhteistyön 

sekä osaamisen hyödyntämisen täysimääräisesti. Yhteiset 

palvelut nimettiin Oppilaitospalveluiksi. 

Tuoterenkaan työpajatoiminnan ja Koulutuskeskus Salpauk-

sen kilpaillun aikuiskoulutuksen organisointi ja kuntalain 

edellyttämä yhtiöittäminen olivat osa rakennemuutosta. 

Omistajakeskustelut muutoksista aloitettiin kuntien kanssa 

syksyllä 2013.

Konsernin kiinteistöjohtaja Kari Tuutin jäätyä eläkkeelle 

syksyllä 2015 lakkautettiin kiinteistöjohtajan virka ja halli-

tuksen päätöksellä Tokola otti vastuulleen toimitusjohtajan 

tehtävien lisäksi kiinteistöasiat ja siten on ollut myös Oppi-

laitospalveluihin kuuluvan Kiinteistöpalvelujen vastuuhen-

kilö toukokuusta 2015 lähtien.

Tokolan aikana Salpauksen rakenteellinen muutos kohdistui 

myös ympäristökunnissa tapahtuneeseen opetukseen lopet-

tamalla toiminta Hollolassa, Orimattilassa ja Nastolassa, joka 

liittyi Lahteen 2016 alussa. Opetus keskitettiin Lahden kes-

kustan ja Vipusen kampuksille, Heinolaan, Asikkalaan sekä 

Lahden Jokimaalle.

Lisäksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin säännöt päivi-

tettiin uuden toimintamallin mukaiseksi 1.1.2015 alkaen. 

Samalla kirjattiin vuoden 2014 päättyessä koulutuksen jär-

jestymisluvissa tapahtunut muutos Päijät-Hämeen koulu-

tuskonserni -kuntayhtymän ammattikorkeakoulutuksen toi-

miluvan lakkaamiseksi. Tieto- ja kirjastopalvelut siirtyivät 

LAMK:n yhtiöittämisen mukana ammattikorkeakouluun, jos-

ta seurasi palvelujen hankinta Lahden ammattikorkeakoulu 

Oy:ltä 1.1.2015 alkaen uudella sopimuksella. Vuoden aikana 

valmisteltiin myös Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiin-

teistöjen vähentäminen, kun Lahden ammattikorkeakoulun 

hallinnoimien Hoitajankadun, Kannaksenkadun ja Kirkko-

kadun kiinteistöt siirtyivät pois konsernin kiinteistövastuus-

ta vuoden 2015 alusta.

Lahden ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen lak-

kauttaminen tapahtui 31.12.2014 ammattikorkeakoululain 

muuttuessa. LAMK:n irtaantuminen konsernista johti myös 

Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnan lakkauttamiseen 

31.12.2014 osana kuntayhtymän rakennemuutosta. Päi-

jät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä tuli tiensä pää-
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hän, ja nyt muodostettiin Koulutuskeskus Salpaus -kuntayh-

tymä Koulutuskeskus Salpaus -oppilaitoksen ylläpitäjäksi 

yhtymäkokouksessa 9.5.2016. Tokola painotti, että “Salpaus 

teki ennakoiden ja oma-aloitteisesti rakennemuutoksen rahoi-

tuksen vähenemisen vuoksi. Varmasti suurimmat sopeutta-

mistoimet Päijät-Hämeen julkisista organisaatioista. Omaan 

johtamisfilosofiaani vaikuttivat leikkaukset, ja ne oli nyt välttä-

mätöntä toteuttaa.”

Opetusaloilla näkyvä toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Tokolaa on kuvailtu julkisuutta välttäväksi, 

mutta Salpauksen sisällä yksiköissä ja opiskelijoiden kes-

kuudessa hän liikkuu ja näkyy aktiivisesti. Tokola aktivoitui 

myös koronavuoden syksyllä 2020 opetusalojen kierroksil-

laan jakamaan koettua ja nähtyä LinkedInissä ja Face-

book-sivuilla. Tämä toimitusjohtajan näkyminen koulutus-
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aloilla ja oma someviestintä sai runsaasti hyvää palautetta 

henkilöstöltä. Lisäksi Tokolaa arvostetaan kaukokatseisuu-

desta ja ennakoinnista sekä siitä, että hän voi hyvillä perus-

teilla muuttaa tarvittaessa kantaansa.

Yleishallinto toimii ja arki pyörii

Yleishallinto muodostui konsernin ylimmästä johdosta ja 

muusta hallinnon henkilöstöstä. Yleishallinnon tehtävät on 

määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä määritellyistä 

tehtävistä. Se vastaa ja huolehtii omalta osaltaan kuntayhty-

män asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista.

Toimiluvat haettava uudelleen ja  
vähentyvät resurssit 

Kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuivat hake-

maan uutta toimilupaa 1.1.2017 alkaen. Opetus- ja kulttuu-

riministeriö oli lähettänyt 9.2.2015 ennakkotiedon uusien 

järjestämislupien hakemisesta. Ennakkotieto sisälsi arvion 

rahoituksen tasosta eri koulutusmuodoissa vuonna 2017. Mi-

nisteriön arvio rahoituksen laskusta vuoteen 2017 Salpauk-

sen näkökulmasta merkitsi noin -30 %:n rahoituksen laskua 

sisältäen jo vuonna 2013 päätetyn -380 opiskelijapaikan 

vähentymisen. Koko toiminnan tehostamistarve oli paikka-

määrän vähentymisen lisäksi vähintään -15 prosenttia ai-

kavälillä 2013–2017. Sopeuttaminen oli jo aloitettu vuosien 

2013–2014 aikana, mutta opetuksen osalta sopeutuminen 

toteutettiin tulevien lukuvuosien aikana. 

Konsernin johtoryhmä valmisteli ja linjasi

Vuoden 2003 perustettu konsernin johtoryhmä, jonka muo-

dostivat toimitusjohtaja Arvo Ilmavirran johdolla Salpauk-

sen johtava rehtori Marita Modenius, LAMK:n rehtori Risto 

Ilomäki, Tuoterenkaan johtaja Jouko Pylväs sekä konsernin 

talousjohtaja Martti Tokola. Myöhemmin johtoryhmän ko-

koonpano laajeni, kun henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi 

valittiin konsernin henkilöstöjohtajaksi vuonna 2005. Kon-

sernin viestintä- ja markkinointijohtajana Tuula Kilpisen 

aloitettua vuonna 2008 hänestä tuli myös johtoryhmän jä-

sen. Johtoryhmä nimesi tarvittaessa valmistelutiimejä. 

Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti keskimäärin kahdesti 

kuukaudessa ja käsitteli koko konsernitason asioita avoimes-

ti yhdessä. Johtoryhmän tehtävänä on johtaa kuntayhtymän 

kokonaisuutta. Sen tehtäviin yleisesti kuuluivat strateginen 

suunnittelu, toimintojen koordinointi kokonaisuudeksi, ta-

voitella toiminnallaan synergiaetuja sekä ihmisten ja talou-

den johtaminen. Konsernin johtoryhmä tuki tiedoillaan ja 

taidoillaan toisiaan sekä auttoi toimitusjohtajaa hallitukseen 

vietävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä kuuli runsaas-

ti asiantuntijoita eri alueiden ja alojen valmisteluihin liitty-

vissä asioissa.

Johtoryhmällä oli laaja tehtäväkenttä kokonaisuudessaan. Se 

linjasi konsernin hankinnat, tilojen käyttöä ja työvälineitä. 

Konsernissa henkilöstöllä oli hyvät, ajanmukaiset työväli-

neet ja tärkeät IT-ohjelmistot muun muassa Microsoft Officen 

uusimmat versiot hankittiin konsernitasoisilla lisensseillä 

käyttöön. Johtoryhmä käsitteli ja linjasi talouden kokonai-

suudessaan yhdessä talousjohtajan valmistelun pohjalta. 

Henkilöstöjohtajan vastuulla oli moninaiset henkilöstöasiat 

muun muassa rekrytointi, Osaamisen johtamisen ohjelmisto 

(OJO), työterveys ja kouluttautuminen. 

Hallinto ja rehtorintoimistot saman katon alle

Toimitusjohtaja Ilmavirta halusi, että liikelaitosten johto 

toimii fyysisesti toisiaan lähellä - aikana, jolloin etätyö oli 

vielä tuntematon käsite. Vuonna 2005 hän päätti siirtää Kou-

lutuskeskus Salpauksen (Ståhlberginkatu 6) ja Lahden am-

mattikorkeakoulun (Paasikivenkatu 7) rehtorintoimistot hal-

lintoineen konsernin keskushallinnon lähelle Teinintielle. 

Tuoterenkaan toiminta oli jo valmiiksi Kiveriönkatu 34:ssä, 
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Teinintien vieressä. Konsernin palkanlaskenta oli keskitetty 
Teinintielle jo saman vuoden alussa. Nämä siirtymiset Tei-
nintielle koettiin henkilöstön keskuudessa ei-niin mieluisik-
si, erityisesti LAMK:ssa, mutta muuttoon “pitkin hampain” 
suostuttiin. Yhteistyö liikelaitosten ja myöhemmin tulos-
alueiden välillä sujui hyvin, ja usein lounashetket alakerran 
ruokalassa osoittautuivat hyväksi paikaksi vaihtaa pikaises-
ti ajankohtaisia kuulumisia. 

Sisäinen valvonta 

Lain mukaan valvontatoimet jakautuivat sisäiseen ja ulkoi-
seen valvontaan. Konsernin hallitus hyväksyi sisäisen val-
vonnan säännön 1.1.1997 alkaen ja nimesi ensimmäiseksi 
sisäiseksi tarkastajaksi talouspäällikkö Seppo Niemisen. Si-
säisen valvonnan tehtäviin kuului seurata taloudellisen ra-
portoinnin luotettavuutta sekä lakien ja säädösten noudat-
tamista. Ilmavirran aikana sisäisen tarkastuksen resurssia 
vahvistettiin nimittämällä tarkastuspäällikön toimeen joh-
taja Nils Munter Ravintolapalveluista. Vuonna 2007 toimitus-
johtaja nimitti sisäisen tarkastajan tehtävään Jaana Ilomäen. 
Sisäisen tarkastajan työ muuttui nyt ammattimaiseksi, kun 
sisäinen tarkastus muodostui laadunhallinnan ja arviointi-
työn kaltaiseksi seurannaksi ja parantamiseksi konsernin 
tavoitteiden toteutumisesta ja kehittämisestä. 

Arkistointi

Arkistointi ja pitkäaikaissäilytys ja niistä huolehtiminen 
on perustunut arkistolakiin, jossa on määritelty minimiajat 
asiakirjojen säilytykseen. Tultaessa 2000-luvulle alettiin 
konsernissakin keskustella sähköisestä asiakirjojen arkis-
toinnista osana kansallista digitaalista arkistoinnin uudis-
tusta. Tämä aiheutti arkistovastaavan toimien perustamisen 
konserniin ja ensimmäisiin tehtäviin valittiin Vappu Anttila 
ja Jaana Nihtilä. Salpauksen perustamisen jälkeen tehtävää 
hoiti Leena Repo, kun Vappu Anttila siirtyi ammattikorkea-
koulun arkistovastaavaksi. Nykyisin tehtävää hoitaa Eija Sil-
vonen. Konsernin ja Salpauksen aikana on noudatettu mää-

rätietoisesti arkistolain säilytysaikoja, ja nyt kävi ilmi, että 
tutkimuskäyttöön tarvittavia aineistoja on ”lain hengessä” 
hävitetty. Se huomattiin myös tämän historiikin aineiston 
keräämisessä.

Hyvä taloussuunnittelu vahvan talouden 
perusta

Koulutuskonsernin talous on vakaalla pohjalla, vaikka valtio 
on leikannut clearing-rahan määrää koko 1990-luvun. Uu-
delle vuosituhannelle siirryttiin silloisen talousjohtaja Mart-
ti Tokolan sanoilla “valoisin näkymin.” Vuosituhannen vaih-
teessa Titaanissa Tokola totesi synergiaeduista, “jos jokainen 
koulu toimisi edelleen yksin mm. hallintokulut olisivat huomat-
tavasti suuremmat ja monia palveluja ei nykylaajuudessa voisi 
olla lainkaan. Nyt hallinto- ja kehittämistoimintojen kustannuk-
set ovat kahden prosentin luokkaa koko konsernin budjetista. 
Toimitusjohtaja Arpo Heinosen ideat eri yksiköiden perustami-
sesta ovat toimineet hyvin ja säästäneet rahaa paljon.” Haastat-
telussa nousee esille myös investointien suuruus 1990-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla muun muassa siksi, että konserni 
sai Lahden kaupungilta kuntayhtymän perustamisen yhtey-
dessä varsin huonokuntoisia kiinteistöjä. 

Kuntalain 65 §:n talousarvion rakennetta koskevalla sään-
nöksellä määriteltiin, että kuntien ja kuntayhtymien ta-
lousarviossa tuli olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä 
investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatettiin 
taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talous-
arvion toteutumisvertailussa. Lisäksi tarvittiin yleisperuste-
lut ja liitteet. Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla oli kaksi 
näkökulmaa, jotka määräsivät suunnitelmien rakenteet, ja 
jotka olivat a) kokonaistaloudellisuuden näkökulma - tu-
loslaskelmaosa - rahoitusosa b) toiminnan ohjauksen näkö-
kulma - käyttötalousosa - investointiosa.

Kuntayhtymän kokonaistaloutta kuvattiin talousarvion ja 
suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosas-
sa. Tuloslaskelmaosassa esitetyt kokonaistalouden keskeiset 
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erät olivat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, rahoitusku-

lut sekä suunnitelman mukaiset poistot. Muodollista tulojen 

ja menojen tasapainottamista eli pyrkimistä nollatulokseen 

ei kuntalaki edellyttänyt vuositasolla. Tilikauden tulos ta-

lousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuotena saattoi 

olla yli- tai alijäämäinen ja kolmevuotisella suunnitelma-

kaudella kuntayhtymän tulot kattoivat menot. 

Rahoitussuunnitelmalla osoitettiin, kuinka kuntayhtymän 

menot rahoitettiin. Sen avulla koottiin tulorahoitus ja pää-

omarahoitus sekä investointien hankintamenot ja muut 

pääomamenot yhteen laskelmaan. Kuntayhtymän toimin-

nan häiriötön jatkuminen edellytti, että rahan lähteiden oli 

katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riittänyt menoi-

hin, kuntayhtymän oli rahoitusosassa osoitettava tarvittava 

pääomarahoitus. Pääomarahoitusta olivat lainanotto ja lisäksi 

mahdolliset jäsenkuntien oman pääoman ehtoiset sijoitukset. 

Investointiosassa koulutuskonsernin kiinteistöinvestoinnit 

ryhmiteltiin ylläpito-, kehittämis- ja erityisinvestointeihin.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tulkinnan mukaisesti 

sellainen lahjoitettu omaisuus, joka ei lisää luovuttajan ää-

nivaltaa tai omistusosuutta uudessa yhteisössä, oli käsiteltä-

vä arvostuseränä taseessa. Tällaista omaisuutta konsernissa 

oli kaikki valtion konsernin perustamisvaiheessa luovutta-

ma omaisuus. Arvostuseristä ei voinut tehdä kirjanpitolain 

mukaisia poistoja. Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymäl-

tä, Lahden kaupungilta, Heinolan koulutuskuntayhtymältä 

ja Nastolan kunnalta tullut omaisuus oli lisännyt kuntien 

omistusosuutta konsernissa. Näin ollen talousarvio sisälsi 

suunnitelmapoistot vain Lahden kaupungin, Päijät-Hämeen 

koulutuskuntayhtymän, Heinolan koulutuskuntayhtymän ja 

Nastolan kunnan luovuttamasta omaisuudesta sekä vuoden 

1996 jälkeen hankitusta käyttöomaisuudesta. 

Vuonna 2001 konsernin toimintamalli muuttui kolmen lii-

kelaitoksen ja Yhteisten palveluiden malliin. Kunnallisina 

liikelaitoksina toimivat Koulutuskeskus Salpaus, Lahden am-

mattikorkeakoulu ja Tuoterengas. Yhteisiä palveluita olivat 

Hallintopalvelut (henkilöstö-, talous- ja yleishallintopalve-

lut), Kiinteistöpalvelut, Tietohallintopalvelut ja Ravintolapal-

velut. Kirjasto- ja tietopalvelut kuului taloudellisesti Yhteis-

ten palveluiden sitovuustasoon, mutta oli organisaatiossa 

Lahden ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauk-

sen suorassa ohjauksessa.

Tavoitteet olivat haastavia erityisesti vuonna 2007, kun tilan-

netta vaikeutti ammattikorkeakoulujen rahoituslain muutos, 

joka alensi Lahden ammattikorkeakoulun valtionrahoitusta 

merkittävästi. Lakiin sisältyvä siirtymäsäännös loppui käy-

tännössä vuonna 2008, mikä näkyi myös Lahden ammatti-

korkeakoulun ja konsernin toimintakatetavoitteessa. Talous-

suunnitelma oli rakennettu ammattikorkeakoulun osalta 

siten, että oma pääoma ja kassavarat säilyivät positiivisina 

ja konsernivelkaa ei syntynyt. Koulutuskeskus Salpauksen 

organisaatiomuutos vaikeutti taloussuunnittelua historiatie-

don puuttumisella. Toimintojen suunniteltuja kustannuksia 

uudessa rakenteessa ei voitu verrata aiempaan. 

Aikuiskoulutuksen tulokehityksen arvioiminen oli yleen-

sä vaikeaa, koska työvoimakoulutuksen ja muiden valtion 

Päijät-Hämeen 
koulutuskonsernin 
ohjausjärjestelmä.
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rahoittamien aikuiskoulutuksen muodot erosivat perusra-

hoituksesta. Osa koulutuksesta perustui kilpailutettuihin 

päivähintoihin ja osa monivuotisiin sopimuksiin. Suuri osa 

rahoituksesta tuli jälkirahoituksena. Talousarvion raamituk-

sessa lähdettiin tältä osin haasteellisesta tavoitteesta siten, 

että toiminnan taloudellisuus voitiin taata. 

Osavuosikatsaukset

Konsernissa aloitettiin ja Salpauksessa on jatkettu toimit-

taa osavuosikatsauksia neljännesvuosittain vuodesta 2011 

lähtien. Raportin sisältö on ollut katsaus Koulutuskeskus 

Salpauksen toimintaan ja talouden raportit, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja tase. Osavuosikatsaukset liittyivät omis-

tajaohjaukseen ja näin raportointiin kunnille säännöllisesti 

talousarvion toteutumista ja toimintaa määräajoin toimin-

tavuoden aikana.

Omistajille ei lisälaskuja lähetetty 

Konsernin perussopimukseen perustui vaatimus, jonka mu-

kaisesti konsernin oman tulorahoituksen oli riitettävä myös 

investointien katteeksi ilman omistajakuntien erillistä tu-

kea. Siitä pidettiin kiinni. Tämä vaatimus aiheutti toisinaan 

sen, ettei investointeja pystytty aina toteuttamaan täysin 

aikaisemmin suunniteltujen aikataulujen mukaisesti, lähin-

nä valtion hankerahoituksen viivästymisen vuoksi. Vuonna 

1997 todettiin, etteivät erityisesti ammattikorkeakoulun pro-

filoitumisen edellyttämät tilantarpeet ole kehittyneet tyy-

dyttävällä nopeudella. 

Talousarvioiden laatimisten lähtökohtana oli aina perus-

sopimuksen 18 §:n määräys, jonka mukaisesti konsernin 

toiminta rahoitetaan toiminnasta saaduilla tuloilla, joiksi 

katsotaan myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetussa laissa tarkoitettu perusrahoitus. Perusrahoitus oli 

78,4 % tuloista vuonna 2009. 

Vaikka kuntayhtymän kokonaisuus on kutistunut vuodesta 

1996 vuoteen 2020, niin dynaamista toimintaa ja puitteiden 

kehittämistä on voitu jatkaa vuosien 2013–2017 haasteellisten 

rakenteellisten muutosten jälkeen. Perussopimuksen vaati-

mus on pysynyt koskemattomana, eikä omistajakunnille ole 

koskaan lähetetty lisälaskuja. Konsernin ja Salpaus-kuntayh-

tymän hyvä taloudenhoito kestivät vaikeiden aikojen yli.

Vuosikellolla kellotettiin vuoden kulku

Kuntayhtymän taloussuunnittelu perustuu voimassa ole-

vaan strategiaohjelmaan, henkilöstöstrategian näkökulmiin 

ja kehittämisen painopisteisiin. Vuosisuunnittelun aikatau-

lutuksessa käytettiin metodina 2010-luvulle saakka vuosi-

kelloa, johon strategiaohjelmassa määritettyihin johtamis-

näkökulmiin, strategisiin tavoitteisiin ja menestystekijöihin 

kiinnitettiin toiminnalliset tavoitteet, talous ja ajoitus. Kon-

sernin, liikelaitosten ja tulosalueiden vuosikellot synkronoi-

tiin yhdenmukaisiksi. Kriittiset pisteet perustuivat kuntalain 

määräyksiin taloussuunnittelun aikatauluista ja päätöksen-

teosta. Yleistä oli ja tavaksi vähitellen muodostui, että laadit-

tiin myös eri osa-alueiden kehittämistoimintojen omia vuo-

sikelloja, esimerkiksi henkilöstökoulutuksen vuosikello, 

Liikevaihdot (euroina) 2001 2010 2020

Salpaus sis. sisäiset erät 46 431 262 76 499 761 65 992 214

Lamk sis. sisäiset erät 27 277 424 39 345 118

Tuoterengas sis. sisäiset erät 5 606 561 5 444 754

Ypa sis. sisäiset erät 17 421 820 31 173 204

PHKK/Salpaus ky sis. sisäiset erät 96 737 067 152 462 837 65 992 214

Em. luvut sisältävät sisäisiä eriä yhteensä 14 316 401 27 692 053

PHKK/Salpaus ky vain ulkoiset erät 82 420 666 124 770 784 65 992 214

Talouden 
kokonaisliikevaihto
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laatutoiminnan vuosikello. Vuosikellojen käyttö alkoi 

1990-luvulla laadunhallinnan käynnistyessä. 

Kannustusrahaa ministeriöstä

Opetusministeriö käytti vuosina 2003–2005 ammatillisen pe-

ruskoulutuksen harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta 

eli kannustusrahaa kansantaloudellisesti merkittävillä teknii-

kan ja liikenteen koulutusaloilla sekä luonnonvara-alan met-

säkoneenkuljettajakoulutuksessa. Edellä mainituilla aloilla 

oli ennakoitavissa työvoimapulaa ja työvoimatarpeen kasva-

mista suurten ikäluokkien poistuessa työelämästä. Kannus-

tusrahan saaminen edellytti hakemusta Opetushallitukselle 

ja projektisuunnitelmaa sen käytöstä. Salpaus haki rahoitusta 

kone- ja metallialan, logistiikan (kuljetuspalvelujen koulu-

tusohjelma), rakennusalan, talotekniikan ja pintakäsittely-

alan perustutkintoihin. Salpauksen kannustusrahan suuruus 

vuonna 2003 oli 457 245 euroa ja 617 085 euroa vuonna 2004. 

Vuoden 2002 lopussa opetusministeriö myönsi 200 opiskeli-

jan lisäyksen koulutuksen järjestämislupaan ja vuoden 2003 

keväällä 50 lisäpaikkaa Kaarisilta ry:n kanssa järjestettävää 

koulutusta varten. 
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Martti Tokola

Ammatillisen koulutuksen 
rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ammatillinen koulutus on 

osa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää. Ennen nykyistä 

ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä puhuttiin yksikköhintarahoi-

tuksesta tai clearingrahoituksesta. Nykyisin käsitteenä on valtionosuus-

rahoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulu-

tuksen järjestämiseen rahoitusta valtion talousarvion määrärahan ja 

kuntien rahoitusosuuden rajoissa. Rahoitus jaetaan pääosin laskennal-

lisin perustein. Rahoitus myönnetään suoraan koulutuksen järjestäjille, 

jotka päättävät sen kohdentamisesta koulutuksen järjestämiseen.

Rahoitus saadaan ja on saatu suoraan valtiolta kuntayhtymän koko 

olemassaolon ajan. Kustannusvastuu on jakautunut ja jakautuu valtiol-

le ja kaikille Suomen kunnille asukaslukunsa suhteessa. Vuonna 2021 

kuntien maksuosuus ammatilliseen koulutukseen on noin 182 euroa/

asukas. Kokonaispotista valtio maksaa hieman alle puolet. Oppilaitok-

sen sijaintikunta tai kuntayhtymän omistajakunnat eivät ole aiemmin 

eivätkä nykyisin rahoittaneet tämän järjestelmän lisäksi kuntayhtymän 

toimintaa.

Ammatilliseen koulutukseen kohdistui vuosina 2014–2017 yli 440 miljoo-

nan euron rahoitusleikkaukset, mikä tarkoitti lähes 30 prosentin vähen-

nystä rahoitukseen. Salpauksen yhtälö näissä laskelmissa oli X = -10–10. 

Nämä kymmenet olivat miljoonia. Suurin valtakunnallinen yksittäinen 

220 miljoonan euron suuruinen leikkaus kohdistui vuodelle 2017. 

Rahoitusta leikattiin Salpaukselta siis yhteensä 20 miljoonaa, 30 prosent-

tia. Näissä luvuissa ei ole mukana kuntayhtymään kuuluneiden Lahden 

ammattikorkeakoulun tai Tuoterenkaan tuottojen muutokset. Toimin-

taa oli sopeutettava kaikista näkökulmista. Sopeutusvuodet vaativat 

Salpauksen henkilöstöltä tosi paljon. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 

useita. Samalla ammatillisen koulutuksen valtakunnallista reformia 

valmisteltiin. Rahoitusleikkauksista johtuneet toimet ja ehdottomasti 
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tarpeellinen ammatillisen koulutuksen uudistus sekoittuivat monen 

mielessä. Molemmista syistä johtuen toimintatapoja oli muutettava eikä 

vanhoilla eväillä voitu yksinkertaisesti jatkaa. Uudistunut ammatillisen 

koulutuksen lainsäädäntö mahdollisti osaltaan toiminnan muutokset ja 

taloudenhallinnan. 

Kuntayhtymän rakennemuutos Lahden ammattikorkeakoulun ja 

Tuoterenkaan yhtiöityessä vaikutti olennaisesti kuntayhtymän talou-

den kokonaisuuteen. Toiminnan laajuus pieneni, yhteisiä palveluja tuli 

sopeuttaa ja henkilöstöä sekä kiinteistöjä jakaa kuntayhtymän ja uusien 

osakeyhtiöiden kesken. Tässä työssä onnistuttiin hyvin, mikä tuki 

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminnan jatkoa ja talouden 

hallintaa. Henkilöstöä koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa suurim-

mat vähennykset koskivatkin johtoa, hallintoa ja tukipalveluita. Vasta 

rahoitusleikkausten jatkuessa ja suurentuessa, jouduttiin vähennystoi-

mia kohdistamaan myös opetukseen, kun valmistauduimme vuoden 

2017 rahoituksen laskuun. 

Toiminnan sopeuttamisessa onnistuttiin ja talous on pidetty tasapai-

nossa koko leikkausjakson ajan. Sopeutusta ei haettu koulutustarjontaa 

supistamalla. Valtakunnallisesti leikkaukset toteutettiin rahoituksen 

suhteellisella pienentämisellä. Käytännössä olemme tarjonneet opiske-

lijapaikkoja useana vuonna enemmän kuin mihin on saatu rahoitusta 

vastataksemme alueelliseen koulutustarpeeseen ja syrjäytymisen 

ehkäisyyn. Henkilöstön määrän ohella Salpauksen käytössä olevien 

toimitilojen määrää on vähennetty 40 prosenttia. Toimipisteiden määrä 

on vähentynyt viidestätoista nykyiseen viiteen. Kuuden kunnan alueelta 

on toiminta tiivistynyt kolmen kunnan alueelle: Asikkalaan, Heinolaan 

ja Lahteen. 

Uudistuneen ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädäntö on ollut 

voimassa vuodesta 2018 alkaen. Aiempi clearingrahoitus perustui 

ainoastaan kaksi kertaa vuodessa laskettavaan opiskelijamäärään ja 

koulutusaloittain kustannusperusteisesti määriteltyyn yksikköhintaan. 

Nykyinen rahoitus painottaa toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. 

Rahoitusmallin peruselementit ovat perusrahoitus 70 % (opiskelijavuo-

det), suoritusrahoitus 20 % (tutkinnot ja tutkinnon osat) ja vaikutta-

vuusrahoitus 10 % (työllistyminen ja jatko-opinnot sekä opiskelija- ja 

työelämäpalaute) sekä erikseen haettava strategiarahoitus. Rahoitusuu-

distus luo painetta palautteen kautta työelämä- ja oppilaitosyhteyksien 

vahvistamiselle, niiden avulla koulutusta voidaan kohdentaa oikeille 

aloille ja uudistaa vastaamaan työelämän osaamistarpeita.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymälle koulutuksenjärjestäjänä 

myönnetään laskennallisesti perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja 

vaikuttavuusrahoitusta kunkin rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, 

joka vastaa Salpauksen suoritteiden suhteellista osuutta kyseisen ra-

hoitusosuuden kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista Suomessa. 

Alkavan vuoden rahoitusta määrättäessä toteutuneet suoritteet ja val-

takunnallinen suhteellisuus lasketaan alkavaa vuotta edeltävää edeltä-

neen vuoden toteutuneista suoritteista (esim. vuodelle 2021 vuoden 2019 

tulosten perusteella). Kuluvan vuoden rahoitus ei siis vastaa toiminnan 

sen hetkistä tilaa. Rahoituksen ennakoitavuus on myös heikentynyt 

aiemmasta. Rahoitusmallia valmisteltaessa yhtenä perusteena muutok-

selle käytettiin myös aiemman clearingrahoituksen monimutkaisuutta 

”Sopeutusta ei haettu 
koulutustarjontaa supistamalla.”
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ja vaikeaselkoisuutta. Taisi käydä niin, että kun mentiin sutta pakoon, 

tuli karhu vastaan. 

Rajujen rahoitusleikkausten jälkeen nykyisen hallitusohjelman mu-

kaisesti ammatillisen koulutuksen määrärahoja on lisätty. Opetuksen 

lisäämiseen ja myöhemmin Covid-19 -pandemian aiheuttaman poikke-

usajan paikkaamiseen, on myönnetty määräaikaista harkinnanvaraista 

valtionosuuden korotusta vuosina 2019 ja 2020. Salpaus sai vuonna 2020 

viisi miljoonaa euroa tätä määräaikaista erillisrahoitusta, mikä vastaa 

lähes 10 prosenttia vuosittaisesta valtionosuusrahoitustuotosta. Rahoi-

tus tulee tarpeeseen, mutta rahoituksen vaihtelut eivät voi olla näin suu-

ria. Ammatillisen koulutuksen ennakoitavissa olevan valtionosuusrahoi-

tuksen tulee olla riittävä, jotta koulutuksen järjestäjillä on tosiasialliset 

mahdollisuudet järjestää koulutusta toimintalainsäädännön mukaisesti. 

Riittävän rahoituksen merkitys korostuu vuonna 2021 alkavan oppi-

velvollisuuden laajentumisen ja koulutuksen maksuttomuuden myötä. 

Valtio on luvannut korvata koulutuksen maksuttomuuden kustannukset 

koulutuksen järjestäjille, mutta ainakaan ensimmäisen syksyn osalta 

tämä lupaus ei toteutunut, jos vertaamme saatua rahoitusta ja koulutuk-

sen maksuttomuuden aiheuttamia lisäkuluja kuluvalle vuodelle. Mukana 

on yhden ikäluokan sisäänoton aiheuttamat kustannukset, mutta 

rahoituksesta vasta viiden kuukauden osuus. Tulevina vuosina voimme 

arvioida rahoituksen riittävyyttä tältä osin. 

Kuntayhtymä on toiminut vuodesta 2016 alkaen Koulutuskeskus Salpaus 

-oppilaitoksen ylläpitäjänä. Olemme voineet keskittyä ammatillisen 

toisen asteen laadukkaaseen, vaikuttavaan ja tehokkaaseen toimintaan. 

”Itsenäisyyden” ensimmäiset vuodet olivat henkilöstölle raskaita. Sal-

pauksen henkilöstö, ihan jokainen, ansaitsee kiitokset ammattimaisesta 

työstä tämän kaiken keskellä. Julkisen talouden säästöissä, on leikkauk-

set tietenkin kohdistettava sinne mihin rahoja käytetään, mutta olisi tuo 

ensimmäinen ”kymppi” kyllä jo riittänyt. 

Martti Tokola

toimitusjohtaja,  

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

”Itsenäisyyden” ensimmäiset vuodet 
olivat henkilöstölle raskaita. Salpauksen 

henkilöstö, ihan jokainen, ansaitsee kiitokset 
ammattimaisesta työstä tämän kaiken keskellä.
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Salpauksen oppilaitosten talousseurantaa muutettiin vuon-

na 2003 aiempiin vuosiin verrattuna siten, ettei tuloja enää 

kirjattu oppilaitoksille, vaan niitä seurattiin liikelaitosten 

tasolla. Oppilaitosten opiskelijakohtaisten nettokustannus-

ten kehittymiseen alettiin kiinnittää aiempaa suurempaa 

huomiota. Oppilaitosten taloutta käsiteltiin nettositovina 

määrärahabudjetteina, joissa keskityttiin seuraamaan kus-

tannustason ja oman varainhankinnan kehitystä. 

Myös sisäisten vuokrien määräysperusteita konsernissa 

muutettiin vuoden 2003 alusta. Luotiin uusi järjestelmä, jos-

sa investoinnit ja rahoituskulut sisällytettiin sisäisiin vuok-

riin eli vuokrat nousivat kaikilla huimasti. Samalla tilikau-

den tulosvaatimusta pienennettiin. 

Markat loppuivat ja eurot tulivat

Suomi siirtyi eurovaluuttaan ennen vuosituhannen vaihdet-

ta 1.1.1999, Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa varauduttiin 

muutokseen ajoissa. Konsernissa noudatettiin Kuntaliiton 

suosituksia, ja konserniin nimettiin euro-työryhmä valmis-

telemaan euron käyttöönottoa. Puheenjohtajaksi nimettiin 

taloussihteeri Maija Luodemaa LAMK:sta. Koulutuskonser-

nissa päätettiin siirtyä euron käyttöön asteittain, koska lain-

säädännön mukaan yritysten oli viimeistään vuoden 2002 

alusta otettava euro käyttöön. Siirtymäkaudella 1.1.1999–

31.12.2001 euroa käytettiin ainoastaan tilirahana markan 

rinnalla. Tuossa vaiheessa opetettiin, että yksi euro on noin 

kuusi markkaa (5,94573 mk = 1 €). Konsernin ensimmäinen 

euroina tehty talousarvio oli vuonna 2002. Käteisrahana eu-

rot tulivat voimaan tammikuun ensimmäinen päivä vuonna 

2002, jolloin palkat maksettiin euroina ja myös kirjanpito 

alettiin tehdä euroina. Euro aiheutti muutoksia lukuisiin 

toimintoihin: tietojärjestelmiä oli uusittava, kassakoneita ja 

pankki- ja luottokorttilukulaitteita oli hankittava. 

Omistuksia vuonna 2020

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymällä on runsaasti eri-

laisia omistuksia ja osuuksia yhtiöissä. Lisäksi on tytäryhtiö 

Salpaus-palvelut Oy. Omistukset ovat muuttuneet ja vähen-

tyneet vuoden 2015 jälkeen LAMK:n ja Tuoterenkaan yhtiöit-

tämisten vuoksi.

Kaikissa yhtiöissä Salpauksella ei ollut omaa toimintaa, ai-

noastaan omistajuutta. Aktiivista toiminta on Salpaus-palve-

lut Oy:ssä, joka tarjoaa maahanmuuttajien kotoutumiskou-

lutusta, ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää 

työvoimakoulutusta ja yhteishankintakoulutusta sekä yri-

tyksille räätälöityä koulutusta. 

Provincia Oy, entinen Calpro Oy, on vuonna 2012 perustettu 

kuntien omistama yhtiö, joka tuottaa erilaisia talouspalve-

luita omistajilleen. Salpaukselle se on tuottanut vuodesta 

2016 lähtien palkkahallinnon palvelut. Vuonna 2010 perus-

tettu Työterveys Wellamo Oy tuottaa Salpaukselle työterve-

yshuollon palvelut.

Salpauksen omistukset olivat yhteensä 568 031,72 € kirjanpi-

toarvona 31.12.2020. 

Omistukset muissa yhtiöissä 31.12.2020:

• Tytäryhteisöt: Salpaus-palvelut Oy

• Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt:  

Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy

• Muut osakkeet ja osuudet: Provincia Oy, Kuntien 

Tiera Oy, Nets Oy (Luottokunta Oy), Muovialan 

Kehittämiskeskus Oy (Muovipoli Oy), PHP Holding 

Oy puhelinosakkeet (3234 ääntä), Päijät-Hämeen 

Tekstiilihuolto Oy, Työterveys Wellamo Oy 
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Riskien hallinta osa toimintaa ja taloutta

Vuoden 2020 aikana riskienhallinnan painopiste oli koro-

napandemiasta johtuneiden muutosten hallintaa. Poikke-

usvuosi edellytti tavoitteellista toiminnan seurantaa ja ar-

viointia sekä tarvittavaa reagointia nopeasti muuttuneisiin 

tilanteisiin. Erityinen seurannan ja reagoinnin kohde oli 

ydintoiminnan toteuttamisen varmistaminen huolehtimal-

la opetus- ja koulutustoiminnan jatkuvuus sekä opiskelijoi-

den opintojen eteneminen mahdollisuuksien rajoissa. Oman 

haasteensa toiminnalle toivat erilaisten opetusjärjestelyjen 

- etäopetus ja oppilaitoksessa tapahtuva opetus - vuorottelu 

sekä turvallisuus, hygienia ja tiedottamisjärjestelyistä huo-

lehtiminen. 

Riskienhallintaan tukevana uutena toimintamallina Sal-

pauksessa otettiin käyttöön anonymiteetin turvaava ilmoi-

tuskanava väärinkäytösepäilyille. Jokaisen vähintään 50 

henkilöä työllistävän organisaation on järjestettävä vaati-

mukset täyttävä, turvallinen ja teknisesti anonymiteetin tur-

vaava ilmoituskanava ja ilmoitusten käsittelytapa viimeis-

tään vuonna 2021. Kanava helpottaa sekä ylimmän johdon 

työtä ja tiedonsaantia, että koko henkilökunnan sekä ulkois-

ten sidosryhmien mahdollisuuksia kertoa oletetuista väärin-

käytöksistä. Taloudellisten riskien hallinta on osa toiminnan 

ja talouden suunnittelua. 

Johtamisnäkökulmittain riskejä tarkastellaan suhteessa 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja kriittisissä me-

nestystekijöissä tavoitteena on tasapainoisen talouden tur-

vaaminen ja menestystekijöinä tulorahoituksen turvaami-

nen ja siihen suhteutettu resurssien käyttö sekä rahoituksen 

turvaaminen koulutuksen käyttöön. 

Kuntayhtymän rahoitus-, maksuliikenne- ja sijoitustoimin-

ta hoidetaan riskejä halliten. Talousarvion ja taloussuunni-

telman hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päättää 

antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Lainan otta-

misesta ja muusta sijoitustoiminnasta päättää yhtymähalli-

tus. Päätökset lainojen ottamisesta tehdään eri rahoittajien 

kilpailuttamisen jälkeen. Korkoriskin hallinnassa on käy-

tetty korkosuojausta osalle suunnitellusta lainapääomasta. 

Nykyisen historiallisesti poikkeavan negatiivisen korkoti-

lanteen takia pankit ovat alkaneet periä asiakkailtaan tietyn 

kynnyksen jälkeen negatiivista korkoa.

Kuntayhtymässä sijoitusriskit hallitaan Lahden kaupunki-

konsernin konserniohjeiden mukaisesti käyttämällä pää-

omaa turvaavia sijoitusinstrumentteja eikä yritysriskiä 

oteta. Tämä estää rahastojen käytön kassanhallinnan instru-

menttina. Kassavaroja ei myöskään talleteta yhteen raha-

laitokseen kuin enintään 50 % talletushetken kassavaroista, 

mutta talletusaikana em. osuus voi väliaikaisesti ylittyä. 

Käyttämällä kuntayhtymän kaikkien maksuliikepankkien 

tilejä sekä käytettävissä olevia muita suomalaisten pankki-

en talletusmahdollisuuksia, saadaan kassavarat hajautettua 

pääosin negatiivisen koron ulottumattomiin. Kassavarojen 

lyhytaikaisesta tallettamisesta päättää toimitusjohtaja ra-

portoiden niistä hallitukselle.

Lahden kaupungin ja konsernin 
johtoryhmien yhteistyö

Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 

johtoryhmien yhteiset kokoukset alkoivat kaupunginjoh-

taja Tarmo Pipatin aikana marraskuussa 2006. Sitä ennen 

kaupunki ei ollut kiinnostunut yhteistyöstä kuntayhtymän 

kanssa. Kokouksia oli kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyl-

lä, ja vuorotellen kaupungintalolla tai konsernissa aina vuo-

teen 2014 saakka. Kokouksissa oli esillä molempien organi-

saatioiden ajankohtaiset kuulumiset ja lisäksi yleisin aihe oli 

keskustelut maankäytöstä ja toimitiloista. Kesäkuussa 2007 

pohdittiin Paavolan kampuksen kehittämistä ja rakentamis-

ta. Keskustelussa pidettiin muun muassa Paavolan kampusta 

“tuhannen taalan paikkana”. Kokouksissa pohdittiin kaupun-
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gin taholta tila-asioita mielellään korkeakoulun näkökul-

masta “voisiko Lahti olla merkittävä filiaali”. Ståhlberginka-

dun rakennusten saneeraukset ja Kujalan maa-alueet olivat 

keskusteluissa toistuvasti esillä. “Kokoukset olivat enemmän 

tiedonvaihtoa kuin aitoa innovointia, strategista suunnittelua 

ja voimavarojen yhdessä hyödyntämistä”, muisteli Marita Mo-

denius. Yhteisenä asiana kokouksissa pohdittiin myös Op-

pimiskeskuksen saneerausta Fellmannin kiinteistöön Osaa-

miskiinteistöt Oy:n toimesta. 

Kolme liikelaitosta ja autonomia 

Konserniin aluksi itsenäisinä liikelaitoksina kuuluivat vuo-

den 2014 loppuun saakka Lahden ammattikorkeakoulu ja 

Tuoterengas sekä vuonna 2001 perustettu Koulutuskeskus 

Salpaus. Näiden liikelaitosten ylläpitäjä oli Päijät-Hämeen 

koulutuskonserni -kuntayhtymä. Liikelaitokset olivat talou-

dellisesti osa konsernikokonaisuutta, mutta tavoitteena oli 

kuitenkin taloudellinen itsenäisyys ja nollavaikutus ylläpi-

täjän talouteen. Talousarvion sitovuustaso oli netto. Mahdol-

liset alijäämät katettiin pitkällä aikavälillä ja vastaavasti yli-

jäämät varattiin tuleviin investointeihin sekä mahdollisesti 

ennustettaviin alijäämiin. 2000-luvun alkupuolella Lahden 

ammattikorkeakoulun toiminnan jatkuvuuden turvasi yllä-

pitäjän, konsernin, hyvä tase. Talous oli vahvassa syöksyssä 

ennen kuin se rehtori Risto Ilomäen aikana saatiin käännet-

tyä positiiviseksi ja “nokka pinnalle”. Vaikeina aikoina eivät 

omistajakunnat avustaneet taloudellisesti ammattikorkea-

koulua. Vuonna 2008 liikelaitokset muutettiin yllättäen tu-

losalueiksi perusteluina lainsäädännöllinen muutos. Tällöin 

talouden sitovuustasoksi tuli kuntayhtymä, ja liikelaitosten 

autonomia päättyi.
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Yhteiset palvelut koulutuksen resurssina ja 
tukena 

Jo konsernin perustamisvaiheessa vuonna 1995 oli tavoit-

teena tuottaa yhteiset palvelut keskitetysti. Vuoteen 1999 

saakka keskitetyt palvelut olivat Kehittämisyksikössä, jossa 

kehittämisjohtaja Marita Modenius vastuulla olivat muun 

muassa EU-projektien, tieto- ja kirjastopalvelujen sekä tiedo-

tuksen ja markkinoinnin kehittäminen, kun taas talous- ja 

kiinteistöpalveluyksikön toiminnasta vastasi talousjohtaja 

Pirkko Väätäinen. Tällöin Marita Modeniuksen sihteerinä oli 

Reija Launiemi ja Pirkko Väätäisen sihteerinä Jaana Nihtilä.

Talous- ja kiinteistöpalveluyksikkö vastasi keskitetysti 

koko koulutuskonsernin taloushallinnosta: talous- ja ra-

hoitussuunnittelu, palkanlaskenta, tietoliikennetehtävät 

ja rakennuttajatehtävät. Kiinteistöjen kunnosta ja raken-

nuttajatehtävistä vastasi kiinteistöpäällikkö Klaus Karinen 

ja tietohallinto oli tietohallintopäällikkö Tuulikki Kallion 

vastuulla. Yksikön toimintaa kehitettiin perustamalla toi-

mintojen mukaiset kuusi tiimiä: taloushallintopalvelutiimi, 

henkilöstöhallintopalvelutiimi, tietohallintopalvelutiimi, pu-

helin- ja kuljetuspalvelutiimi, kiinteistöpalvelu- ja suunnit-

telupalvelutiimi. Tiimit kehittivät ja yhtenäistivät omia teh-

täväalueita konsernin muilla tulosalueilla, oppilaitoksissa. 

Vuonna 1997 kehitettiin tietohallinnon järjestelmiä ja verk-

koyhteyksiä lisättiin, hankittiin www-palvelin, lehtori Harri 

Rajamäen kehittämä sähköpostijärjestelmä GroupWise sekä 

Winha-oppilashallinto-ohjelma. Vuoden aikana rakennuttaja-

na oli laajoja saneeraushankkeita lähes 10 M mk (noin 2,4 M€).

Hallinnollisiin ratkaisuihin liittyi kiinteästi konsernipalve-

luihin kuuluvien yksiköiden suunnitelmallinen toiminnan 

kehittäminen ja palvelukyvyn parantaminen. Vuoden 2001 

tammikuussa alkoi Hankeyksikön toiminta, joka nimen-

sä mukaan koordinoi konserni hankkeita ja toteutti isoja 

EU-hankkeita. Hankeyksikkö liitettiin jo vuonna 2004 perus-

tettavaan ja LAMK:n hallinnoimaan Innovaatiokeskukseen. 

Muut konsernipalvelut olivat Talousyksikkö, Kiinteistöyksik-

kö, Ravintolapalveluyksikkö Tietohallintoyksikkö ja Kirjasto- 

ja tietopalveluyksikkö. “Yksi yhteinen palveluyksikkö voi pal-

vella lähestulkoon kaikkia konsernilaisia ja samalla opetukseen 

saadaan säästettyä vähän lisää rahaa”, perusteli toimitusjoh-

taja Arpo Heinonen vuoden 2001 ensimmäisessä Titaanissa. 

Näin saavutettiin yksi konsernin suunnitteluvaiheessa ase-

tetuista tavoitteista, kun liikelaitoksia ja niiden perustoimin-

taa tukevat Konsernipalveluyksiköt aloittivat toimintansa 

uudella nimellä ja laajennetulla kokoonpanolla. Perusaja-

tuksena oli alusta alkaen tuottaa palvelut laadukkaasti, te-

hokkaasti ja taloudellisesti. Konsernin toimintamallissa 

Konsernipalvelut sijoitettiin liikelaitosten, Koulutuskeskus 

Salpauksen, Lahden ammattikorkeakoulun ja Tuoterenkaan, 

keskelle “konsernirunkoon” kuvaten tiivistä yhteyttä liikelai-

tosten toimintaan. Konsernipalvelut muodostivat konsernin 

uuden organisaation mukaisesti suoraan konsernin johdon 

ohjauksessa toimivan kokonaisuuden. Näiden kuuden yksi-

kön ohjaus oli yhdessä yksikkökohtaisissa ohjaustiimeissä, 

joissa käsiteltiin palveluiden kehittämistä, mitoitusta suun-

taamista tarpeiden mukaan.
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Konsernipalveluyksiköt tuottivat yhteistoiminnallisesti kon-

sernin ydintoimintaa, koulutusta, tukevia palveluja liikelai-

toksille ja verkostokumppaneilleen. Näissä kaikissa yksiköis-

sä toiminta ja seuranta perustui konsernitason strategiaan, 

ja jokainen yksikkö tarkasteli toiminnan vuosikellon suun-

nittelua ja tuloksia peilaten yhteiseen strategiaan sekä ase-

tettuihin mittareihin. 

Toimitusjohtajan esityksestä maaliskuussa 2003 yksiköt 

muutettiin konsernin johtoryhmän päätöksellä Yhteisiksi 

palveluiksi. Salpaus-kuntayhtymän aloitettua myös Yhtei-

set palvelut organisoitiin vuoteen 2018 mennessä kokonaan 

uusiksi Oppilaitospalveluiksi, koska niiden palvelukohde on 

yksinomaan Koulutuskeskus Salpaus.

Hankeyksikkö vuosina 2001–2004

Konsernin hanke- ja kansainvälinen projektitoiminta oli aluk-

si organisoitu Kehittämisyksikköön. Vuonna 1999, kun Sal-

paus-liikelaitos oli perusteilla, perustettiin konsernipalvelui-

hin Hankeyksikkö, jonka vetäjäksi nimettiin Lena Siikaniemi 

(Heke-hanke). Vain opiskelija- ja opettajavaihtohankkeet jäivät 

oppilaitoksiin sekä ammattikorkeakouluun ja muut hankkeet 

siirrettiin Hankeyksikköön. Konsernin sisällä Hake-työryhmä 

ohjasi ja ohjeisti projektitoimintaa. Lisäksi hanketoiminnan 

tueksi otettiin käyttöön Projektori-ohjelmisto. Kansainvälisen 

projektitoiminnan vetäjinä, koordinaattoreina konsernissa 

ja sen liikelaitoksissa toimivat Tuomas Komu, Ulla Pantsar, 

Hannu Nieminen (aikuiskoulutus), Sannakaisa Raatikainen ja 

ammattikorkeakoulussa, erityisesti Vietnamissa Maija Romo. 

Hankeyksikössä olivat muun muassa isot HEKE-hankkeet 

(ESR), jota johti Lena Siikaniemi, ja Hanke50-ryhmä. Konserni 

oli mukana Hanke50 -työryhmässä, ja puheenjohtajana toimi 

Arvo Ilmavirta. Tähän liittyvässä haastattelussa Ilmavirta to-

tesi: “Alku aina hankalaa.” Ryhmän tavoitteena oli maakunnan 

kansainvälistäminen, ja siinä olivat mukana Lahdessa toimi-

vat korkeakouluyksiköt, muun muassa Sari Suominen Lap-

peenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT).

Hankeyksikkö yhdistettiin vuosikymmenen puolivälissä 

LAMKiin perustettuun Innovaatiokeskukseen, joka toimi 

aluksi Fellmannin kiinteistön kolmannessa kerroksessa, 

Kirkkokatu 27, muuttaen myöhemmin Nick’sin kiinteistöön, 

Svinhufvudinkatu 23. 
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Lena Siikaniemi

Projektit – alueen ja oman 
toiminnan kehittämistä

Projektitoiminnan historiakatsaus on jaettu neljään osaan EU-rahoitus-

kausien mukaisesti: vuosille 1995–1999, 2000–2006, 2007–2013 ja 2014–

2020. Mukana ovat vuodet 1995-1999, koska projektitoiminta käynnistyi 

vahvasti ensimmäisten EU-rahoitteisten projektien myötä.

Projektit, joista tässä kerrotaan ovat saaneet rahoitusta toteuttamiseensa 

kokonaan tai osittain organisaation ulkopuolelta. Artikkelin lopuksi on 

kaavioissa kuvattu projektien määrät ja rahoitus eri rahoituslähteistä. 

Rahoituslähteiden tarkastelu on jaettu kolmeen osaan: 1. ESR (Euroopan 

sosiaalirahasto), EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja Maaseutu (Maa-

seudun kehittämisohjelma), 2. Tyke (Työelämän kehittämishanke), ELY 

(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), OPH (Opetushallitus), OKM 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö), 3. Kansainväliset rahoituslähteet.

Ensimmäiset EU-rahoitteiset projektit 1995–1999,  
alueen kehittäminen keskiössä

Suomi pääsi osalliseksi EU-projektirahoituksesta vuonna 1995, jolloin 

myös Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa (PHKK) käynnistettiin ensim-

mäiset projektit. Euroopan sosiaalirahasto on Euroopan Unionin tärkein 

jäsenvaltioita tukeva rahoitusväline.

Osaajana halki elämän 3 -koulutusohjelma pitkäaikaistyöttömille (1995–

2000) sekä Osaajana halki elämän – pk-yritysten koulutus- ja kehittä-

misprojekti (1995–1999) olivat ensimmäisten Suomessa käynnistyneiden 

ESR-projektien joukossa. HEKE- ja hekePRO -yritysten henkilöstönkehit-

tämisprojektit (ESR, 1998–2000, 2000–2003) vahvistivat verkostoja alueen 

yrityksiin. EAKR-osarahoitteisessa L-INFONET -projektissa (1996–1998, 

1998–2000) uudistettiin tietoverkkoja ja hankittiin tietotekniikkalaitteis-

toa palvelemaan Päijät-Hämeen tietokeskusverkkoa. Projektien budjetit 

olivat merkittävät. Edellä mainittujen projektien toteutunut rahoitus 

oli yhteensä 15,9 milj.€. Oppilaitoksissa toteutettiin myös pienempiä eri 

rahoituslähteiden projekteja. 
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Nämä ensimmäiset projektit loivat uusia verkostoja ja vahvistivat 

olemassa olevia verkostoja alueen toimijoihin sekä yksityisellä että 

julkisella sektorilla ja rakensivat projektitoiminnan hallinnoinnille ja 

käytännöille vahvan pohjan. 

Päijät-Hämeen koulutuskonserni oli alueella merkittävässä roolissa pro-

jektien toteuttajana, koska EU-rahoitteiset projektit vaativat vastinrahaa 

toteuttavalta organisaatiolta itseltään tai kumppaneilta. Jälkirahoittei-

suus sitoo toteuttajaorganisaation kassavaroja merkittävässä määrin. 

Projektitoiminnan kasvu 2000–2006,  
projektiosaamisen ja verkostojen vahvistaminen

Vuonna 2001 perustettiin konsernipalveluihin Hankeyksikkö koordinoi-

maan erityisesti alueella eri sidosryhmien kanssa toteutettavia projekte-

ja. Tavoitteena oli projektiosaamisen vahvistaminen, päällekkäisyyksien 

poistaminen ja projektitalouden kehittäminen. Hankeyksikön toiminta 

jatkui vuoden 2004 kevääseen, jolloin Lahden ammattikorkeakoulu 

(LAMK) perusti Innovaatiokeskuksen. Ammattikorkeakoulujen tuli profi-

loitua yhä enemmän aluekehittäjiksi ja innovaatiotoimintaan. Innovaa-

tiokeskukseen siirtyivät Hankeyksikön aluekehityshankkeet. Hankkeita 

siirtyi toteutettaviksi myös PHKK:n Yhteisiin palveluihin, Salpauksen 

oppilaitoksiin ja LAMK:n rehtorintoimistoon. 

Oppilaitoksissa toteutettiin pienempiä projekteja, jotka hyödynsivät 

kyseisen oppilaitoksen osaamista ja tukivat siten opetusta ja alueen 

työ- ja elinkeinoelämää. Näistä esimerkkinä mm. maahanmuuttajien 

kotoutumista ja työllistymistä edistävät projektit sekä Asikkala-instituu-

tissa toteutetut maaseudun kehittämishankkeet.. Projektien hallinnointi 

oppilaitoksissa oli kirjavaa. Esimerkiksi arkistointia ei pystytty tai osattu 

hoitaa vaaditulla tavalla. Tiedot ovat hajallaan tai niitä ei ole olemassa.

Kuntayhtymän Talouspalveluihin perustettiin 2000-luvun alussa 

Projektitaloustiimi, joka hoiti keskitetysti tulosalueiden/liikelaitosten 

projektien taloushallinnon. Tämä työ oli ensisijaisen tärkeää mm. siksi, 

että maksatushakemusten kautta haetut rahoitukset saatiin kotiutettua 

organisaatiolle mahdollisimman pian.

Tasekirjoissa on nostettu esille mm. seuraavia keskeistä asioita projekti-

toiminnasta.

2001: EU-projektien ohjelmakauden tavoitteet ja Koulutuksen ja tutki-

muksen kehittämissuunnitelma 1999-2004 ja ammatillisten tutkintojen 

uudistamisperiaatteet sekä opetussuunnitelmauudistuksen lähtökohdat 

ovat ohjanneet Salpauksen opetusta ja oppimista kehittävän projektitoi-

minnan suunnittelua ja toteutusta. 

2002: Merkittävin aluekehitysvaikutusta tukeva hankekokonaisuus oli 

vuonna 2002 käynnistynyt LAKE – Lahden alueen koulutustarpeiden 

ennakointiprojekti, jossa toteutettiin vuoden 2003 keväällä MARE – maa-

kunnan ammattirakenne-ennuste.

Salpauksen koulutusalat ja oppilaitokset yhdistävässä hanketoiminnassa 

on selvästi nähtävissä kolme eri toiminta-aluetta: oppimisen ja opetuk-

sen kehittäminen, alueellinen koulutusyhteistyö sekä lähialueyhteistyö. 

Oppimisen ja opetuksen kehittämishankkeita olivat mm. valtakunnalli-

set, Opetushallituksen koordinoimat näyttö- ja näyttöaineistopilotit.

2003: Konsernin oma työ ja rahallinen panostus oli huomattava, mutta 

toisaalta hankkeet tuottivat alueellisen kehittämisen lisäksi myös liike-

laitoksillemme ja koko konsernille uutta osaamista. Konsernin sisällä 

Hankkeiden kehittämistyöryhmä ohjasi ja ohjeisti projektitoimintaa. 

Lisäksi hanketoiminnan tueksi otettiin käyttöön Projektori-ohjelmisto.

”Salpaus on haluttu kehittämiskumppani 
alueellisesti ja kansallisesti”
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2004: Valtakunnallisella tasolla Salpauksen oppilaitoksilla on monen-

tasoista yhteistyötä projekteissa eri koulutuksen järjestäjien kanssa. 

Salpaustasoinen kansainvälinen koulutusyhteistyö painottui erilaisten 

hankkeiden kautta tapahtuvaan kehittämistyöhön lähialueilla Virossa ja 

Pietarissa. Tavoitteena oli tukea EU-tasoisen ammatti- ja aikuiskoulutus-

keskuksen kehittämistä. 

2005: Koulutuskeskus Salpauksen projektitoiminnan tavoitteena on 

kehittää ammatillista osaamista, edistää työelämäyhteistyötä ja kan-

sainvälistymistä, lisätä yritysten ja kouluttajien välistä yhteistyötä, 

edistää työvoiman saatavuutta ja lisätä osallisuutta. Projektit edistävät 

ammatilliselle koulutukselle asetettujen alueellisten ja valtakunnallisten 

tavoitteiden saavuttamista, tukevat opetussuunnitelmien kehittämistä 

ja toteutumista sekä koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä. 

Kansainvälisten projektien avulla on kehitetty koulutusyhteistyötä 

Euroopan Unionin maiden kesken, lähialueilla ja Kiinan suuntaan. Toi-

mintavuonna on kaikkien projektien taloushallinto keskitetty projektita-

loustiimiin.

Projektit 2007-2013, perustehtävää tukeva hanke- ja projektitoiminta

Projektitoiminta keskittyy Salpauksen perustoiminnan tukemiseen ja 

kehittämiseen. Tasekirjoissa on nostettu esille mm. seuraavia keskeistä 

asioita projektitoiminnasta.

2007: Koulutuskonsernin hallinnoimien EU-osarahoitteisten projektien 

määrä tulee laskemaan merkittävästi vuonna 2008. Syynä laskulle on se, 

että nykyinen rakennerahastokausi päättyy ja uuden kauden projekti-

toiminta käynnistyy hitaasti. Uusia rahoituslähteitä etsitään ja hakuja 

suunnataan mm. suoraan rakennerahastojen ulkopuolisiin komission 

rahoittamiin hankkeisiin

sekä kotimaisiin rahoituslähteisiin. Projektirahoituksella palkatun 

henkilöstön määrää on hallittu siten, että projektitoiminnan henkilöstön 

henkilöstökulut eivät siirry perusrahoituksen piiriin projektien vä-

hentyessä. Valmistautuminen aloitettiin jo vuoden 2006 puolella. Päi-

jät-Hämeen koulutuskonserni liikelaitoksineen on Päijät-Hämeen suurin 

EU-projektien toteuttaja kappale- ja eurovolyymin mukaan tarkasteltuna.

2008: EU-osarahoitteisen projektitoiminnan hankekauden vaihtuminen 

teki vuodesta 2008 eräänlaisen välivuoden hanketoiminnasta. Projek-

tien keskitetty koordinointi nuoriso- ja aikuiskoulutuksen projekteina 

aloitettiin vuonna 2008. Kehittämis- ja projektitoiminnan koordinoinnis-

sa tavoitteena oli varmistaa Salpauksen strategisten painopisteiden ja 

tuloskortin tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen ulkoista rahoitusta si-

ten, että oppilaitoksen strategiset tavoitteet pystytään mahdollisimman 

hyvin toteuttamaan. Lähes 30 % projektisalkun arvosta tuli kumppanei-

den hallinnoimista projekteista.

2009: Opetusta kehitettiin aikaisempien vuosien tapaan paljon ulkoisen 

rahoituksen avulla. Uusien hankkeiden suunnittelussa on pyritty vuo-

den 2009 aikana entisestään lisäämään salpaustasoisia hankkeita, joissa 

on mukana useita koulutusaloja. Samoin on aktivoitu hanketoimijoita 

mukaan kehittämisverkostoihin, joita myös hankerahoittajat edellyttävät. 

2010: Perustehtävää tukeva hanke- ja projektitoiminta tukee Salpauk-

sen strategisten painopisteiden toteutumista. Hankkeissa kehitettiin 

opetuksen työelämälähtöisyyttä, tuettiin opetussuunnitelmien kehi-

tystyötä sekä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun 

kehittämistä. Lisäksi hankkeissa toteutettiin opettajien työelämäjaksoja, 

koulutettiin työpaikkaohjaajia ja edistettiin opiskelijoiden työllistymis-

valmiuksia. Hankkeissa on myös kehitetty henkilökohtaista ohjausta ja 

työelämälähtöistä oppimista. Salpaus on mukana mm. Osaava - ohjel-
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massa 2010-2016 (OKM), joka on opetustoimen henkilöstön ammatillista 

osaamista kehittävä ohjelma. 

2012: Hankerahoitusta haettiin uusien opettajien ja pitkään ilman täy-

dennyskoulutusta olevien opettajien pedagogisen perehdytysohjelman 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Ydintoiminnan kannalta oleellisia projekteja verkostoissa 2014–2020 

Salpauksen kehittämis- ja hanketoiminta on valtaosaltaan henkilöstön 

ja toiminnan kehittämistä. Seuraavia keskeistä asioita on nostettu esille 

projektitoiminnasta.

2014: Projektitoiminnan kasvu edellisvuoteen johtuu Salpauksen toteut-

tamien Taitaja 2014 -kisojen vaikutuksesta. 

2015: Osana Opintie-hanketta jatkettiin Heinolan Opinpajan kehittämis-

tä. Toiminta on tarjonnut keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille 

mahdollisuuden opintojen suorittamiseen ohjatusti yksilöllisen suun-

nitelman mukaan. Yhteistyötä Hartolan ja Sysmän kanssa tiivistettiin 

palkkaamalla hankkeeseen ohjaaja kyseisten kuntien nuorten tukemi-

seksi. Toiminta on tapahtunut pääosin kyseisten kuntien alueella. Koh-

taamon toiminta osana Opintie-hanketta on jatkunut vuoden 2015 ajan. 

Hankkeessa tehdään koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hakevaa 

toimintaa. 

2018: Salpaus toteuttaa ydintoiminnan kannalta oleellisia hankkei-

ta. Olemme partnerina tai hallinnoijana (päätoteuttaja); meille ei ole 

tärkeää hankkeen hallinnoiminen, vaan kehitettävä asia. Laajat alueel-

liset, kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Haluamme, että 

Salpauksen toimijat itse kehittävät toimintaa, jotta vaikuttavuus on 

varmempaa. Kehittämisen tarve nousee arjesta ja osaaminen jää taloon.

2019: Henkilöstöpalvelut sekä osa Kehittämispalveluista yhdistettiin uu-

deksi Henkilöstö- ja kehittämispalveluksi. Kehittämispalveluista uuteen 

työyksikköön yhdistettiin kehittämis- ja hanketoiminta, joka valtaosal-

taan on henkilöstön ja toiminnan kehittämistä. Toteutettavien muutos-

ten myötä vahvistetaan kehittämistoimintaa yhdistämällä hanke- sekä 

henkilöstön kehittämistyössä olevat toimijat samaan työyksikköön, jon-

ka esimiehenä ja vastuuhenkilönä on henkilöstö- ja kehittämisjohtaja.

2020: Koulutuskeskus Salpaus on aktiivinen toimija alueellisissa, 

valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kehittämisverkostoissa. Kehittä-

mistoiminnalla etsitään, kokeillaan, innovoidaan ja kehitellään uusia 

toimintatapoja. Kehittämistä tehdään omana sisäisenä kehittämisenä 

sekä ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden avulla. 

Kehittäminen on pitkäjänteistä ja systemaattista. Toteutamme projekteja 

yhdessä yhteistyöoppilaitosten, yritysten ja julkishallinnon organisaati-

oiden sekä eri rahoittajien kanssa.

Projektien määrät ja rahoitus eri rahoituslähteistä

ESR, EAKR JA MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN OSARAHOITTAMAT 

PROJEKTIT
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Kaavioon on koottu ESR, EAKR ja Maaseudun kehittämisohjelman osa-

rahoittamien projektien määrät ja suunnitellut budjetit tai toteutuneet 

rahoitukset vuosilta 2000–2020. 

Vuosien 2000–2010 projektien luvut ovat projektin vuosibudjetti tai 

kokonaisbudjetti ko. vuonna alkaneessa projektissa. Tiedot on koot-

tu Projektitaloustiimin excel-koostelistoista manuaalisesti. Vuosilla 

2000–2003 ja 2006–2007 on lisäksi sellaisten EU-hankkeitten budjetteja, 

jotka eivät ole em. listoilla. Nämä tiedot on koottu projektien loppurapor-

teista. Vuosien 2000–2010 luvuissa ei ole kaikkia projekteja, koska tietoa 

ei ole saatavilla. Vuosien 2011–2020 taloustoteumat ovat Tane-ohjelmasta 

ja projektimäärät ovat Protasu-ohjelmasta. 

Vuosina 2011–2020 projektien toteutuneet rahoitukset ovat 16 milj.€, jos-

ta EU-hankkeiden osuus on 5.5 milj.€. Em. vuosien toteutumat sisältävät 

Salpauksen omarahoitusosuudet, jotka ovat noin 10-20% toteutuneesta 

projektirahoituksesta, yhteensä 1.8 milj.€. Kaaviosta näkyy projektien 

painotus vuosina 2000–2010 EU-rahoitteisiin projekteihin. Yksistään 

vuoden 2006 EU-projektien budjetit olivat noin 4.6 milj.€.

TYKE, ELY, OPH JA OKM PROJEKTIT SEKÄ KANSAINVÄLISET PROJEKTIT 

Projektien painopiste vuosina 2011–2020 on ollut TYKE, ELY, OPH ja OKM 

-rahoitteisissa projekteissa, jotka ovat tukeneet perustehtävää. Toteutu-

nut rahoitus 9,5 milj.€. Vuosina 2011-2020 Salpauksen omarahoitusosuu-

det ovat olleet 5-15% projektin rahoituksesta. 

Kansainväliset projektit ovat määrällisesti kasvaneet, mutta toteutuneet 

budjetit ovat pieniä. Vuosina 2011–2020 yhteensä noin 1 milj.€. Kansain-

väliset projektit suuntautuivat alkuvuosina lähialueille ja Aasiaan. Lä-

hialueilla toteutettiin useita oppilaitosten kehittämishankkeita. Vuonna 

2020 kansainvälisissä hankkeissa toteutetaan mm. opiskelijoiden työssä-

oppimisjaksoja ja henkilöstön liikkuvuusjaksoja maailmanlaajuisesti.

Projektien vaikutus ja merkitys 

Projektitoiminnan vaikutus ja merkitys on 2000-luvun alkuvuosina pai-

nottunut aluekehitykseen ja myöhemmin Salpauksen oman toiminnan, 

perustehtävän kehittämiseen. Projektien sisällölliset painotukset ovat 

noudattaneet saatavilla olevaa ulkopuolista projektirahoitusta. 
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Projektien vaikutus verkostoitumiseen organisaatio-, alue-, valtakunnal-

lisella ja kansainvälisellä tasolla on ollut suuri. Vuosien varrella vah-

vistunut projekti- ja kehittämisosaaminen on mahdollistanut sen, että 

Salpaus on haluttu kehittämiskumppani alueellisesti ja kansallisesti. 

Projektitoiminnalla on ollut myös merkittävä vaikutus henkilöstön osaa-

misen vahvistamiseen ja uusien toimintamalliin luomiseen. Projektihen-

kilöstönä oli 2000-luvun alkuvuosina päätoiminen projektihenkilöstö ja 

myöhemmin pääasiassa opetushenkilöstö oman opetustyönsä ohella. 

Historiakatsauksen puitteissa ei ole ollut mahdollista paneutua tarkem-

min projekteihin, niiden tavoitteisiin, toteutukseen ja tuloksiin. Kaikki 

projektit ovat mahdollistaneet innovatiivisia kokeiluja tulevaisuusorien-

toituneesti ja monet tulokset ovat jääneet pysyviksi käytännöiksi. 

Kirjoittaja

KT Lena Siikaniemi tuli vuonna 1977 opettajaksi Lahden ammatilliseen 

aikuiskoulutuskeskukseen. Hän aloitti PHKKn Kehittämisyksikössä 

HEKE-projektin projektipäällikkönä 1998–2000, johti ja suunnitteli myö-

hemmin useita kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita sekä toimi näissä 

asiantuntijana. Projektipäällikön työn ohella hän toimi Hankeyksikön 

päällikkönä 2001–2003. Lahden ammattikorkeakoulun kehittämispääl-

likkönä 2004–2006 hän oli mukana usean projektin suunnittelussa ja 

ohjauksessa. Vuodesta 2006 Siikaniemi toimi Päijät-Hämeen koulutus-

konsernin henkilöstöjohtajana ja jäi eläkkeelle vuonna 2017. 
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Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä. Tasekirjat 2016-2019
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Protasu-ohjelma/tietojen koonti Virpi Toimi

Projektilistat/tietojen haku Sannakaisa Raatikainen
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Tane-ohjelma/tietojen koonti Virpi Toimi

Tasekirjat/tietojen haku Reija Launiemi
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Palvelusopimukset

Yhteisten palvelujen (YPA) ohjaus perustui palvelusopimus-

järjestelmään, joka otettiin käyttöön vuonna 2007. Palvelus-

opimuksissa määriteltiin YPA-yksiköiden vastuut ja velvoit-

teet sekä kustannukset tulosalueille. Sopimuksien sisällöistä 

neuvoteltiin Salpauksen ja LAMK:n johtoryhmien kanssa ja 

neuvottelutuloksena päivitettiin vuosittain talousarvion laa-

dinnan yhteydessä. Palvelusopimusten laajuus ja sisältö mi-

toitettiin vuosittain taloudellisten resurssien puitteisiin. 

Yhteisten palvelujen tehtävänä oli edelleen osana konsernia 

tukea palvella ja auttaa tulosalueita, entisiä liikelaitoksia, 

selviytymään ydintehtävistään koulutuksesta, tutkimus- ja 

kehitystyöstä, työhönvalmennuksesta sekä johtamisesta. 

Palvelusopimukset koettiin hyväksi ratkaisuksi osoittamaan 

asiantuntijapalvelujen laajuutta, merkittävyyttä ja liikelai-

tosten omia tarpeita ja toivomuksia. Tosin aina neuvotte-

luissa keskusteltiin euroista ja pidettiin palveluja kalliina. 

Monissa palveluissa kehittämisen taso määrittyi LAMK:n 

mukaan, muun muassa tietohallintopalvelujen ja kirjasto-

palveluiden kohdalla. LAMK:n kautta saatiin myös Salpauk-

sen henkilöstölle korkeakoulujen ja yliopistojen käytössä 

ollut HAKA-tunnistautuminen ja korkeakoulutasoiset pal-

velut. Tämä mahdollisti konsernin henkilöstölle ja LAMK:n 

opiskelijoille monien sähköisten palvelujen käytön paikasta 

ja ajasta riippumatta. Tämän palvelun käyttö neuvoteltiin 

OKM:n kanssa jatkumaan myös LAMK:n yhtiöitymisen jäl-

keen, kun palvelut Salpaukselle nyt tuotti LAMK Oy. Yhdessä 

Tietohallintopalvelut ja Tieto- ja kirjastopalvelut kehittivät 

koulutuspäällikkö Harri Kuuselan kanssa verkko-opetuksen 

palveluita, jotka nykyisin Salpauksessa ovat tunnettuja ope-

tusteknologiapalveluina.

Liikelaitoksissa oli yleisesti vaikea ymmärtää, että Yhteisten 

palvelujen kokonaisuus oli taloudellisin tapa tuottaa niille 

tarpeelliset ja välttämättömät palvelut. YPA-palvelujen vah-

vaan asiantuntijuuteen oli liikelaitosten vaikea luottaa kon-

sernin aikana. Vuonna 2020 ymmärrys ja arvostus Oppilai-

tospalveluista oli täydellisesti muuttunut. Aloilla puhuttiin jo 

näistä palveluista osana oppimista.

Vuonna 2009 Yhteisiin palveluihin oli keskitetty palvelut ja 

toiminnot, jotka oli yhä taloudellisesti ja toiminnallisesti 

järkevää tuottaa yhteisinä asiantuntijapalveluina konsernin 

omistajille, hallinnolle ja tulosalueille (entisille liikelaitok-

sille). Yhteisiin palveluihin kuuluivat vuonna 2009 hallinto-, 

kiinteistö-, ravintola-, tietohallinto-, tieto- ja kirjastopalvelut 

(nimi uudistui vuonna 2009) sekä uusimpana yhteisenä pal-

veluna viestintä- ja markkinointipalvelut 1.9.2008 lähtien. 

Vuoden 2008 alusta talouspalvelut aloitti uudella organisaa-

tiolla.

Konsernin johtoryhmä päätti yhdenmukaistaa vuonna 2008 

Yhteisten palvelujen päälliköiden nimikkeet johtajiksi. Ai-

kaisemmin johtajia olivat talousjohtaja, kiinteistöjohtaja, 

henkilöstöjohtaja ja viestintä- ja markkinointijohtaja. Yh-

teisten palvelujen johtajien esimiehenä oli toimitusjohtaja 

paitsi tietopalvelujohtajan, jonka esimies oli LAMK:n rehtori 

vuodesta 2003 lähtien.

Korjataan vanhaa ja rakennetaan uutta  
– oppimisympäristöt ajan tasalle 

Kiinteistöpalveluita johtivat 

• kiinteistöpäällikkö Klaus Karinen vuosina 1991–1999

• kiinteistöjohtaja Kari Tuutti vuosina 1999–2015

• toimitusjohtaja Martti Tokola on vastannut kiinteistö-

asioista vuodesta 2015 lähtien.

Kiinteistönpidon keskeiset periaatteet kirjattiin Kiinteistö- ja 

toimitilastrategiaan vuosille 2009–2012 ja ne olivat toimi-

vuus, taloudellisuus. palvelevuus, tasapuolisuus, ympäris-

töystävällisyys ja kilpailukykyisyys.



335

Kiinteistöyksikkö irrotettiin talous- ja kiinteistöyksiköstä 

omaksi yksiköksi osaksi Konsernipalveluja vuonna 1999. 

Kiinteistöpalvelujen laaja kokonaisuus kiinteistöjen ylläpi-

to, korjaus ja rakennuttaminen ovat olleet punainen lanka 

konsernissa oppimisympäristöjen muutoksissa luokkatilois-

ta monimuotoisiksi opiskeluympäristöiksi sekä asiana kon-

sernin hallitusten kokousten vakituinen asiakokonaisuus. 

Konsernin perustamisvaiheessa siirtyi konserniin valtiol-

ta, Lahden kaupungilta, Heinolan kaupungilta ja säätiöiltä 

maa-alueita ja rakennuksia, joita oli tahoillaan erittäin kir-

javasti korjattu ja usein olivat huonokuntoisia. Juuri erilai-

sista omistajataustoista johtuen rakennuksissa oli runsaasti 

korjausvelkaa, jota konsernissa alettiin suunnitelmallisesti 

purkaa. Lisäksi konsernin uudet ja yhdistettävät oppilaitok-

set toimintoineen vaativat kokonaan uusia tiloja. Tunnettua 

oli opetuksen runsaat muutot toimintojen uudistuksista 

johtuen. Muutot kuuluivat konsernin opetuksen ja oppimis-

ympäristöjen kehittämistoimintaan. Kiinteistöt haluttiin 

pitää kunnossa. Rakennettavaa ja korjattavaa on riittänyt. 

Kiinteistöpalvelujen toimintaan kuuluivat lisäksi kiinteistö-

hallinta, puhtaanapito, jätehuolto, vahtimestaripalvelut sekä 

sisäisen postin kuljetus. Kiinteistöpalvelujen ydin oli aluksi 

Teinintie 4, josta toiminnot muutettiin entiseen Nelon kiin-

teistöön Svinhufvudinkadulle ja sieltä kadun toiselle puolel-

le 6 G:hen. Vahtimestarit ja puhtaanapito toimivat eri kam-

puksilla koko kuntayhtymän alueella.

Keväällä 2015 Kiinteistöpalvelujen hallinnollisia tehtäviä 

organisoitiin uudelleen toimitusjohtajan, tilapalvelupääl-

likkö Ville Rainiston ja teknisen palvelun päällikkö Hannu 

Toivosen kesken. Nyt Kiinteistöpalveluihin jäi operatiivinen 

toiminta. 

Ammattikorkeakoululle omia tiloja

Ammattikorkeakoulu tarvitsi korkeakoulun edellyttämiä op-

pimistiloja ja alkuvaiheessa. Taloudellisesta tilanteesta joh-

tuen tilojen korjaukset ja uudisrakentaminen oli hidasta. 

LAMK:n toive oli saada omat toimi- ja opetustilat eriytettynä 

muista konsernin tiloista. Toiveet toteutuivat vähitellen, kun 

ammattikorkeakoululle saneerattiin ja rakennettiin uusia 

toimitiloja nykyisellä keskustakampuksella, Kannaksenka-

dulla, Niemessä ja Kongressikeskus Fellmannin yhteydessä. 

Vuonna 2003 valmistui LAMK:n musiikin laitokselle uusi talo 

Svinhufvudinkatu 6:een. LAMK:n kulttuurialojen alasajon 

jälkeen rakennus on nyt muutettu Salpauksen toiminnoille 

sopivaksi. Tästä muutoksesta iloitsi erityisesti musiikkitek-

nologia-ala kiittäen hyvistä akustisista opetus- ja opiskeluti-

loista. Henkilöstö itse oli suunnittelemassa muutosta Kiin-

teistöpalvelujen ammatti-ihmisten kanssa. 

Lahden ammattikorkeakoulun toimintaa oli vuoden 2014 lo-

pussa osoitteissa: Ståhlberginkatu 4 B–C, 8 ja 8–10, Svinhufvu-

dinkatu 6, Kannaksenkatu 22, Kirkkokatu 27, Niemenkatu 73.
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Kiinteistöjen ja tilojen sopeuttaminen niukkenevaan 
talouteen

Vuonna 2013 alkoivat konsernissa eri osa-alueilla sopeutta-

mistoimet. Osana sopeuttamista alettiin vähentää konsernin 

kiinteistöomaisuutta vähentämään vuoden 2013 alun tilan-

teesta 188 200 m2 vuoden 2016 loppuun mennessä tasolle  

126 000 m2. Tavoitteeseen sisältyi 1.1.2015 yhtiöitettävän 

Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoimien Hoitajanka-

dun, Kannaksenkadun ja Kirkkokadun kiinteistöjen siirtymi-

nen pois konsernin kiinteistövastuusta vuoden 2015 alusta. 

Näiden kolmen kiinteistön tiloja vähentävä vaikutus oli 23 

000 m2. 

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän aloittaessa toimin-

tansa vuonna 2015 hallitus käsitteli ja hyväksyi Lahdessa 

Jokimaan maneesin uudisrakennuksen (Jokimaankuja 10) ja 

hevosten juoksutarhojen (Jokimaankuja 8) muutostöiden 

suunnitelmat ja urakoitsijoiden valinnan. Hallituksen päätös 

oli myös Heinolan Opintie 1, A-osan peruskorjauksen suunni-

telmien ja urakoitsijoiden hyväksyminen. Hallitus hyväksyi 

Teinintie 4 kiinteistön ostotarjouksen Lahdessa ja Heinä-

maantie 35 kiinteistön ostotarjouksen Orimattilassa. Seuraa-

vana vuonna myytiin kiinteistöt Koulutie 19 Orimattilassa ja 

Katsastajankatu 14 Lahdessa. 

Strategian mukaisia päätöksiä kiinteistöjen korjauksista ja 

myynnistä tehtiin yhtymähallituksessa ja yhtymäkokouk-

sissa lisää vuonna 2017, jolloin vuorossa olivat – Ståhlber-

ginkatu 8-10 investointihanke, rakennuttajakonsultin sekä 

suunnittelijoiden kilpailutus ja valinta. Heinolassa Opintie 2 

kiinteistön myynnin aloittaminen ja kuntayhtymän omista-

mien asunto-osakkeiden myynti sekä Hollolan Kukonkoivus-

sa osoitteessa Kukonkannus 2, Hollola sijaitsevan kiinteistön 

ostotarjouksen hyväksyminen. Ennen koronaa, vuonna 2019 

vuokrattiin Lahden keskustakampukselta tiloja Kiipulasää-

tiölle. Rakennuksia myös purettiin, Heinolassa Opintie 2 ja 

Lahdessa Svinhufvudinkadulla "Nelon kiinteistönä" tunnetut 

rakennukset. Salpaus ja Lahden Talot Oy suunnittelevat tilal-

Jokimaan maneesi.

Heinolan kampuksen 
pääsisäänkäynti.



337

le nyt opiskelija-asuntoja. Koulutuskeskus Salpaus oli saanut 

tämän kiinteistön purkuun poikkeusluvan. 

"Teku" uudeksi oppimisympäristöksi

Entinen teknillinen oppilaitos ja viimeksi LAMK:n tekniikan 

laitos eli Teku koki täydellisen uudistumisen, kun rakennus 

saneerattiin kokonaan sisältä uudeksi mm. Vipusenkadulta 

sosiaali- ja terveysalan ja Kannaksenkadulta jalometallialan 

siirtyneille koulutuksille. "Lahden keskustakampukselle val-

mistuivat nyt peruskorjatut ja nykyaikaiset opiskelutilat. Niitä 

hyödynnetään laboratorio-, sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja 

ohjaus- sekä jalometallialan ja Valman opetuksessa”, kerrottiin 

Etelä-Suomen Sanomissa. Tarkoitus oli jo vuonna 2020 pitää 

tämän uuden monialaisen oppimisympäristön avajais- ja 

vihkiäisjuhla, mutta korona siirsi juhlan syksyyn 2021.

Yhtymähallitus totesi omassa arviointilausunnossaan Ståhl-

berginkatu 10 Lahti -peruskorjaushankkeen olleen kuntayh-

tymän tähän asti suurin investointi. Hanke saatiin valmiiksi 

keväällä 2020. "Vipusenkadun uudisrakennushankkeen pää-

urakoitsijan konkurssiin reagoitiin aikanaan nopeasti ja näin 

pystyttiin turvaamaan kuntayhtymän edut. Hankkeen loppuun 

saattaminen onnistui hyvin ja hyvässä yhteistyössä konkurssi-

pesän ja takaajan kanssa. Osana Salpauksen toiminnan muu-

tosten toteuttamista edetään toimitilaohjelman mukaisesti. 

Käyttöön jäävien toimitilojen sekä oppimisympäristöjen kehittä-

mistä jatketaan vastaamaan nykyistä ja erityisesti uudistuvaa 

pedagogiikkaa."

Salpauksen teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen ja 

tilapalvelupäällikkö Ville Rainisto kuvaavat seuraavan sivun 

artikkelissa konsernin kiinteistöstrategian toteuttamista, 

jossa painotus on ollut kiinteistöjen vähentämisessä ja pe-

ruskorjauksissa sekä uudisrakentamisessa. 

Uusia tiloja 
Ståhlberginkatu 10:ssä
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Hannu Toivonen ja 
Ville Rainisto

Oppimisympäristöt  
– kiinteistöt 

Kiinteistöpalvelut ja toimitilastrategia

Päijät-Hämeen silloisten toisen asteen oppilaitoksen kiinteistöt olivat 

siirtyneet kuntayhtymän hallintaan aikoinaan Päijät-Hämeen koulutus-

kuntayhtymän omistusten siirryttyä vuonna 1995 perustettuun Päi-

jät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymään, jonne liitettiin tuolloin 

myös ammattikorkeakoulun toiminta sekä sen kiinteistöt. Samalla 

kuntayhtymään liitettiin Tuoterengas ja sen kiinteistöt.

1.1.1999 alkaen kuntayhtymän kaikkien kiinteistöasioiden hoito keski-

tettiin omana tulosyksikkönä perustettavalle kiinteistöyksikölle (sittem-

min Kiinteistöpalvelut v. 2004 alkaen). Samassa yhteydessä kuntayhty-

mään kuuluneen Tuoterenkaan kiinteistöt jäivät kuitenkin sen omaan 

hoitoon. Huomattavimpina perusteina kiinteistöasioiden keskittämiselle 

oli tilojen tehokkaaseen käyttöön liittyvä koordinointi ja suuren kiin-

teistömassan mukanaan tuomat edut. Uuden kirjanpitolain mukanaan 

tuomat kiinteistönpitoon liittyvät tarpeet kiinteistöjen kirjanpitoon 

sekä suunnitelmien mukaisiin poistoihin osaltaan nopeuttivat tuolloin 

osaltaan tehtyjä ratkaisuja. Tilojen käytön tehokkuuden lisäämisen 

lisäksi myös kiinteistökustannusten tehokas hallinta oli avainasemassa 

tavoitteita asetettaessa. 

Organisaatiomallissa Kiinteistöpalvelut koordinoi ja hoitaa keskitetysti 

Salpauksen kiinteistönpidon nk. sisäistä vuokraa vastaan, joka kattaa 

kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät vuosittaiset käyttömenot, suunnitel-

man mukaiset poistot, kiinteistöinvestoinnit sekä niiden rahoituskulut. 

Kiinteistöpalvelut huolehtii kiinteistöhallinnosta, rakennuttajatehtävis-

tä, puhtaanapidosta, jätehuollosta, kiinteistönhoidosta, kunnossapidosta, 

vahtimestaripalveluista, sekä sisäisen postin kuljetuksista. Hallinnolli-

sesti Kiinteistöpalvelut on nykyään osa Salpauksen johtamis-, kehittä-

mis– ja oppilaitospalveluita, jota johtaa kuntayhtymän toimitusjohtaja. 

Kiinteistöpalveluiden toiminnot on organisoitu kahden eri vastuualueen 

alle: tilapalveluihin sekä teknisiin palveluihin.
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Kiinteistöpalveluiden perustehtävä on tarjota kuntayh-

tymän toiminnoille tarvetta vastaavat kiinteistötilat 

taloudellisesti ja luoda kiinteistöissä oppimisprosessia 

tukevat ulkoiset puitteet, jossa häiriötön oppimisproses-

si turvataan. Samalla kyetään hyödyntämään olemassa 

olevat resurssit mahdollisimman taloudellisella tavalla 

kiinteistöjen elinkaariajattelua hyödyntäen.

Opetustilojen yhteismäärä kuntayhtymässä, mukaan 

lukien Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden ammattikor-

keakoulu oli toiminnan alkuvuosina pitkään yli 180 000 

m2, josta Salpauksen osuus oli ollut noin 120 000 m2. 

Edellisen lisäksi tulivat tyhjät tai vajaakäytöllä oleva 

tilat, sekä Tuoterenkaan tilat, jolloin kuntayhtymän 

kiinteistövastuulla oli vuosina 2000–2013 keskimäärin 

hieman yli 200 000 m2.

Kiinteistöpalveluiden henkilöstö käsittää kiinteistöhal-

linnon henkilöstön lisäksi laitoshuoltajat, huoltomestarit, 

kiinteistönhoitajat, kiinteistövahtimestarit sekä autonkuljettajat. Henki-

löstön määrä yksikössä kasvoi 2010-luvun alkupuolelle asti, jolloin se oli 

enimmillään yli 90 henkilöä. Organisaatiomuutosten ja Salpauksen toi-

mitilaohjelman toteutuksen myötä henkilöstön määrä on pudonnut siitä 

alle puoleen vajaassa kymmenessä vuodessa. Yksikön henkilöstömäärä on 

viime vuosina tasaantumassa ja se on nykyään noin 45. Oman henkilös-

tön käytön ohella merkittävä osa siivous- ja huoltopalveluista on toteutet-

tu yksikön toiminnan alusta saakka myös palveluliikkeiden kautta.

Toimintaympäristön muuttuessa kuntayhtymässä laadittiin vuonna 

2013 toimitilaohjelma tilojen tiivistämisestä ja toimitilojen vähentämi-

sestä. Merkittävänä syinä taustalla oli valtiolta saatavien tulojen 

merkittävä vähentyminen tulevaisuudessa, joka tulisi vaikuttamaan 

suoraan myös ylläpidettävien kiinteistöjen määrään. Toimitilaohjelmas-

sa huomioitiin myös Lahden ammattikorkeakoulun opetustoiminnan 

poissiirtyminen muusta kuntayhtymästä sen yhtiöittämisen myötä 2015. 

Tällöin ammattikorkeakoulu jäi alkuvaiheessa vielä vuokralle Salpauk-

sen kiinteistöihin, mutta tiedossa oli, että ammattikorkeakoulun 

opetustoimintoja suunniteltiin keskitettäväksi omalle kampukselle 

Mukkulaan lähivuosina, jolloin ammattikorkeakoulun vuokraamille 

kiinteistöille ei olisi enää tarvetta Salpauksessakaan. 

”Salpaus pyrkii ottamaan huomioon 
suunnittelussa ja toiminnassaan kestävän 
kehityksen ja vihreän rakentamisen arvoja."
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Toimitilaohjelmalle asetettiin jo alkujaan haastavia tavoitteita, joita vie-

lä tarkennettiin seuraavien lähivuosien aikana. Tarkennetun toimitila-

ohjelman tavoitteen mukaisesti kuntayhtymän omistamien toimitilojen 

määrä vähintään puolitetaan vuodesta 2013 vuoteen 2025 mennessä. 

Lähtötilanteessa 2013 tilojen määrä kuntayhtymässä oli yhteensä noin 

190 000 m2, toisen asteen ja ammattikorkeakoulun käyttämät tilat, sekä 

Tuoterenkaan kierrätyskeskuksen tilat mukaan lukien. Nykytavoitteen 

mukaisesti tilojen määrä tulee olemaan alle 95 000 m2 seurantajakson 

loppuun mennessä. Tämä tavoite toteutetaan kiinteistövastuista luopu-

malla, opetustoimintoja keskittämällä ja myös jäljelle jäävien kiinteistö-

jen käyttöasteiden nostamisen myötä. Toimitilaohjelman toteuttamisen 

myötä saavutetaan useiden miljoonien eurojen säästöt vuositasolla 

kiinteistöjen käyttökulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen vähe-

nemisten kautta.

Yhteistyössä eri koulutusalojen kesken aloitettiin tarvittavat selvitykset 

opetusalojen tulevista sijoittautumisista ja tarvittavista opetustoimin-

tojen keskittämisistä. Toimitilaohjelman toteuttaminen on edellyttä-

nyt tutkintojen uudistuksen kautta todellista opetuksen toteutuksen 

muutosta ja oppimisen mahdollistamista monimuotoisissa oppimismai-

semissa. 

Muutos tilojen vähentymisen lisäksi myös toimipisteiden määrässä on 

ollut viime vuosina erittäin merkittävää. Vuonna 2013 kuntayhtymällä 

oli toimintaa kuuden kunnan alueella, kaikkiaan viidessätoista eri toimi-

pisteessä. Tavoitteen mukaisesti kiinteistöjä on vähennetty määrällisesti 

siten, että vuosikymmenen loppuun mennessä tiloja oli enää kolmen 

kunnan alueella, ja viidessä toimipisteessä. Salpauksen tavoitteena on 

jatkossa toimia Lahdessa kolmella kampuksella, keskustassa (monialai-

nen), Vipusenkadulla (teknologia-alat) ja Jokimaalla (hevosala). Lisäksi 

Heinolassa Opintiellä on monialainen kampus ja Asikkalan kirkonkyläl-

lä luonnonvara-alan kampus.   
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Toimitilaohjelma on haastavuudestaan huolimatta toteutunut hyvin 

aikataulussa, ja tilojen määrän kehitysennusteen mukaisesti aktiivisessa 

käytössä olevien opetustilojen määrä alittaisi tavoitteeksi asetetun  

95 000 m2 nykysuunnitelmien toteutuessa mahdollisesti jo vuoden 2023 

loppuun mennessä. 

Toimitilaohjelman mukaisesti ensisijaisesti tarpeettomat kiinteistöt 

myydään tai niistä luovutaan. Toissijaisesti kiinteistöt puretaan, tai 

vuokrataan ulkopuolisille toimijoille ennen niiden lopullista myyntiä tai 

luovutusta. 

Vuokrattuja kiinteistöjä:

• Teinintie 4, Lahti (2013) 

• Heinämaantie 35, Orimattila (2014) 

• Opintie 2, Heinola (2014)

• Nastopoli, Nastola (2016)
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Kiinteistövastuista on luovuttu tähän mennessä seuraavasti:

• Kujalan toimipiste, Lahti (2014)

• Tanhuan leirikeskus, Kuhmoinen (2014)

• Svinhufvudinkatu 23 (osuus), Lahti (2014)

• Fellmanni, Lahti (2015)

• Teinintie 4, Lahti (2015)

• Heinämaantie 35, Orimattila (2015)

• Katsastajankatu 16, Lahti (2016)

• Sammonkatu 8, Lahti (2016/2017)

• Koulutie 19, Orimattila (2017)

• Hoitajankatu 3, Lahti (2017)

• Kannaksenkatu 22, Lahti (2017)

• Kukonkannus 2, Hollola (2018)

• Svinhufvudinkatu 23 (osuus), Lahti (2018)

• Nastopoli, Lahti (2019)

• Svinhufvudinkatu 7-11, Lahti (2020) 

Merkittävimmät rakennushankkeet 2001–2020

Koulutuskeskus Salpauksen kampusten rakennukset ovat pääosin 

1950–70 -luvuilta.

KESKUSTAKAMPUS

Lahdessa Fellmanninpuiston länsilaidalla, kaarevan Svinhufvudinkadun 

linjausta seuraavan laajan koulurakennusten ryhmän ovat suunnitelleet 

arkkitehdit Olli ja Eija Saijonmaa. 

Talot ovat pääosin alkujaan 1950-luvun puolivälissä jälleenrakennuskau-

della rakennettuja kivirakennuksia, joissa on vaalean rusehtava rapattu 

ulkopinta. Rakennusmassa muodostaa Fellmanninpuistosta katsottuna 

harmonisen kokonaisuuden. Rakennukset ovat julkisivuiltaan suojeltuja, 

mikä tekee niiden korjaamisesta haastavampaa. Kampusalueen etelä-

päässä sijaitsi kaupungin kouluja ja pohjoispäässä valtion kouluja. 

Keskustakampuksen tiloja on sittemmin remontoitu useassa vaihees-

sa. Salpauksen aikana kiinteistöjä on kunnostettu ja perusparannettu 

2000-luvulla erillisten kunnossapito- ja toimenpideohjelmien mukaisesti.

Salpauksen keskustakampuksen merkittävimmät perusparannushankkeet:

• IT kampus, Ståhlberginkatu 6 A (2002) 

• KV-yksikkö, Svinhufvudinkatu 13 (2005)

• Koo-kuppila Kampus 1, Ståhlberginkatu 4 B (2006)

• Kulinaaritalo, Svinhufvudinkatu 6 D-E, (2012) 

• Sirkusala, Svinhufvudinkatu 13 (2014)

• Businesstalo, Svinhufvudinkatu 10 (2014)

• Teku, Ståhlberginkatu 10 (2020) 

Tulossa:

• Svinhufvudinkatu 4 (2021)

• Ståhlberginkatu 6 (2021)

Päijät-Hämeen koulutuskonserni pyysi 2015 Lahden kaupungilta kan-

nanottoa ammatillisen opetuksen sijoittumisesta ammattikorkeakoulul-

ta vapautuviin tiloihin kampuksen pohjoispäähän.

Koulutuskeskus Salpauksen näkökulmasta keskustakampus on sijaintina 

koulutuksen vetovoiman, opiskelijoiden saavutettavuuden ja kaupunki-
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kuvan elävänä pitämisen näkökulmasta paras. Salpauksen on mahdolli-

suus käyttää keskustakampuksen tilat kokonaisuutena mukaan luettuna 

Lahden ammattikorkeakoululta vapautuvat tilat. Ehdotuksen mukaan 

Vipusenkadulle sijoitettaisiin lähinnä raskasta logistiikkaa ja työpajoja 

vaativat toiminnot. Lahden kaupunki hyväksyi ehdotuksen ja piti sitä 

hyvänä ratkaisuna. 

Tämän jälkeen alkoi Salpauksen tähän saakka mittavimman remontin 

suunnittelu kohteeseen Ståhlberginkatu 10. Sen laajuus oli noin 10 500 

m2, ja kokonaiskustannusarvio noin 23,5 M€. Hanke valmistui 2020 al-

kuvuodesta, ja heti perään toteutetaan hankkeen toinen vaihe toimipis-

teessä Svinhufvudinkatu 4. Toimipisteeseen Ståhlberginkatu 10 sijoit-

tuivat mm. kampusalueen toinen suuri opiskelijaravintola, tilat mm. 

sosiaali- ja terveysalan koulutukselle, jalometallialalle ja laboratorioalan 

koulutukselle. Toisen vaiheen perusparannettuihin tiloihin sijoittuu 

puolestaan artesaani- ja tekstiili ja muodin alan koulutus.

VIPUSEN KAMPUS

Vipusen kampuksen rakennuskanta on valmistunut pääosin alkujaan 

1970-luvun puolivälissä. Uudisrakentamista toteutettiin myös 80-luvulla. 

Rakennuksia on sittemmin remontoitu useassa vaiheessa. Salpauksen 

aikana kiinteistöjä on kunnostettu ja perusparannettu 2000-luvulla eril-

listen kunnossapito- ja toimenpideohjelmien mukaisesti myös Vipusen-

kadulla.

Salpauksen Vipusen kampuksen merkittävimmät perusparannus- ja 

uudisrakennushankkeet:

• Vipusenkatu auto-osaston peruskorjaus, Vipusenkatu 5 B (2007) 

• H-rakennus, Vipusenkatu 5 H-G (2009)  

• Sähköosaston peruskorjaus, Vipusenkatu 5 C (2010)

• Perusparannus, Vipusenkatu 3 (2011)

• Viher- ja kivirakentamisen tilat, Vipusenkatu 3 (2012)  

• Vipusenkatu 5 A1 ja A2 -uudisrakennukset (2019)

• Vipusenkatu 5 F (2022)

Tulossa:

• Vipusenkatu 5 A3 -uudisrakennus (2024)

HEINOLAN KAMPUS

Heinolassa rakennuskanta on peräisin 60-luvun loppupuolelta. Opintie 2 

valmistui vuonna 1967 ja Opintie 1 vuonna 1969. Opintien rakennuskan-

ta siirtyi kuntayhtymälle 2000-luvun alussa.

Opintie 2 -kiinteistön opetuskäytöstä luovuttiin asteittain vuosien 2014-

2015 aikana, jonka yhteydessä Salpauksen opetustoiminta keskitettiin 

Opintie 1 -kiinteistöön. Salpauksen opetustoiminnan päätyttyä Heinolan 

kaupunki vuokrasi Opintie 2-kiinteistöä opetuksen väistötiloiksi aina vuo-

teen 2016 saakka. Tämän jälkeen rakennukselle etsittiin jatkokäyttöä, jota 

ei kuitenkaan löytynyt. Opintie 2 -rakennus purettiin vuonna 2019. 

Salpauksen Heinolan kampuksen merkittävimmät perusparannushankkeet:

• Heinolan tietokeskus, Opintie 2 (2001)

• Heinolan sähköosaton muutostyö, Opintie 1 (2005)

• Heinolan metalliosasto, Opintie 1 (2007)

• Heinolan Motorsport, Opintie 1 (2009)

• Heinolan A-osan peruskorjaus, Opintie 1 (2016). 
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ASIKKALAN KAMPUS

Pääosa Asikkalan kampuksen rakennuskannasta on valmistunut 

1980-luvun alkupuolella, pois lukien nk. vaivaistaloa, joka rakennettiin 

1920-luvun lopulla, sekä entisen vanhainkodin alkuperäistä osaa, jonka 

on valmistunut 1940-luvun lopulla.

Asikkalan kampuksesta ja sen tulevasta käytöstä on valmistunut vuon-

na 2020 Salpauksen tilaamana erillinen tarveselvitys, jonka perusteella 

aluetta tullaan kehittämään, ja myös toteutetaan rakentamistoimenpi-

teitä 2020-luvun loppupuolella.

Salpauksen Asikkalan kampuksen merkittävimmät hankkeet:

• Lämpölaitoksen saneeraus, Laurellintie 56 (2011)

• Pieneläintila Tassula, Laurellintie 42 (2009)

• Rantasaunan uudisrakennus, Laurellintie 67 (2016)

• Männikön perusparannus, Laurellintie 67 (2016).

JOKIMAAN TOIMIPISTE

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi kokouksessaan 2013 periaatteet 

Koulutuskeskus Salpauksen hevosalan koulutuksen oppimisympäristön 

kehittämisestä Lahden Jokimaan ravikeskukseen. Salpauksen hevosalan 

koulutusta oli aloitettu Jokimaalla aiemmin jo 2005 tallirakennuksen 

oston myötä. Lahden kaupungilta vuokratuilla alueilla sijaitsee Sal-

pauksen omistamia rakennuksia; mm. maneesi sekä kaksi tallia, joista 

toinen on ravitalli ja toinen toimii ratsutallina. Edellisen lisäksi Salpaus 

on vuokrannut Lahden Hevosystäväin seuralta opetustiloja Jokimaan 

ravikeskuksen päärakennuksen tiloista. 

Salpauksen Jokimaan toimipisteen merkittävimmät hankkeet:

• Jokimaan Maneesi, Jokimaankuja 8 (2015)

• Tapanin tallin osto ja muutos ratsutalliksi, Jokimaankuja 6 (2014).

ORIMATTILAN TOIMIPISTE

Nykyinen kuntayhtymä ja sen edeltäjät olivat pitkään toimineet Ori-

mattilassa kahdella kampuksella, Koulutiellä sekä Heinämaantiellä. 

Koulutien rakennuskanta oli valmistunut 70-luvulla, ja Heinämaantien 

rakennukset 60-luvulla. Salpaus luopui sittemmin vaiheittain Heinä-

maantien rakennusten käytöstä, ja kohde myytiin vuonna 2015. Tämän 

jälkeen myytiin Koulutien rakennukset vuonna 2016 silloisen opetustoi-

minnan siirtyessä Lahden toimipisteisiin.

Salpauksen Orimattilan toimipisteen merkittävimmät perusparannus-

hankkeet

• Studiotilat, Koulutie 19 (2002)

• Orimattilan Koulutien muutostyöt, Koulutie 19 (2008)

Toimipisteiden määrän kehitys Salpauksessa

Kiinteistöjä on myyty opetustoimintojen keskittämisen myötä ja toimi-

tilaohjelman edetessä edellä mainittujen lisäksi myös lukuisissa muissa 

kohteissa, niin Lahdessa kuin ympäristökunnissakin. Katsastajankadun, 

Teinintien ja Kujalan toimipisteet, samoin kuin Hollolan Kukonkannus, 

sekä Tanhuan leirikeskus Kuhmoisissa on myyty viime vuosien aikana. 

Vuonna 2013 kuntayhtymällä oli toimintaa kuuden kunnan alueella, 

kaikkiaan viidessätoista eri toimipisteessä. Kiinteistöjä on vähennetty 

määrällisesti sittemmin siten, että 2019 loppuun mennessä tiloja oli enää 

kolmen kunnan alueella, ja viidessä toimipisteessä.



345

Kestävä kehitys ja vihreä rakentaminen Salpauksessa

Salpaus pyrkii ottamaan huomioon suunnittelussa ja toiminnassaan 

kestävän kehityksen ja vihreän rakentamisen arvoja. Keinoina perus-

korjaus- ja uudisrakentamisen osalta on käytetty mahdollisuuksien 

mukaan esim. maalämpöä, aurinkoenergiaa, talotekniikan talteenottoa, 

lisäeristämistä, läsnäolotunnisteisia led-valoja, sähköautojen latauspis-

teiden varautumista, sekä eristelasi-ikkunoita. Siivouksen toteutuksessa 

on huomioitu ympäristöystävälliset siivousainevalinnat, ja jätehuollon 

oikeaan lajittelun opastukseen on panostettu voimakkaasti. Salpaus on 

myös mukana kuntien energiantehokkuussopimuksessa (KETS), jossa 

tavoitteena on vähentää energiankulutusta merkittävästi vuoden 2016 

lähtötasosta vuoteen 2023 mennessä. Salpaus lisäksi anoi ja sai vihreää 

rahoitusta Vipusenkadun A1-A2-uudisrakennusten rakentamiseen vuon-

na 2016. Tulevina vuosina on tavoitteena uudisrakentamisessa päästä 

mahdollisimman lähelle hiilineutraalia toteutusta.

Kiinteistöinvestointien määrän kehitys Salpauksessa

Salpauksessa on viime vuosina panostettu merkittävästi muunto- ja 

käyttöjoustavien, avointen oppimisympäristöjen kehittämiseen. Viime 

vuosina onkin suunniteltu ja toteutettu lukuisia uuden ajan oppimisym-

päristöjä peruskorjaus- ja uudisrakentamisrakentamisella yhteistyössä 

tilojen käyttäjien kanssa. Tästä selkeänä osoituksena on, että vuosien 

2015-2020 kiinteistöinvestointien yhteismäärä nousi lähes 55 miljoonaan 

euroon. 

Hannu Toivonen

teknisen palvelun päällikkö

Ville Rainisto

tilapalvelupäällikkö 

Koulutuskeskus Salpaus



346

Siisteys lisää viihtyisyyttä ja innostaa opinnoissa

Siivoustyönjohtajat 

• Anja Tuovinen vuoteen 2012

• nykyiset palveluesimiehet Maarit Autio (palveluliikkeet) 

ja Sari Koivisto (omat laitoshuoltajat) yhdessä.

Kiinteistöpalvelut tuotti aluksi konsernin liikelaitoksille 

kaikki siivous- ja puhtaanapitopalvelut. 2010-luvun puolivä-

lissä osa siivouksesta on kilpailutettu ja ulkoistettu. Opetus-

henkilöstö kaipaa edelleen omien laitoshuoltajien kädenjäl-

keä "haluamme pitää nämä uudet upeat työsalit ja opetustilat 

kunnossa ja siisteinä”, totesivat metallialan opettajat yhteen 

ääneen. Koulujen tiloja siivosivat vuoteen 2015 saakka kon-

sernin omat laitoshuoltajat, mutta vähitellen on siirrytty 

myös ulkoisten palveluntuottajien käyttöön. "Vipusen kam-

puksella on vuodesta 2015 alkaen ollut ulkoistus sekä nyt uu-

sien koulurakennusten valmistuttua. Tämä ulkoistettu toiminta 

jatkuu Vipusella ja Asikkalassa”, kertoi palveluesimies Maarit 

Autio. Omat laitoshuoltajat ovat nyt keskustakampuksella ja 

Heinolassa. 

Robotti-imureita ja huoltovapaita laitteita

Tuula Kuosa kertoo

"Hyvään suuntaan on mielestäni kehitytty. Nyt on mahdollista 

oman työn suunnittelu ja aikataulutus, kun voin itse tsekata lu-

kujärjestyksistä, milloin tilat ovat vapaina siivousta varten. Työ 

edellyttää myös Santran säännöllistä seurantaa erilaisten tapah-

tumien vuoksi. Me olemme aidosti osa Salpauksen työyhteisöä, ja 

meillä on säännölliset työyhteisön palaverit.

Työvälineet ovat kehittyneet valtavasti. On robotti-imureita, 

huoltovapaita akkukäyttöisiä laitteita sekä päällä istuttavia 

latteita lattioiden pesuun, jolloin myös ergonomiasta tulee huo-

lehdittua. Pesuaineet ovat ympäristöystävällisiä, kun käytämme 

neutraaleja ja heikosti emäksisiä aineita.

Opiskelijoille annamme yleistä ohjausta siisteydessä ja siisteys-

kasvatusta muun muassa käsidesien ja maskien käytössä. Maa-

hanmuuttajien opiskelutiloja siivotaan useammin, kun heillä on 

kulttuurisia eroja siisteydestä ja vähän suomalaista ympäristö-

tietoisuutta. Maahanmuuttajat ovat kohteliaita ja avuliaita opis-

kelijoita.

Nyt korona-aikana on vältytty 

lomautuksilta, kun olemme ver-

kostona sijaistaneet poissaoloja ja 

lomia. Meillä on myös erityisoh-

jeet siivouksen tasosta. Näitä ovat 

esimerkiksi pintojen ja erilaisten 

kosketuskohtien puhdistaminen ti-

heämmällä kierrolla. Tämä lisätyö 

kompensoituu, kun alueet ovat nyt 

rajatumpia etäopiskelun ja -töiden 

vuoksi. Pystymme väljästi työsken-

telemään ja turvaetäisyydet toteu-

tuvat hyvin”, kertoi laitoshuoltaja 

Tuula Kuosa. Yksi laitoshuoltajis-

ta totesi siivouksesta, että “siivo-

taan näkymätöntä nyt korona-ai-

kana.”

Tuula Kuosa muisteli pitkää työuraansa konsernissa ja nyt 

Salpauksessa. Tuula aloitti vuonna 1985 työnsä Päijät-Hä-

meen ammatillisessa oppilaitoksessa ja on vuosien kuluessa 

kouluttautunut ja vaihtanut välillä jopa alaa, mutta palannut 

takaisin pitämään opiskeluympäristöä puhtaana. Työhön 

liittyvissä koulutuksissa Tuula on arvostanut osaamisen ke-

hittämistä, tietoa uusista materiaaleista ja välineistä. Lisäk-

si hän on kokenut tärkeäksi muutoskoulutukset ja haasteet, 

joita vuosien kuluessa ovat tuoneet organisaatiomuutosten 

lisäksi työympäristössä tapahtuneet monet muutokset.

Kiinteistöä arjessa hoitavat ja huoltavat kampuksilla toimi-

vat kiinteistövahtimestarit. Nina Soramäki Vipusen kampuk-

sella kertoi monipuolisesta työstään, jossa jokainen päivä on 
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erilainen ja "tykkään ihan hirveästi”. Hän pitää työstä opiske-

lijoiden keskuudessa todeten "lieneekö se perinnöllistä, kun äi-

tini Ritva Karimäki oli työssä tällä samalla kampuksella ja olin 

joskus äidin mukana naapuritalossa.”

Tanhua Päijänteen rannalla

Konsernilla oli aluksi vuokrattu kesäpaikka Tanhualla, Kuh-

moisissa. Entinen Lahden kaupungin kesäsiirtola Kuhmoi-

sissa Päijänteen rannalla vaihtoi omistaja, kun alle kahden 

hehtaarin kiinteistö siirtyi maanvaihdossa kaupungilta kon-

sernille vuonna 1999. Kaupunki sai maata Kujalassa. Kau-

punki oli lakkauttanut kesäsiirtolatoiminnan jo 1990-luvun 

alussa laman aikana, mutta Tanhualla järjestettiin leiritoi-

mintaa kesään 2005 saakka, jolloin konsernilla ei ollut lomi-

en vuoksi tilojen tarvetta. Tanhuan rakennukset (Patala, 

Kuoppamäki, Koivisto) peruskorjattiin vuosien aikana ja toi-

mivat usein konsernilaisten monien kehittämis- ja virkis-

tyspäivien pitopaikkana. Tanhuaa käytettiin aktiivisesti op-

pimisympäristönä muun muassa Asikkala-instituutin 

vesiviljelyssä ja kala-alan opinnoissa ja Orimattila-instituu-

tin nuoriso-ohjauksen koulutuksen opiskelijoille. Toiminnan 

ja rakenteiden muuttuessa päätettiin myöhemmin toiminta 

keskittää Asikkalaan valmistuneiden tilojen hyödyntämi-

seen. Tanhua myytiin vuonna 2014 osana Salpauksessa to-

teutettavaa toimitilaohjelmaa. 

Tanhuan toimintaa muisteli opetusneuvos Arpo Heinonen 

syksyllä 2021: "Lahden kaupunki luopui 1990-luvun alun lamati-

lanteessa kolmen leirialueen kesäsiirtolatoiminnan järjestämises-

tä. Toiminta jatkui vielä vain päiväaikaan Nastolan Kukkasessa. 

Tanhualla aloittivat opettajat perustamansa yhdistyksen puitteissa 

järjestää lyhytaikaisia lasten lomaleirejä pienellä kaupungin tuella.

Va. ammattikorkeakoulun johtava rehtori Juhani Honka esitti 

keväällä 1995 toivomuksen saada Padasjoen Majavaniemessä oleva 

siirtola siirrettyä LAMK:n hallintaan kesätoiminnan tarpeisiin. Kon-

sernihallitus kävi tutustumassa sekä Majavaniemeen että Tanhuaan 

ja päätti, että valmistelua voidaan jatkaa Tanhuan konserniin 

siirtämisestä. Samalla edellytettiin, että myös toisen asteen tarpeet 

on otettava huomioon.

Neuvottelussa kaupungin kanssa sovittiin ratkaisusta, jossa 

konserni luovuttaa korvauksena Tanhuasta määräalan Kujalan 

maatalousoppilaitoksen maa-alueesta. Kujala oli siirtynyt konsernin 

ylläpidettäväksi osana valtion oppilaitosten kunnallistamisia.

Lahden kaupungin opettajien ylläpitämä leiriyhdistys vastusti tätä 

ratkaisua, mutta sille sovittiin varattavaksi edelleen Tanhualta 

leiriviikkoja. Tanhuasta oli kiinnostunut myös kaupungin energiayh-

tiö omiin tarpeisiinsa. Sekä valtio että Lahden kaupunginvaltuusto 

hyväksyivät järjestelyn omalta osaltaan.

Konserni teki omistusaikanaan Tanhualla monia perusparannuksia, 

joista tärkeimmät kohdistuivat 1920-luvulla rakennettuun päära-

kennukseen. Alkuvuosien toimijoita olivat muun muassa:

• Asikkalan ympäristöopetus, erityisesti kalastukseen liittyvät 

toimet

• Orimattilan nuoriso-ohjaajakoulutus

• sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten ylläpitämät lasten leirit

• eri oppilaitosten henkilöstön koulutus- ja 

virkistäytymistilaisuudet

• konsernin senioreiden tilaisuudet

• tilaisuudet konsernin kansainvälisille vieraille.

Vuoden 2003 jälkeen minulla on vain hämärä mielikuva, mitä Tan-

hualla on tapahtunut.”
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Oppimisen resurssi – Tieto- ja kirjastopalvelut

Tietopalvelujohtajat 

• Sirkku Blinnikka 1996–2015 

• Miia Willman (LAMK) 2015–2018 Salpauksessa 

Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisen liikkeellepaneva 

voima oli ammattikorkeakoulukokeilu. Tuohon aikaan oli 

melko harvinaista, että suomalaisessa ammatillisessa koulu-

tuksessa olisi omat kirjastopalvelut. Konsernin oppilaitoksis-

sa kirjastopalveluja tarjosi opiskelijoille ja opetukselle vain 

Muotoiluinstituutti, Päijät-Hämeen ammattioppilaitos, Päi-

jät-Hämeen sosiaalialan oppilaitos sekä Lahden kauppaoppi-

laitos. Kokeilun alkaessa tavoitteena oli uudistaa koulutuk-

sen sisältöä parantamalla ammatillista ja teoreettista 

opetusta. Tähän haasteeseen vastasivat ammattikorkea-

koulu ja toisen asteen ammatillinen koulutus samaan aikaan 

käynnistyneen nuorisoasteen koulutuskokeilun myötä. Kir-

jaston tehtävänä oli opettaa opiskelijoille itsenäisen tiedon-

hankinnan edellyttämiä taitoja sekä ohjata ja opastaa heitä 

kirjastoaineistojen omatoimisessa käytössä sekä perehdyt-

tää oman ammattialan julkaisuihin ja ammattilehtiin. 

Kirjastot ja koulutuskokeilut 

Lahdessa käynnistettiin ensimmäisenä valtakunnassa mo-

lempia koulutuskokeiluja palvellut kirjastopalvelujen sel-

vitystyö, jonka tavoitteena oli kartoittaa sekä ammattikor-

keakoulutuksen ja muun korkeakouluopetuksen kirjasto- ja 

tietopalvelujen tarve. Jo tuolloin tavoitteena oli perustaa 

Lahteen yhtenäinen alueella toimivia korkeakouluja palve-

leva kirjastoverkosto, jossa mukana olivat myös ammatilliset 

oppilaitokset. 

Oppilaitoskirjastojen merkitys opetukselle ja oppimiselle oli 

ymmärretty jo ennen konsernia Päijät-Hämeen ammattiop-

pilaitoksessa, Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitoksessa, 

Lahden kauppaoppilaitoksessa ja Muotoiluinstituutissa, jois-

sa olivat omat kirjastot ja ammattitaitoiset kirjastovirkaili-

jat, Anja Haapasalo ja Tuula Mäkelä. Kirjastoissa oli varattu 

resursseja toiminnalle. Ammattikorkeakoulukokeilun muka-

na alkoi myös kirjasto- ja tietopalvelujen voimakas valtakun-

nallinen kehittäminen, koska ajanmukaiset kirjastopalvelut 

oli myös yksi ammattikorkeakoulujen vakinaistamisen kri-

teereistä. 

Kirjastoverkkoon kuului myös vuosituhannen vaihteeseen 

saakka Lahden kaupungin ylläpitämä Lahden tieteellinen 

kirjasto, myöhemmin nimi vaihtui Lahden korkeakoulukir-

jastoksi. Yhdessä se kehitettiin korkea-asteen opetuksen ja 

tutkimuksen tarpeisiin Päijät-Hämeen alueelliseksi tieteelli-

seksi kirjastoksi. Lahdessa ja konsernissa haluttiin panostaa 

toimintaan. Kehittyi yhteinen oppilaitosten välinen verkosto 

Lahden kaupungin ylläpitämän Lahden tieteellisen kirjaston 

kanssa. Yhdessä laadittiin Opetushallitukselle kehittämis-

hankkeita, jotta voitiin palkata ammattitaitoista henkilö-

kuntaa ja rakentaa infraa. Merkittävintä 1990-luvulla oli 

päästä mukaan yliopistojen ja korkeakoulujen Funet-verk-

Kirjastokortteja eri 
aikakausilta.
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koon Lahden ammattikorkeakoulun kautta. Neuvottelut on-

nistuivat LAMK:n tietohallintopäällikkö Marko Monnin, Sirk-

ku Blinnikan ja Teknillisen korkeakoulun (Helsinki) 

ATK-yksikön johtaja Paavo Ahosen kesken. Tuloksena saim-

me myös oppilaitoskirjastoihin Funet-tietoliikenneyhteyden, 

ainoana Suomessa toisen asteen ammatillisten oppilaitosten 

kirjastoihin. Lisäksi hankerahoituksella hankittiin kotimai-

nen, ensimmäinen reaaliaikainen tietojärjestelmä RIIMI 

(käytössä vuosina 1993–2003). Järjestelmän käyttöönotto vai-

heistettiin kuitenkin niin, että vuonna 1996 LAMK:n vaki-

naistuessa järjestelmä oli kaikissa toimipisteissä käytössä. 

Järjestelmän ylläpidosta vastasi Lahden kaupungin ATK-kes-

kus. Tietojärjestelmä nimettiin Salpaus-tietokannaksi. Yhtei-

nen konsernin ja Lahden kaupungin Salpaus-tietojärjestel-

mä ja yhteinen kirjastokortti olivat voimassa vuosina 

1996–2003, kunnes alkoi uuden järjestelmän käyttöönotto. 

Voyager-tietojärjestelmän hankinta erotti 

Monivuotinen korkeakoulukirjaston ja konsernin tieto-

keskusten yhteiselo päättyi, kun kaupungin ylläpitämä 

Lahden korkeakoulukirjasto lähti mukaan vuonna 2004 

Voyager-tietojärjestelmään yliopistojen Linnea2-konsortios-

sa liitännäisjäsenenä ilman äänioikeutta. Konsernin kir-

jasto- ja tietopalvelut oli mukana ammattikorkeakoulujen 

AMKIT-konsortiossa ja siten äänivaltaisena jäsenenä OKM:n  

ammattikorkeakouluille rahoittamassa Voyager-tietojär-

jestelmän hankinnassa ja käyttöönotossa vuonna 2003.  

Voyager-tietojärjestelmien hankinnassa valittiin kirjastois-

sa näin eri linjat. Sirkku Blinnikka johti AMKIT-konsortiota 

hankinnan aikaan.

Masto-tietokanta ja mobiilipalvelut ensimmäisenä  
Päijät-Hämeessä

Uusi Masto-tietokanta otettiin käyttöön elokuussa 2003. 

Masto-nimi valikoitui konsernissa pidetyn nimikilpailun 

tuloksena. Kirjaston mobiilipalvelut otettiin käyttöön jo seu-

raavana vuonna. Ensimmäisenä Päijät-Hämeessä asiakas 

saattoi tekstiviestillä tarkistaa ja uudistaa lainansa sekä saa-

da tiedon erääntyvistä lainoista tai varauksen saapumisesta. 

Masto ei ollut vain lainausjärjestelmä, vaan koko kokoelman-

hallinta julkaisujen hankinnasta aina poistoihin saakka kä-

siteltiin Mastossa (Voyager), kuten se oli ollut jo mahdollista 

Salpaus-tietokannassa. “Kelluva kokoelma” otettiin käyttöön 

eli asiakkaan palauttama toisen toimipisteen kirja jäi va-

paasti toimipisteeseen, ja muuttunut paikkatieto näkyi tie-

tokannassa. Asiakasrekisterin, lainaajien hallinta kuului 

Ståhlberginkatu 4 B:n  
kirjasto (yllä) ja  
Vipusen kirjasto (alla).



350

osana järjestelmään. Asiakasrekisteristä laadittiin henkilö-

rekisterilain määräämä tietojärjestelmäseloste jo vuonna 

2003, ja asiakasrekisterin ylläpidon vastuuhenkilönä oli tie-

topalvelusihteeri Päivi Laanti. Järjestelmän mahdollistavia 

palveluja kehitettiin aktiivisesti yhdessä AMKIT-verkostossa, 

jossa tietojärjestelmäasiantuntijamme Pertti Föhr oli näke-

myksellinen ja osaava henkilö. Vuoden 2002 lopussa yhteisen 

tietojärjestelmän käyttö “Korkin” eli Lahden korkeakoulukir-

jaston kanssa loppui toistaiseksi, kunnes se jälleen yhdistyi 

konsernin palveluihin 2011, kun korkeakoulukirjastosta tuli 

osa konsernin tieto- ja kirjastopalvelujen toimintaa Oppimis-

keskus Fellmanniassa. 

Rohkeasti uutta ja uudistumista – opiskelija keskiössä

Konsernissa kehitettiin jokaiseen oppilaitokseen opiskelijoil-

le ja henkilökunnalle ulottuva tietokeskusten verkko, joita 

oli vuoden 1997 lopussa seitsemän tietokeskusta: Fellman-

nin tietokeskus, Hoitajankadun tietokeskus, Kampuskirjasto, 

Kannaksenkadun tietokeskus, Orimattilan tietokeskus, Tei-

nintien tietokeskus ja Vipusenkadun tietokeskus ja vuositu-

hannen vaihteessa perustettiin Heinolan ja Nastopolin tie-

tokeskukset yhteiseen verkkoon. Konsernin tietokeskusten 

verkon kehittämisen tavoitteena oli olla ensisijaisesti oppi-

laitoksen oppimisen resurssina, jolloin yhteistyö opetuksen 

kanssa korostui ja oli kiinteää. Opiskelijat olivat aina toimin-

nan ydin, keskiössä. Aineistojen ja toimintojen painotukset 

olivat aina oman fyysisen toimintaympäristön mukaisia. 

Palvelujen kehittämisen taso oli ammattikorkeakoulun 

tarpeiden mukainen, kuitenkin niin, että vain Salpauksen 

omassa ympäristössä olevissa tietokeskuksissa yksinomaan 

ammatillisen ja lukiokoulutuksen opinnot huomioon ottava. 

Hallinnollisesti konsernin kirjasto- ja tietopalveluyksikkö 

kuului aluksi Kehittämisyksikköön, kunnes vuonna 1999 

koottiin yhteen Konsernipalvelut. Näin kaikille kolmelle lii-

kelaitokselle tuotettiin yhteiset palvelut taloudellisesti ja toi-

minnallisesti yhdessä omina yksikköinä.

Kirjasto- ja tietopalvelut osallistui Korkeakoulujen arvioin-

tineuvoston vuonna 2006 LAMKissa tekemään laadunvar-

mistuksen auditointiin. Auditointiraportissa todettiin, että 

kirjasto- ja tietopalvelujen laadunvarmistustyöskentely oli 

edistyksellistä ja jatkuvan kehittämisen periaate toteutuu: 

laadunvarmistus tuottaa moninaisia mittaritietoja, joiden 

pohjalta toimintaa kehitetään edelleen. Edistyksellinen oli 

auditoinnin korkein arvosana. 

Kirjastosta tietokeskus – kirjastovirkailijasta 
tietopalvelusihteeri tieto- ja kirjastopalveluihin

L-INFONET-tietokeskusverkko-hankkeen rahoituksella oli 

vuosituhannen vaihteeseen saakka mahdollista tehdä ai-

neisto ja laitehankintoja, kehittää toimintaa uutta luoden. 

Halusimme avoimesti näyttää toiminnan, joka käytti tieto-

verkkojen sisältöjä modernissa palveluverkostossa, tieto-

keskuksessa. Kirjaston sijaan aloimme käyttää nimeä tie-

tokeskus, jossa painotus oli tiedolla eikä kirjastoaineiston 

muodolla, joka perinteisesti on ollut painettu kirja. Samoin 

uudistettiin henkilöstön virkanimikkeet tieto-alkuisiksi tie-

tokeskusassistentti, joka muutettiin tietopalveluassistentik-

si, tietopalvelusihteeri, informaatikko ja lopuksi meillä oli 

myös pedagogisia informaatikkoja. Koko henkilöstöllä oli 

kirjasto- ja informaatioalan koulutus: perusasteen tutkinto, 

amk-tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto. Pedagogisilla 

informaatikoilla oli lisäksi opettajankoulutus. Pätevä, am-

• Fellmannin tietokeskus

• Hoitajankadun tietokeskus

• Kampuskirjasto

• Kannaksenkadun tietokeskus

• Orimattilan tietokeskus

• Teinintien tietokeskus 

• Vipusenkadun tietokeskus 
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mattitaitoinen henkilökunta ohjasi opiskelijoita, hankki 

painetut ja digitaaliset kirjastoaineistot. Opetuksen siirtymä 

painetuista kirjoista verkkoaineistojen aktiiviseen käyttöön 

kesti todella kauan, viimeistään korona-aikana tapahtui lo-

pullinen muutos. Yksikön informaatikot opettivat Heinolan 

kirjastoalan perusasteen kirjastomerkonomien koulutukses-

sa ja myöhemmin myös oppisopimuskoulutuksena Lahdessa 

vuoteen 2013 saakka. 

Yksikön nimikin uudistui vuonna 2009, kun virallistettiin 

yksikön nimeksi tiedon merkitystä korostava Tieto- ja kirjas-

topalvelut. 

Suomen parhaat tietopalvelut ammatillisen koulutuksen 
opetukselle ja opiskelulle

Tieto- ja kirjastopalvelujen verkosto oli säännöllinen vierai-

lukohde koulutusalan ammattilaisille nykyaikaisten tilojen 

ja uudistuneen toimintakulttuurin vuoksi. Kampuskirjasto 

oli kaiken uuden alku ja avajaisia juhlittiin elokuussa 1997, 

Paasikivenkatu 7. Paikalla olivat sekä opetusministeriön että 

Opetushallituksen ylempi johto. Kampuskirjastossa oli myös 

alueen ensimmäinen asiakkaille avoin tiedonhakualue, jos-

sa 12 tietokonetta oli vapaasti käytettävissä opiskelijoille 

ja henkilöstölle arkisin klo 8–18. Tiedonhakualueella järjes-

timme monelle alueen yrityksen henkilöstölle maksullisena 

internet-koulutusta ja perehtymistä www-maailmaan omien 

henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi. Avoimia tiedonha-

kualueita ja lisäksi “nettibaareja” oli kaikissa tietokeskukses-

sa ja ohjaus aina haluttaessa saatavilla. Tilojen uudistuksissa 

pyrimme ideoimaan ja innovoimaan uusinta uutta. Orimatti-

lassa opiskelijat kertoivat tietokeskuksen merkityksestä, että 

“parempi olla koulun jälkeen tietokeskuksessa kuin kirkonkylän 

kioskilla.” Tietokeskukset mahdollistivat kymmenille eri alo-

jen opiskelijoille harjoittelu- ja työssäoppimisen paikkoja. Li-

säksi oppisopimuksella opiskelevia oli jatkuvasti työssä sekä 

toimittiin korkeakoulujen kirjastoalan harjoittelupaikkana. 

Lisäksi erilaisia opinnäytetöitä tehtiin palveluista ja teetim-

me niitä toiminnan kehittämiseksi. 

Erikoistuminen ja erilaisuus toi vahvuutta monialaisiin 
aineistoihin

Tietokeskusten kokoelmissa, kirjallisuus ja lehdet, painotet-

tiin aina koulutusaloja, joita oli mahdollista juuri siinä yh-

teisössä opiskella. Opettajien ja opiskelijoiden toiveita kuun-

neltiin herkällä korvalla. Näin muodostui vähitellen laaja 

monialainen kokonaisuus aineistoja, jotka olivat kaikkien 

käytettävissä paikasta riippumatta. Konsernin sisäinen kul-

jetuspalvelu toimitti aineiston tietokeskuksesta toiseen. Sa-

malla tavoin hankittiin ja lisensointiin e-aineistoja. Salpauk-

sen opiskelijoille pääosa oli suomenkielisiä verkkoaineistoja, 

mutta käytettävissä oli myös ammattikorkeakoulun ja yli-

Informaatikko 
Johanna Kiviluodon 
somepostaus, kun hän 
palasi ajankohtaisesta 
seminaarista Helsingistä 
18.11.2013.
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opiston käytössä olevat aineistot, jotka olivat ajasta ja pai-

kasta riippumatta henkilöstön käytettävissä - ainoana Suo-

messa myös toiselle asteelle. Tämä käyttöoikeus neuvoteltiin 

Salpauksen henkilöstölle erikseen Helsingin yliopiston ja 

OKM:n kanssa. Monipuolisten aineistojen käyttöä ohjattiin 

tiedonhankinnan opetuksessa ja siihen kuului alusta alkaen 

nykyisin erityisen tärkeä taito, tiedon kriittinen arviointi. 

Palvelusopimuksissa sisältö ja eurot

Niin Tieto- ja kirjastopalveluissa kuin muissakin yhteisis-

sä palveluissa otettiin käyttöön palvelusopimukset vuonna 

2007. Sopimuksissa koostettiin liikelaitoksille tuotettavat 

palvelut ja kustannukset. Sopimuksia käsiteltiin yhteistyös-

sä liikelaitosten edustajien kanssa ja konsernin johtoryh-

mässä. Tieto- ja kirjastopalveluissa kustannukset laskettiin 

opiskelijamäärien ja sisältöjen vaatimustason mukaisesti. 

LAMKissa opiskelijakohtainen perushinta oli 100 %. Salpauk-

sessa 50 % ja yliopistoille 200 %. Tämä laskentakaava toimi 

budjetin perustana. 

Vuonna 2014 konsernin hallitus teki osana kuntayhtymän 

rakennemuutosta päätöksen ostaa tieto- ja kirjastopalvelui-

den hankinta Lahden ammattikorkeakoulu Oy:ltä 1.1.2015 

alkaen ja ostopalvelu päättyi 30.6.2018 valittuna säästötoi-

menpiteenä. Näin alkoi tietokeskusverkoston täydellinen 

alasajo kaikissa vielä toiminnassa olevissa toimipisteissä - 

Kampuskirjastossa, Vipusella ja Nastopolissa sekä etäpalvelu 

Asikkalan toimipisteessä. Palvelu tuotettiin Asikkalaan pal-

velubussi Linkussa. LAMKilla oli syksyllä 2018 laajat irtisa-

nomiset, jolloin myös Salpauksen tietokeskusten henkilöiden 

työsuhteet loppuivat.

Tietokeskusten toiminta päättyi – kirjat varastojen 
hyllyille

Salpauksen opiskelijoita ja henkilökuntaa tietokeskuksissa 

lähes 20 vuotta palvellut tietopalvelusihteeri Anita Segerstedt 

kirjoitti Santraan tieto- ja kirjastopalveluista viimeisen päi-

vityksen 1.6.2018 “Salpauksen nykymuotoiset kirjastopalvelut 

ovat päättyneet ja tietokeskukset sulkeutuneet. TietoPakki pois-

tuu käytöstä kesäkuun aikana. Tietokeskusten koko kirjallisuus-

kokoelma ja muu aineisto jäävät Salpauksen sisäiseen käyttöön.” 

Kirjat löytyivät vuonna 2020 erilaisista varastoista satunnai-

sissa järjestyksissä, vinksin vonksin, ja ei ole enää yhteistä 

tietojärjestelmää, josta voi etsiä ja tarkistaa varastossa ole-

vista kasoista tietoa tai julkaisua. Lisäksi kirjallisuus alkaa 

nyt jo olla osittain vanhentunutta ja tarpeetonta, koska ku-

kaan ei enää huolla sitä. Lisensoitujen verkkoaineistojen 

hankinta on lopetettu ja Salpauksen verkkoaineistojen si-

jaan on turvauduttu yksinomaan avoimen verkon materiaa-

leihin, kuten kuva Verkko-opetuksen luvussa osoittaa. 

Yhteenvetona voi todeta, että tieto- ja kirjastopalvelut on nyt 

heikommassa “hapessa” kuin koskaan konsernin toiminnan 

alkaessa. Yli 20 vuoden ajan Salpauksessa tarjottiin maan 

parhaimmat toisen asteen ammatillisen koulutuksen tieto- 

ja kirjastopalvelut opiskelijoille ja henkilökunnalle. 

Salpauksen kirjastopalvelut vuonna 2020 

“Päijät-Hämeen alueella käytössäsi on monipuoliset kirjasto- ja 

tietopalvelut. Alueella toimii yleisen kirjaston palvelupisteet, kir-

jastoverkko Lastu, korkeakoulukirjasto ja lisäksi Salpauksessa 

on omia palveluja. Salpauksessa on alakohtaisia käsikirjastoja 

luokkatiloissa. Nämä kirjat ovat sekä opiskelijoiden että opetta-

jien käytössä. Salpauksen kampusalueilla on käytössä digitaali-

set lehdet.

ePress-palvelussa on kotimaisia sanomalehtiä ja eMagz-palve-

lussa on aikakauslehtiä. Erilaisia oppimistasi tukevia aineistoja 

ja palveluja on käytössäsi myös Elsa-Moodlen kautta.”
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Riikka Sinisalo

Opiskelijasta ammattilaiseksi 
– Koulutuskeskus Salpaus

• 2001–2003 opiskelija, Koulutuskeskus Salpaus, Merkonomi,  

informaatio- ja kirjastopalveluala

• 2003–2008 opiskelija, Tampereen yliopisto

• 5–7/2006 harjoittelija, Tieto- ja kirjastopalvelut

• 8-9/2006 tietopalvelusihteeri, Tieto- ja kirjastopalvelut

• 10/2007–10/2008 tietopalvelusihteeri, Tieto- ja kirjastopalvelut

• 11/2008–6/2018 informaatikko, Tieto- ja kirjastopalvelut

Oma ensimmäinen kosketukseni Päijät-Hämeen koulutuskonserniin 

tapahtui vuonna 2001, kun hakeuduin opiskelemaan Koulutuskeskus 

Salpaukseen, merkonomitutkintoon informaatio ja kirjastoalalle. Olin 

hakenut samana syksynä yliopistopaikkaa, mutta en tullut valituksi ja 

tulevaisuus näytti epävarmalta. Minulle kuitenkin ehdotettiin yliop-

pilaspohjaista kahden vuoden merkonomikoulutusta, painopisteenä 

vanha unelma-alani, kirjastotyö. Koulutus oli jo alkanutkin kun asiasta 

innostuin, mutta pääsin mukaan pari päivää muiden jälkeen. Jo ensim-

mäiset päivät uudessa opinahjossa, innostavan opettajan ohjauksessa, 

sytyttivätkin vanhan innon kirjastoalalle ilmiliekkeihin. Tiesin heti, että 

tämä on se oma urapolkuni.

Kahden vuoden koulutusrupeama meni äkkiä, valmistuin keväällä 2003 

ja palkittiinpa minut myös stipendillä hyvän opiskelumenestykseni an-

siosta. En ollut kuitenkaan haudannut yliopistohaaveitani, vaikka ala oli 

vaihtunut ja valmistumiseni jälkeen minut valittiinkin ensi yrittämällä 

opiskelemaan informaatiotutkimusta Tampereen yliopistoon. Yliopis-

to-opinnot sujuivat ja oman alan harjoittelu rupesi siintämään mieles-

säni muutaman opiskeluvuoden jälkeen. Harjoittelupaikkaa ei tarvinnut 

kauaa miettiä, halusin harjoittelemaan Päijät-Hämeen koulutuskon-

sernin tietokeskuksiin! Merkonomiopintojeni aikaan olin tutustunut 

enemmän yleisiin kirjastoihin, joten nyt oli aika kypsä päästä näkemään 

myös oppilaitoskirjastojen arkea. Olin myös kuullut tieto- ja kirjastopal-

veluista hyvänä harjoittelupaikkana, jossa pääsee monipuolisesti sisälle 

oppilaitosten toimintaan, niin toisella kuin korkea-asteella. Laitoin 

tiedustelun paikasta ja sain kutsun haastatteluun. Jo haastattelun aikana 
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huomasin eron yleisiin kirjastoihin, minulta muun muassa kysyttiin, 

mitä ymmärrän informaatiolukutaidolla. Ilmeisesti selvisin kuitenkin 

kysymyksistä, kun harjoittelupaikkaa minulle tarjottiin.

Kolmen kuukauden harjoittelu sujui nopeasti ja pääsin vielä kahdeksi 

kuukaudeksi tekemään lyhyttä sijaisuutta harjoittelun jälkeen. Sitten 

kuitenkin koitti paluu opintojen ääreen, graduvaihe rupesi jo lähesty-

mään! Harjoittelustani innostuneena halusin tehdä gradun yhteistyössä 

tieto- ja kirjastopalvelujen kanssa ja yhteistyömme jatkui. Graduvaihees-

sa minulle tarjoutui, noin vuosi harjoittelun jälkeen, jälleen mahdol-

lisuus kolmen kuukauden mittaiseen sijaisuuteen, johon pystyinkin 

tarttumaan, koska opintoni olivat lopputyötä vaille valmiit. Sijaisuutta 

seurasi omasta pyynnöstäni osa-aikainen vaihe, jonka aikana viimeis-

telin opinnäytteeni, mutta heti kun kynnelle kykenin palasin taas 

tekemään täyttä työaikaa. Tein sijaisuutta puolisen vuotta ja allekirjoi-

tin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen samana päivänä, kun 

yliopiston peruspalvelutunnukseni lakkasi toimimasta.

Vain muutos on pysyvää

Työni tieto- ja kirjastopalveluissa on antanut mahdollisuuden olla 

eturintamassa mukana kirjastoalan murroksessa, tiedon siirtyessä yhä 

enemmän painomusteesta bitteihin. Alan muutosten mukana myös tie-

to- ja kirjastopalvelujen toiminnassa on tapahtunut isoja muutoksia. Kun 

2000-luvun puolivälin tieto- ja kirjastopalvelut palvelivat opiskelijoita 

Lahden ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen kampuk-

silla jopa yhdeksässä eri toimipisteessä, mentäessä kohti 2010-luvun 

loppua ja toimintojen keskittämistä toimipisteet olivat supistuneet 

kolmeen. Isoin keskittämisponnistus oli vuonna 2011 avattu Oppimiskes-

kus Fellmannia, jossa tuotettiin kirjastopalvelut kaikille Lahden alueen 

opiskelijoille toiselta asteelta korkea-asteelle. Fellmannian Tieto- ja kir-

jastopalveluiden suunnittelu ja kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa 

oli mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi, jossa samalla tehtiin työtä 

edelläkävijänä, Fellmannian jälkeen tulivat osin samoihin kehittämiskon-

septeihin perustuva Kaisa-talo ja Aalto yliopiston oppimiskeskushanke.

Ammatillisesti työskenteleminen Oppimiskeskus Fellmanniassa oli 

monipuolista ja tarjosi erinomaisen mahdollisuuden jatkuvaan oman 

osaamisen kehittämiseen. Oppijoiden kohtaamispaikkana Fellmannia 

houkutteli palveluillaan ja tiloillaan Lahden ammattikorkeakoulun, 

Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden yliopistokampuksen kumppa-

niyliopistojen opiskelijoiden lisäksi Päijät-Hämeen alueelta myös muita 

yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita, ja vahvisti näin heidän mahdol-

lisuuttaan opiskella omalta kotipaikkakunnaltaan käsin. Työntekijänä-

kökulmasta tämä tarkoitti neuvonnan ja ohjauksen tarjoamista myös it-

selle vieraampiin tietokantoihin ja tiedonhakuaiheisiin. Lisämausteensa 

työskentelyyn toivat erilaiset yliopistojen ja korkeakoulujen järjestämät 

tapahtumat ja tapaamiset, jotka keräsivät talon täyteen myös kirjaston 

toiminnasta kiinnostunutta yleisöä ja tilojen esittelykierrokset olivatkin 

säännöllinen osa Fellmannian arkea.

Opiskelijoiden tiedonkäyttötavat ovat siirtyneet yhä enemmän paine-

tuista kirjoista digitaalisiin aineistoihin. Tämä lisää opastustarvetta sekä 

lähdekriittiseen avoimen verkon käyttöön että käytönopastusta tieto- ja 

kirjastopalvelujen hankkimiin digitaalisiin aineistoihin. Vaikka opiske-

lijat arvostavat entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomuutta 

ja joustavuutta tiedonlähteissään, kaivataan kirjastolta erityisesti tiloja 

”Harjoittelupaikkaa ei 
tarvinnut kauaa miettiä”
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aineistojen käyttöön ja opiskeluun. Sekä ryhmätyötilat että hiljaiset 

luku- ja työskentelytilat olivat Fellmanniassa jatkuvasti aktiivisessa 

käytössä.

Oppimiskeskus Fellmannia oli oppijoiden kohtaamispaikka keskellä 

kaupunkia. Fellmannia muuttui käyttäjiensä toiveiden mukaan, ja 

vuosien varrella taloon tuli erilaisia toimintoja kuntosalista pakohuo-

nepeleihin. Muutokset haastavat työntekijänä, mutta tarjoavat myös 

mahdollisuuden uuden oppimiseen ja vanhasta luopumiseen. Vaikka 

kirjastoammattilaiset ovat olemassa asiakkaitaan, eli opiskelijoita ja 

henkilökuntaa varten, on palveluiden kehittäminen parhaimmillaan 

yhteistä vuoropuhelua, jossa kaikkien toiveet tulevat kuulluiksi.

Riikka Sinisalo

tietoasiantuntija, YM

LUT-tiedekirjasto
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Hyvää ruokaa ja parempaa mieltä tarjoaa 
Ravintolapalvelut

Ravintolapalvelujohtajat 

• johtaja Nils Munter 2000–2003

• ravintolapalvelujohtaja Eeva-Liisa Hirvilammi 2003–2012

• ravintolapalvelujohtaja ja opetusalapäällikkö Marko 

Viljamaa 2012 alkaen.  

“Jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa.” Tämä ajatus oli 

johtotähtenä ravintolapalveluyksikön suunnittelussa, kun 

yksikön tuleva johtaja Nils Munter, entinen Fellmanni-insti-

tuutin rehtori, suunnitteli toiminnan aloitusta syksyllä 1999 

todeten “Ensi tammikuussa moni asia on samalla mallilla kuin 

nyt, mutta toivottavasti jo vuoden 2001 tammikuussa toisin. Ra-

vintolapalveluyksikössä on mukana paljon porukkaa ja se on 

eduksi, omalla joukolla pärjätään hyvin ja joustavasti.” 

Ravintolapalveluyksikkö aloitti toiminnan vuonna 2000 ja 

toimi vuoteen 2003 saakka Kongressikeskus Fellmannin ja 

Fellmanni-catering -nimien alla. Eeva-Liisa Hirvilammen 

aloitettua yksikön johtajana alkoi myös ravintoloiden vah-

va kehittäminen ja painotuksena oli keskuskeittiötoiminta. 

Ravintolapalvelut ylläpitivät opiskelija- ja henkilöstöravin-

toloita eri puolilla Päijät-Hämettä konsernin liikelaitosten 

tiloissa.

Monitoimilaitteet ja digitaalisuus

Vipusenkadun kampuksella sijaitsevan Klusterin ravinto-

lapäällikkö Sari Kovanen kertoi, että suuria muutoksia on 

tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, kun ohjelmoitavat 

monitoimilaitteet ja digitaalisuus tulivat Salpauksen keitti-

öihin.

Ruokatuotannon ohjausjärjestelmä oli käytössä jo vuonna 

2000, mutta kaikki raaka-aineet tilattiin soittamalla tava-

rantoimittajalle. Tämä kulutti työaikaa ja aiheutti myös ti-

lauksiin virheitä. Tuote-esittelijät kiertelivät ennalta ilmoit-

tamatta jokaisessa keittiössä esittelemässä tuotteitaan. Nyt 

tilaukset menevät suoraan sähköisesti ja tuote-esittelyt ovat 

keskitettyjä.

Ketjuajattelusta profiloitumiseen

Aiemmin suosittiin ketjuajattelua, ja tällöin kaikki opiskeli-

jaravintolat tilasivat samoja tavaroita sekä tarjosivat samaa 

ruokaa tasapuolisesti. Nykyään ravintolat voivat profiloitua 

oman asiakaskunnan mukaisesti. Asiakaslähtöisyys on nos-

tettu keskiöön, ja opiskelijat mielletään tärkeiksi asiakkaiksi.

Terveellisyyttä alettiin painottaa ja ravitsemussuosituksia 

seurata tarkasti. Makeisten ja sokeripitoisten virvoitusjuo-

mien myyntiä on vähennetty. Sari Kovanen muistelee, että 

että tupakkatuotteitakin myytiin alkuvuosina. "Ravitsemuk-

sellisuus ja vastuullisuus ovat entistä tärkeämpiä. Suosikkiruoki-

na ovat kuitenkin pysyneet makaronilaatikko ja lihapullat."

RUOKALA – KUPPILA – RAVINTOLA

Konsernin henkilöstöruokaloita oli ulkoistettu 1990-luvun 

lopulla. Vähitellen ruokaloiden ulkoistaminen alkoi vähetä 

ja lakkasi kokonaan 2000-luvun alussa. Ravintolapalvelujen 

vastuulla oli opiskelijaruokailu ja henkilöstöruokailu. Ruo-

kalat saivat uudet nimet Koo-kuppila -käsitteen alla ja ni-

mettiin sijaintipaikkojensa mukaisesti Koo-kuppila Vipunen, 

Koo-kuppila Hoitaja. Yleisesti siirryttiin puhumaan opiskeli-

jaravintoloista. Toisen asteen opiskelijoille ruokailu on ollut 

Kelan kustantamaa, ammattikorkeakoulun opiskelijalle ruo-

ka oli myös osin Kelan tukemaa ja opiskelija itse maksoi ruo-

asta 2,60 €. LAMK:n opiskelijoille ja henkilöstölle tuotettiin 

ravintolapalveluita vuoden 2018 loppuun.

"Kasvisloikalla" kohti monipuolisempia lounasvaihtoehtoja 

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijaravintoloissa herku-

teltiin torstaina 9.2.2017 toinen toistaan värikkäimmillä ja 

herkullisimmilla kasvis- ja luomuruoilla. Kyseessä oli In-
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no-ruokapäivä, jolla pyrittiin edistämään kotimaisen kas-

viproteiinin ja luomutuotteiden käyttöä ammattikeittiöissä. 

Sen kunniaksi Ståhlberginkadun Kampus 1 -opiskelijara-

vintolaan kutsuttiin 60 alan ammattilaista Päijät-Hämeen 

alueelta tutustumaan ja maistelemaan innovatiivisia ruokia 

sekä keskustelemaan niiden hyödyntämisestä. 

Inno-ruokapäivä toteutettiin osana Kasvua Hämeessä -han-

ketta. Hankkeen projektipäällikkönä Salpauksessa toimiva 

Jukka Turta piti tärkeänä sitä, että kotimaista kasvis- ja luo-

muruokaa tuodaan myös ammattikeittiöihin. 

“Meidän tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä tuot-

tajien, jalostajien sekä ammattikeittiöiden henkilöstön välillä. 

Tällä hetkellä ammattikeittiöihin tulee paljon raaka-aineita ul-

komailta, haluaisimme muuttaa tätä enemmän kotimaiseen ja 

paikalliseen suuntaan”, Turta jatkoi. 

Inno-ruokapäivän lounas koostui Salpauksen opiskelijara-

vintola Koo-kuppiloissa dieettikokkina työskentelevän Anita 

Kauhala-Antonopouloun suunnittelemista resepteistä, jotka 

hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoa opiskelleet 

aikuisopiskelijat toteuttivat opettaja Nina Peltosen ohjauk-

sessa. “Keräsimme hyviä reseptejä raaka-ainetoimittajilta ja 

pohdimme, millaisia ruokia niistä saisi valmistettua ammatti-

keittiöön. Pitihän niitä hieman soveltaa, että saimme ruoat val-

mistettua useammalle sadalle henkilölle”, Turta naurahti. 

Edellinen Inno-ruokapäivä toteutettiin Salpauksen Kulinaa-

ritalossa lokakuussa 2016. Tällöin mukana oli päijäthämäläi-

sen ammattikeittiön väen lisäksi muun muassa VersoFoodin 

edustaja härkäpaputuotteineen ja Arolan tilan väki Papuset 

sekä jyväset -tuotteineen. 

Asiakaspalaute Inno-lounaalta oli kannustavaa: ”Hyviä ma-

kuja, tällaista lisää” kommentoitiin sekä opiskelijoiden että 

henkilökunnan lounaspöydistä. 

Uudet tuulet ja ruokahävikin pienentäminen 

Vuonna 2012 Marko Viljamaa siirtyi Vierumäeltä keittiöpääl-

likön tehtävästä konsernin ravintopalveluyksikön johtajaksi. 

Hänen tavoitteenaan on ollut virtaviivaistaa henkilöstö- ja 

opiskelijaruokaloiden toimintaa. Henkilöstö- ja opiskelija-

ruokailu onkin kehittynyt Markon johdolla. Ruoassa painote-

taan luomutuotteiden käyttöä, mahdollisimman paljon itse 

valmistetaan nykyaikaisissa keittiöissä, pidetään huolta eko-

logisuudesta ja eettisyydestä. Tästä esimerkkinä kerrottiin, 

että lokakuussa 2020 oli ruoasta 15 % luomua. Viljamaasta on 

tärkeää päivittäin muistaa kustannustehokkuus ja ruokahä-

vikin pienentäminen.

Ravintolapalveluiden johtajan työn lisäksi Viljamaa toimii 

matkailualan opetuspäällikkönä ja Tarja Laaksonen on puo-

lestaan elintarvikealan sekä ravintola- ja catering-alan ope-

tusalapäällikkö. “Toimialueella opiskelijoissa on tapahtunut 

muutos ikäluokkien pienentyessä ja alaa kohtaan kiinnostus 

on ollut hieman hiipumassa”, Viljamaa harmitteli.

Monipuoliset tilat mahdollistavat eri alojen sujuvan 
yhteistyön 

Uudet tuulet näkyvät myös ravintoloiden tiloissa, joissa mo-

nikäyttöisyys on otettu huomioon. Vipusen kampuksen ra-
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kennus ja uusi ruokala suunniteltiin niin, että se palvelee 

käyttäjiään toiminnoittain. Tällä ratkaisulla tavoitellaan uu-

denlaista oppimisympäristöä, jossa alat voivat työskennellä 

sulavasti keskenään tarpeidensa mukaan. Vipusenkadun 

kampuksen ruokailutila on eri alojen kohtaamispaikka, jos-

sa monitasoisen ruokailutilan julkisivu on kokonaan lasia, 

mikä antaa tilalle modernia ilmettä sekä valoisuutta. 

Uusin monikäyttöinen tila on keskustakampuksella vanhaan 

puusepän saliin saneerattu ravintola Signe, joka avattiin ke-

sällä 2020. Signe on aktiivisessa käytössä koko päivän ajan. 

Signessä ruokailevat henkilökunta ja opiskelijat yhdessä sa-

moissa tiloissa ja on tarjolla erilaisia ruokavaihtoehtoja, opis-

kelijalounas, herkkulounas grillistä, salaattibuffet ja kahvila. 

Sisustuksessa näkyy opiskelijoiden kädenjälki. Ravintoloi-

den ilme on muuttunut kokonaan monipuolisilla kalusteilla 

ja nykyaikaisilla jaetuilla tilaratkaisuilla.

Uudet nimet ja ilme Salpauksen brändin mukaiseksi

Opiskelija- ja henkilöstöruokalat on uudelleen nimetty uusis-

sa puitteissa. Ruokalat toimivat myös oppimisympäristöinä.

“Nimet vaihdettiin vuoden 2019 keväällä. Uudistuksen taustalla 

oli koulutuskonsernin aikaisten K-nimien ja ilmeen uudistami-

nen Salpauksen brändin mukaiseksi. Samassa kohtaa päättyi 

myös LAMK-yhteistyö. Nimissä haettiin yhtymäkohtaa Salpauk-

sen strategiaan ja toisaalta perinteisiin ja sijaintiin. 

Keskustakampuksen nimet vaihtuivat presidenttien puolisoiden 

nimiksi, koska tilojen ja alueen katujen nimissä oli presidentilli-

siä nimiä. Koska haluttiin välttää turhaa maskuliinisuutta, niin 

nimeksi valikoitui puolisoiden etunimet Ellen (Svinhufvud) ja 

Signe (Relander). Signe Relander edusti tyyliä ja kauneutta, jota 

myös uuteen ravintolaan haettiin. Vaihtoehtoina kyllä esitettiin 

myös Jenniä, Penttiä ja jopa Lennua. 

Klusteri taas kuvasti Vipusenkadun toimintaa, jossa ajatukse-

na oli ja on yritysten, koulun ja opiskelijoiden kohtaamispaikka 

(klusteri = yritys/yhteisö keskittymä). Heinolan Kisälli kuvastaa 

käytännön teollisuusalojen sijoittumista Heinolaan ja Kaisla 

taas ympäristöä ja kaunista Päijännettä”, kuvaili opetusala-

päällikkö Marko Viljamaa.

Opiskelija- ja henkilöstöravintoloiden uudet nimet 
1.1.2019 alkaen ovat

• Ravintola Ellen (ent. Koo-kuppila Kampus 1), 

Ståhlberginkatu 4 B, Lahti

• Ravintola Klusteri (ent. Koo-kuppila Kytölä), 

Vipusenkatu 5 A1, Lahti

• Ravintola Kisälli (ent. Koo-kuppila Kisälli),  

Opintie 1, Heinola

• Ravintola Kaisla (ent. Koo-kuppila Kaisla), 

Laurellintie 55, Asikkala

• Ravintola Signe (ent. Koo-kuppila Kampus 2), 

Ståhlberginkatu 10, Lahti.
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Koulutuskeskus Salpauksen opiskelija- ja henkilöstöravinto-

loiden Koo-kuppila-nimet ja ilme jäivät historiaan samalla, 

kun ravintolatoiminta LAMK:n kanssa päättyi Fellmanniassa 

ja Niemen kampuksella vuoden 2018 lopussa.

Ravintoloiden aukioloajat ja viikoittaiset lounaslistat löytyvät 

Salpauksen nettisivuilta. Ruokailu on tärkeä osa opiskelijoi-

den ja henkilöstön hyvinvointia, ja Salpaus tarjoaa molemmil-

le maksuttoman aamupuuron, mikä on ainutlaatuista. Perus-

tutkinto-opiskelijat saavat myös ilmaisen lounaan. 

Matkailualan, elintarvike- sekä ravintola- ja catering-alan 

opiskelijoiden kanssa yhdessä on toteutettu myös Kyläjuhlat 

Fellmanin puistossa ja korona-aikana Syödään ulkona -ta-

pahtuma. Opetusalajohtaja Risto Salmela mielestä Ravinto-

lapalvelut tukee hyvin alan opintoja ja työssäoppimista. On 

matala kynnys koulutusalojen ja työelämän yhteiselle kehit-

tämiselle.

Vuonna 2012 oli yhteensä 12 Koo-kuppilaa Lahdessa, Hei-

nolassa, Hollolassa, Asikkalassa, Orimattilassa, Nastolassa. 

Vuonna 2020 on viisi opiskelijaravintolaa Lahdessa 3, Heino-

lassa ja Asikkalassa) ja Jokimaalle hankitaan ostopalveluna 

opiskelija- ja henkilöstöruokailu. Henkilöstöä oli 45 henkilöä 

vuoden lopussa. 

Arja Tommo, Pitkän työuran jälkeen eläkkeelle

Kesällä 2021 eläkkeelle jäävä Arja Tommo muisteli pitkää 

työuraansa konsernin ja sen edeltäjän monissa keittiöissä 

aina opiskeluajoista lähtien. “Aloitin aluksi keittiöapulaisena 

Vipusenkadulla vuonna 1980 ja nimike oli “keittäjä”. 2000-luvun 

alussa siirryin Teinintien keittiöön, kun Arpo Heinonen päätti 

asiasta kerran Tanhualla olleen kokouksen yhteydessä. Viiden 

vuoden jälkeen siirryin LAMK:n Tekun keittiöön esimies Merja 

Kyyhkysen sijaiseksi. Matka jatkui vuonna 2013 Fellmanniaan, 

jossa opiskelijat olivat jo aikuisempia, LAMK:n opiskelijoita. Siel-

lä oli myös vuorotyö ja viikonlopputöitä. Fellmannian yhteistyö-

hön Lahden kaupunginteatterin kanssa kuului, että valmistim-

me teatteri-illallisia ja muita juhlallisuuksia. Minä tein kuitenkin 

pääosin opiskelijaruoan, koska olin ollut suurkeittiössä. 

Vuonna 2015 siirryin Asikkalaan sijaistamaan jälleen esimiestä. 

Se oli paras paikka. Olimme siellä kuin perhe ja minä olin äiti, 

jolle opiskelijat uskoutuivat ja kertoivat huoliaan. Eräs opiskelija 

esitteli minut vanhemmilleen: “Tässä on se Arja, jonka kanssa 

juttelin, kun minulla oli ikävä. Syksyllä 2016 palasin vielä Fell-

manniaan, kunnes se loppui vuonna 2017 ja siirryin sitten Elle-

niin, mutta haaveena oli päästä tänne ravintola Signeen entisel-

le Tekulle. Pääsin, unelmieni täyttymys ja täältä jään eläkkeelle.”
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ATK:sta ICT-palveluihin – tietohallinto

Tietohallintojohtajat 

• Tuulikki Kallio 1995–2012

• Tommi Kangasaho 2012–2015

• Mika Rauhala 2015– 

Tietohallintopalvelut (TH) muodostettiin omaksi yksiköksi 

vuonna 1999, kun se irtaantui kiinteistöpalveluiden tavoin 

silloisesta talous- ja kiinteistöyksiköstä talousjohtaja Pirkko 

Väätäisen jäätyä eläkkeelle.

Hallinnosta opetukseen tietoverkkoyhteydet

Konsernin tietoliikennejärjestelyt alkoivat vuonna 1996, kun 

yhtymähallitus päätti tietoverkkoratkaisujen hankinnasta. 

Konsernilla oli tuolloin toimipaikkoja Lahdessa, Hollolassa, 

Nastolassa, Orimattilassa, Asikkalassa ja Padasjoella. Tavoit-

teena oli alusta alkaen saada tietoliikenneyhteydet opetuk-

sen ja hallinnon toimintoja varten. Tietoverkkojen rungon 

muodostivat jako kahteen loogiseen verkkoon, hallinnon 

verkkoon ja opetuksen verkkoon. Näistä jälkimmäinen edel-

leen jakautui kahteen kokonaisuuteen: toisen asteen opetus-

verkkoon ja ammattikorkeakoulun opetusverkkoon. Hallin-

non verkossa toimi konsernin talous- ja henkilöstöhallinto, 

konsernin henkilöstön sähköposti, oppilashallinto, materiaa-

lihallinto ja asiakirjahallinto. Opetusverkossa toimi opetuk-

sen sähköposti sekä erilaiset opetusta tukevat ohjelmat. In-

ternet-yhteydet olivat myös molemmissa verkoissa. 

Tietoliikenneyhteyksien hankinta maksoi vuonna 1996 noin 

1,5 miljoonaa markkaa (357 000 €) investointina, ja vuosittai-

set ylläpitokustannukset olivat noin 230 000 mk (55 000 €). 

Sopimus tehtiin Päijät-Hämeen Puhelinyhdistyksen kanssa. 

Hankkeen tuli edetä suunnitelman mukaan vaiheittain, että 

ensin kevään aikana toteutettiin keskushallinnon ja ammat-

tikorkeakoulun opetusta palvelevat liittymät ja syyskuussa 

1996 toisen asteen opetuksen liittymät. Oman hankinnan 

lisäksi erilaisten hankkeiden avulla voitiin vahvistaa tieto-

verkon laajentamisesta opetuksen käyttöön. Toinen tärkeä 

tavoite oli modeemien avulla toteutetut etäyhteydet, jotka 

mahdollistivat etätyöskentelyn ja etäopiskelun edelläkävi-

jyyden hengessä. 

Verkot, laitteet, ohjelmistot – jatkuvasti jotain uutta

Konsernin IT-infra oli Tietohallintopalveluiden vastuulla ja 

aluksi oli haasteellista saada tietoliikenneverkko Lahden 

ulkopuolella olevien toimipisteiden käyttöön. Mutta mää-

rätietoisesti edettiin, vaikka muun henkilöstön mielestä ei 

aina riittävän nopeasti. Yksikön vastuulla oli kilpailutukset, 

hankinnat ja ylläpito yhtymähallituksen päätösten jälkeen. 

Tämä koski kokonaisuutta, joita olivat tietoliikenneyhteydet, 

tietokone- ja muut laitehankinnat, ohjelmistot. Tietohallinto 

oli paljon vartijana, jotta yhteydet toimivat moitteettomasti. 

Tekniikan kehittyessä, uudistuessa ja laajentuessa edellyttivät 
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teena oli alusta alkaen saada tietoliikenneyhteydet opetuk-
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lihallinto ja asiakirjahallinto. Opetusverkossa toimi opetuk-

sen sähköposti sekä erilaiset opetusta tukevat ohjelmat. In-

ternet-yhteydet olivat myös molemmissa verkoissa. 

Tietoliikenneyhteyksien hankinta maksoi vuonna 1996 noin 

1,5 miljoonaa markkaa (357 000 €) investointina, ja vuosittai-

set ylläpitokustannukset olivat noin 230 000 mk (55 000 €). 

Sopimus tehtiin Päijät-Hämeen Puhelinyhdistyksen kanssa. 

Hankkeen tuli edetä suunnitelman mukaan vaiheittain, että 

ensin kevään aikana toteutettiin keskushallinnon ja ammat-

tikorkeakoulun opetusta palvelevat liittymät ja syyskuussa 

1996 toisen asteen opetuksen liittymät. Oman hankinnan 

lisäksi erilaisten hankkeiden avulla voitiin vahvistaa tieto-

verkon laajentamisesta opetuksen käyttöön. Toinen tärkeä 

tavoite oli modeemien avulla toteutetut etäyhteydet, jotka 

mahdollistivat etätyöskentelyn ja etäopiskelun edelläkävi-

jyyden hengessä. 

Verkot, laitteet, ohjelmistot – jatkuvasti jotain uutta

Konsernin IT-infra oli Tietohallintopalveluiden vastuulla ja 

aluksi oli haasteellista saada tietoliikenneverkko Lahden 

ulkopuolella olevien toimipisteiden käyttöön. Mutta mää-

rätietoisesti edettiin, vaikka muun henkilöstön mielestä ei 

aina riittävän nopeasti. Yksikön vastuulla oli kilpailutukset, 

hankinnat ja ylläpito yhtymähallituksen päätösten jälkeen. 

Tämä koski kokonaisuutta, joita olivat tietoliikenneyhteydet, 

tietokone- ja muut laitehankinnat, ohjelmistot. Tietohallinto 

oli paljon vartijana, jotta yhteydet toimivat moitteettomasti. 

Tekniikan kehittyessä, uudistuessa ja laajentuessa edellyttivät 

ratkaisut jatkuvaa päätöksentekoa konsernin johtoryhmässä. 

Hankinnat olivat euromääräisesti suuria investointeja. 

Henkilöstölle oli merkittävä johtoryhmän syksyllä 2006 pää-

tös yhtenäisten AD-tunnusten käyttöönotosta, joka mahdol-

listi muun muassa organisaation ulkopuolelta intranetiin 

pääsyn omilla tunnuksilla. Toisaalta työtä hankaloitti, kun 

johtoryhmä 27.11.2007 kokouksessaan kielsi tietohallintopal-

veluiden esityksestä yleisesti tietoturvaan vedoten tietohal-

lintopalvelujen Skype-palvelun käytön perustellen kieltoa: 

“Konsernissa on toivottu mahdollisuutta Skype-puhelimen 

eli nettipuheluiden käyttöön. Kuitenkin, Skypessä on omi-

naisuuksia, joiden arvaamattomuus aiheuttaa vakavia tieto-

turvariskejä. PHKK:n tietohallintopalvelujen tietoturvaryh-

mä suosittelee muiden hallittavampien, turvallisempien ja 

hyväksyttävämpien vaihtoehtojen käyttöä. Pikaviestimen 

uhkat yleensä ovat: virusten leviäminen jaettavien tiedos-

tojen kautta, liikenteen arvaamattomuus tai hallitsematto-

muus, sovelluksiin kohdistuvien virusten määrän lisäänty-

minen, liikenteen salakuuntelun helppous suojaamattomien 

yhteyksien takia – palomuurisääntöjen kierto ja haitat PHKK:n 

tietoliikenteelle. 

Satunnaisia tarpeita Skype-puhelimen käytölle on verkosto-

yhteydet kuten virtuaaliAMK. Todettiin, että ”Skype-puhelin 

voidaan kytkeä yksittäisen työaseman välityksellä adsl-verk-

koon. Jos Skype-pisteitä tarvitaan jatkossa laajemmin, määri-

tellään tarvittaessa pisteet rakennuksittain. Skype-puhelimen 

asennus kielletään myös koti-adsl-yhteyksiin”, näin Tietohallin-

topalvelut tiedotti kiellosta.  

Tämä päätös aiheutti “purnausta” konsernin henkilöstössä ja 

se kumottiin reilun vuoden kuluttua. Skype-puhelut ja muut 

vastaavat nettipuhelut ovat nyt Salpauksessa arkea. Arkea 

on myös tietoturvatyö, joka on jatkuvaa digiturvauhkiin ja 

-riskeihin varautumista ja ennakointia.

Älypuhelimet pilotoinnista arkeen

Vuonna 2008 konsernissa oli ensisijaisesti johtoryhmien käy-

tössä älypuhelimeksi luokiteltavia matkapuhelimia, jolla voi-

tiin lukea sähköpostia ja kalenteria. Älypuhelinten määrä al-

koi lisääntyä jatkuvasti ja tarve palvelun laajentamiselle oli 

ajankohtaista. Älypuhelinten käyttäjien määrän lisääntymi-

nen aiheutti sen, että oli aika alkaa kehittää ja automatisoida 

laitteiden asennusta, ylläpitoa ja kehittää laitteiden käytön 

tukea. Tietohallintopalvelut käynnisti pilotin älypuhelinten 

hallinnasta, kumppaniksi valittiin Smartphone Solutions. 

Pilotti toteutettiin ajalla helmikuusta elokuuhun 2009. Täs-

sä vaiheessa puhelinmerkki oli Nokia - kommunikaattorit 

ja E-sarjan puhelimet. Pilotin jälkeen tehtiin päätökset toi-

mintamallista ja hankittavista puhelinmalleista. Pilotin ku-

luessa mahdollisesti muille henkilöstöryhmille hankittaviin 

E-sarjan matkapuhelimiin otettiin käyttöön sähköpostin ja 

kalenterin lukumahdollisuus pilotissa kehitetyn toiminta-

mallin mukaisesti. Uusittavat puhelimet olivat syksyn 2009 

jälkeen pääosin älypuhelimia ja merkkivalikoima laajentui 

2010-luvulla Applen ja Samsungin puhelimiin.
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Helpdesk avuksi

Tietokoneiden ja älylaitteiden lisääntyessä alkoi Tietohallin-

topalvelut Tuulikki Kallion johdolla kehittää Helpdesk palve-

lun käyttöönottoa auttamaan koko henkilöstöä ongelmati-

lanteissa vuonna 2006/2007. 

Helpdesk-palvelun tehtävänä oli vastaanottaa keskitetysti 

käyttäjiltä tulevat pyynnöt ja ilmoitukset IT-tukiasioissa ja 

kaikissa IT-asioissa. Tämä oli ensisijainen yhteydenottokana-

va. Pyynnöt ilmoitettiin ensisijaisesti sähköisellä lomakkeel-

la, sähköpostilla tai puhelimitse. IT-asioihin liittyvää tiedo-

tusta ja ohjeistusta kehitettiin voimakkaasti ja ohjeistus 

löytyi intrasta, silloin osoitteessa it.phkk.fi, josta löytyivät 

aina ajankohtaiset tiedot käyttökatkoksista, käyttäjätunnuk-

sien hakemiseen liittyvä ohjeistus, tietoturva, käyttösäännöt 

sekä salasanoihin liittyvät ohjeet. Yhteydenottoja Helpdes-

kiin oli 15943 kappaletta vuonna 2007 ja 19225 vuonna 2008. 

Helpdeskin käyttäminen oli henkilöstölle alkuvuosina vielä 

vierasta ja mikrotukihenkilöön otettiin totutusti suoraan yh-

teyttä soittamalla, käytävällä, ruokalassa jne. Helpdeskiin 

otetut yhteydenotot menivät mikrotuen työjonoon, ja sitä 

“hitautta” aluksi ei hyväksytty. Akuutit pyynnöt koettiin mi-

krotukien hoitavan suoraan nopeammin. Tuulikki Kallio 

muistutti tiedotteissa henkilöstöä: “Helpdesk-työjono on tie-

tohallintopalveluiden kannalta ensisijainen tiedonvälityska-

nava ja paljon ylläpitotehtävistä tehdään keskitetysti etäyh-

teydellä. Helpdesk osaa ohjata pyynnön oikealle henkilölle 

(mikrotuelle, taustatuelle, jne); mikä nopeuttaa myös pyyn-

nön käsittelyä”. Vähitellen henkilöstö tottui uuteen toiminta-

tapaan, ja 2010-luvulla se muodostui toimivaksi kanavaksi. 

Palvelu toimii nykyisin erinomaisesti. Vastaava palvelumalli 

on nykyisin yleisesti käytössä laajemmissa organisaatioissa. 

Top-IT-palvelu harjoittelupaikkana

TOP-IT-palvelu on Salpauksen kampuksille Helpdeskin yh-

teyteen kehitetty asiakaspalvelupiste, josta opiskelijat ja 

henkilökunta saavat pika-apua päätelaitteiden ja käytön 

ongelmiin. Alan opiskelijoille tämä Top-IT-palvelu toimii 

työssäoppimispaikkana. Palvelupisteet sijaitsevat Vipusen 

kampuksella ja Lahden keskustakampuksella. Tästä palvelu-

konseptista ovat käyttäjät antaneet hyvää palautetta, joten 

palvelulle on todellista tarvetta. 

Langaton verkko valtasi tilaa

Konsernissa alkoi langattoman verkon käyttöönotto vuoden 

2006 kehittämishankkeena. Johtoryhmälle esiteltiin hank-

keen toiminnallinen vaihe ja pilotointi ajoittui vuodelle 2007. 

Hanke liittyi käyttäjähallinnon kehittämishankkeeseen eli 

oli voitava tunnistaa käyttäjät (AD-tunnistautuminen), jotka 

liittyivät verkkoon langattomasti. Tunnistautuminen verk-

koon vaikutti myös siihen, mitä oikeuksia käyttäjätunnuk-

selle oli määritelty. Opiskelijoilla ja henkilöstöllä on luonnol-

lisesti erilaiset käyttäjäprofiilit.
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Teknisen ympäristön käyttöönotossa oli aluksi ongelmia: tes-

tiympäristössä langaton verkko toimi, mutta tuotannossa il-

menikin aluksi ongelmia. Sisätiloissa verkon kantavuudessa 

oli eroavaisuuksia esimerkiksi seinien rakenteista johtuen. 

Samoin ongelmia aiheutti kapasiteetti, joka jaettiin kaikkien 

tukiaseman käyttäjien kesken. Pilotoinnin vaihe I oli kevään 

aikana ja testiryhminä olivat Teinintien hallinto, vieraat ja 

opiskelijat sekä Ståhlberginkatu 10. Toisessa vaiheessa oli 

Kannaksenkatu, jossa Muotoiluinstituutissa mm. käytettävi-

en tiedostojen suuri koko aiheutti teknistä selvitystyötä. Pi-

lotoinnissa kehitettiin toimintamallia, tiedotusta, ohjeistusta 

ym. Vieraille annettiin kertakäyttötunnus päivätunnuksena 

ja sen sai myös tietokeskuksista. Pilotoinnissa esille tulleiden 

ongelmien korjausten jälkeen päätettiin langattoman ver-

kon käyttöönotosta koko konsernin alueella ja verkon tieto-

turvan varmistamisesta. 

Työtilat

Tietohallintopalvelujen ydin toimi ensin Teinintie 4 kiinteis-

tön pohjakerroksessa, josta se muutti vuonna 2013 Nick’sin 

kiinteistöön, Svinhufvudinkatu 23. Yksiköllä oli myös hajau-

tetusti työtiloja konsernin muissa toimipisteissä. Vuodesta 

2016 alkaen työtilat ovat sijainneet pääosin keskustakam-

puksella Svinhufvudinkatu 6 G:ssä.

Haloo – yhdistän!

“Päijät-Hämeen koulutuskonserni. – Mä haluaisin tietää jo-

tain, onkohan oikea henkilö puhelimessa?”

Konsernin oman puhelinkeskuksen palvelu on jo historiaa. 

Se kuului aluksi talousyksikköön, mutta vuonna 1999 siir-

rettiin osaksi tietohallintopalveluita, koska puhelinkeskuk-

sen laitteisto oli tietokonepohjainen järjestelmä. Konsernin 

yhteinen puhelinvaihde toimi aluksi Ståhlberginkatu 6:ssa, 

josta se siirtyi syksyllä 1996 Teinintielle, ensimmäiseen ker-

rokseen pääoven tuntumaan. Puhelinvaihteen hoitajina oli-

vat tuolloin Seija Lagerblom, Lea Nurkka ja Pirkko Hatakka. 

Puhelinkeskuksen vastuulla oli yhdessä tietohallinnon 

kanssa puhelintekniikka, pöytäpuhelimien hankinnat ja 

numeroiden ylläpito sekä koko puhelinkeskuksen toiminta. 

Konsernissa oli enimmillään käytössä 1600 lankapuhelinta, 

joista kaikki eivät olleet omilla osakkeilla. Matkapuhelinten 

aika alkoi vuonna 1994, hetkeä ennen konserniaikaa ja aluk-

si hankittiin viisi matkapuhelinta johdolle (Arpo Heinonen, 

sihteeri Tuula Vilen, Marita Modenius ja Pirkko Väätäinen ja 

kiinteistöpäällikkö Klaus Karinen). Vähitellen myös matka-

puhelimien hankinnat alkoivat lisääntyä merkittävästi. Päi-

jät-Hämeen Puhelinyhdistys (PHP) päivitti puhelinvaihdetta 

säännöllisesti, joskus jopa päivittäin tehtiin puhelinnume-

roiden siirtoja työtiloissa. Sisäisessä käytössä olivat maksut-

tomat lyhytnumerot pöytäpuhelimiin ja matkapuhelimiin. 

Pirkko Hatakka, puhelinkeskuksen vastaavana huoleh-

ti sisäisen puhelinluettelon laadinnasta ja sen jatkuvasta 

päivityksestä. Aluksi luettelo ilmestyi kahdesti vuodessa 

konserninpunaisen A5-kansiossa ja sitten myöhemmin lä-

hes reaaliaikaisesti intranetissä. Pirkko Hatakka muisteli 

työtään, jossa hän näki konsernin ja puhelinliikenteen muu-

tokset. Tekniikka kehittyi ja helpotti myös asiakaspalvelussa 

keskuksen työtä. Vuonna 2015 puhelinkeskus ulkoistettiin 

DNA:lle ja palvelu tuotettiin Kajaanista. Tämän puhelinvaih-

teen ulkoistuksen jälkeen Pirkko ylläpiti puhelintietoja, hoiti 

matkapuhelimien hankinnat ja teki niihin tarvittavat tieto-

tekniset esiasennukset. “Puhelinkeskus oli konsernin käynti-

kortti, ja sitä korostin työkavereille. Ylpeänä kerroin työpaikaksi 

koulutuskonsernin. Minulla oli hyvä työyhteisö ja aina oli kiva 

tulla töihin”, muisteli Pirkko Hatakka.
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"Benchmarkkaamme 
toimintamalleja ja ratkaisuja 
muiden toisen asteen toimijoiden 
kanssa toisiltamme."

Tietohallintojohtaja Mika Rauhala muistelee palvelujen 
kehittämistä ja toimintaympäristön kehittymistä

"Salpauksen yhteisen IT (atk)-ympäristön rakentuminen on alka-

nut 2000-luvulla. Itse aloitin konsernin tietohallinnossa IT-har-

joittelijana vuonna 1999, tuolloin IT-ympäristö muodostui vielä 

pääosin oppilaitoksien omista IT-laitteista ja -ratkaisuista sekä 

oppilaitoksissa toimi omat mikrotukihenkilöt. Vähitellen alettiin 

luoda konsernin yhteisiä käytäntöjä sekä toteuttamaan yhteisiä 

laite- ja järjestelmähankintoja. Aluksi tietohallinnon palvelutoi-

minta kohdistui tietoliikenneverkkoon, hallinnon järjestelmiin 

sekä ohjelmistojen hankintaan ja käyttöönottoihin. Opetuksessa 

oli alakohtaiset IT-ratkaisut ja erilaisia opettajien omia käytän-

teitä, esimerkiksi web-palveluita kauppaoppilaitoksessa. Opinto-

hallinnon Winha-ohjelmisto oli ensimmäisiä yhteisiä opetuksen 

ohjelmistoja. 

Keskitetyt järjestelmät ja käytännöt lisääntyivät 2000 luvun alus-

sa mm. laitehankinnat muuttuivat ja vuonna 2004-2005 siirryttiin 

yhtenäisiin tietokoneisiin ja niiden leasing-rahoitusmalliin.

Tietohallinnon ja it-henkilöstön keskittämiseen ja Helpdeskin 

perustamiseen päädyttiin reilu 15 vuotta sitten, jolloin alojen 

omat mikrotukihenkilöt siirtyivät tietohallintopalveluihin.

Henkilöstöä koko konsernin tietohallintopalveluissa oli suurim-

millaan kaikkiaan n. 65 henkilöä. Harjoittelijoita tietohallinnos-

sa on ollut vuosien aikana myös runsaasti LAMK:sta (insinööri- ja 

tradenomiopiskelijoita) ja Salpauksesta (datanomiopiskelijoita), 

joista osa on nykyisiä asiantuntijoitamme. LAMK:n lähtö kon-

sernista vuonna 2015 aiheutti monia muutoksia toiminnassam-

me, palveluita tarjosimme ammattikorkeakoululle vielä siihen 

saakka, kunnes se muutti Mukkulankadulle uusiin Iskun tiloihin. 

Tietohallinnon henkilömäärä on nykyisin 26 henkilöä, eli noin 

kolmannes siitä, kun se oli suurimmillaan. Tietohallinnon hen-

kilöstömäärään on vaikuttanut merkittävästi muun muassa 

konserniorganisaation muutokset ja ostopalveluiden (pilvipal-

veluiden) määrän lisääntyminen huomattavasti myös oppilai-

toksissa. 

Meille on ollut ja on edelleen tärkeää toimiva IT-ympäristö ja pal-

velut. Helpdesk-asiakaspalvelu tukee ja auttaa loppukäyttäjiä laa-

jasti käytännön ongelmissa sekä tarvittaessa jopa ohjaa asiakas-

ta etäyhteyden avulla. Tänä päivänä opetusteknologia on kiinteä 

osa tietohallintopalveluiden toimintaa ja osallistumme päivittäi-

sessä toiminnassa opetuksen ja ohjauksen palveluiden digitali-

sointiin ja kehitykseen. Benchmarkkaamme toimintamalleja ja 

ratkaisuja muiden toisen asteen toimijoiden kanssa toisiltamme. 

Salpaus kulkee rinta rinnan isojen koulutuskuntayhtymien kans-

sa. Tietoa jaetaan verkossa ja sitä käytetään hyväksi. Meillä on 

hyvä porukka tuottamassa palveluita ja hyvien tekijöiden kanssa 

työ sujuu."
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Ilmeen tekijät ja vartijat – viestintä

Viestintäjohtajat

• Tuija-Tiina Vallas PHKK/Kehy 1996–1998

• Oili-Mirjam Naasko PHKK/Kehy ja Salpaus 1996–2007

• Tuula Kilpinen LAMK 1996–2007 ja  

PHKK ja Salpaus – Yhteiset palvelut 2008–2017 

• Jonna Uski, Salpaus 2017– 

Koulutuskonsernissa viestinnällä on alusta alkaen rooli 

viestiä ison organisaation päätöksistä, tapahtumista, koulu-

tushauista ja ylläpitää aktiivisia suhteita mediaan, nykyisin 

median monet muodot ja kanavat huomioiden. Konsernilla 

oli alusta alkaen viestintäpäällikkö, ja viestintä oli yksi Ke-

hittämisyksikön toiminnoista. LAMKilla oli oma viestintä- ja 

markkinointipäällikkö ja Tuoterenkaalla viestinnästä vas-

taava oma henkilö. 

Konsernin viestinnässä korostuivat monipuoliset asiakas-

suhteet ja verkostot. Tavoitteena oli yhdessä toisen asteen 

oppilaitosten kanssa edistää avoimen ja monipuolisen vies-

tintäkulttuurin kehittymistä. Tärkeänä pidettiin konsernin 

sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostamista ja yhteisten toi-

mintalinjausten luomista. 

Vuonna 1997 toteutettiin konsernin ja oppilaitosten yhte-

näistä visuaalista näkymistä omaava graafinen ohjeisto ja 

aloitettiin konsernitason julkaisujen pitkäjänteinen työstä-

minen. 

Viestinnän ja markkinoinnin muutoksia 2001 lähtien

Konsernitasoisessa viestinnässä alkoi muutosten vuosikym-

men, kun Koulutuskeskus Salpaus perustettiin aluksi oppilai-

tosten sateenvarjoksi. Kehittämisyksikkö, johon konsernin 

viestintä ja markkinointi oli kuulunut, siirtyi Salpauksen 

Keskusyksiköksi. 

Pääasia-koulutusmessut vuonna 1999 järjestettiin ensim-

mäisen kerran ja olivat huippumenestys, kun messuilla vie-

raili yli 10 000 kävijää kahden päivän aikana. Oppilaitokset 

kertoivat messuilla erilaisista koulutusmahdollisuuksista. 

Salpauksen markkinointia edistivät paitsi Pääasia- myös 

Oppi ja työ -koulutusmessut, jotka järjestettiin vuonna 2001 

tammikuussa Lahden Messukeskuksessa valtakunnallisten 

Taitaja-kilpailujen yhteydessä. Mukana olivat ammatilliset 

oppilaitokset ja lukiot, oppisopimuskoulutus, korkea-asteen 

koulutus (ammattikorkeakoulut, tiede- ja taidekorkeakoulut, 

yliopistot sekä aikuiskoulutus). Koulutusmessut oli suunnat-

tu nuorille ja aikuisille, kaikille koulutuksesta kiinnostuneil-

le. Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Koulutuskeskus Salpaus 

ja Lahden ammattikorkeakoulu olivat mukana messujärjes-

telyissä. Salpauksen vastuuhenkilö tapahtuman suunnitte-

lussa ja organisoinnissa oli markkinointipäällikkö Oili-Mir-

jam Naasko. 

Siirtymävaiheessa konsernirungosta Koulutuskeskus Sal-

paukseksi Oili-Mirjam Naasko huolehti uuden Salpauksen 

viestinnän ohessa yhä konsernitason viestinnästä. Toimi-

tusjohtaja Arpo Heinonen piti tätä luonnollisena asiana. Toi-

mitusjohtajan vaihduttua käytti Arvo Ilmavirta mielellään 

oman sihteerinsä Taija Pitkäsen lisäksi LAMK:n viestintä- ja 

markkinointipalveluja konsernin viestinnässä.

VIEMÄRIN kautta yhteen

Vuonna 2006 käynnisti toimitusjohtaja keskustelun liikelai-

tosten viestintä- ja markkinointipalvelujen yhdistämisestä. 

Viestintä- ja markkinointiasioiden valmisteluryhmä (VIE-

MARI, käytettiin muotoa VIEMÄRI) täydennettynä liikelai-

tosten rehtoreilla lähti vuoden 2007 syksyllä konsernin joh-

toryhmän toimeksiannosta tekemään selvitystä viestintä- ja 

markkinointitoiminnan kehittämisestä konsernissa. Työ-

ryhmän esitys oli, että viestintä- ja markkinointipalveluista 

muodostettiin konsernitasoinen palveluyksikkö, joka tuotti 

pääsääntöisesti kaikki viestinnän ja markkinoinnin palvelut 
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Salpauksen, ammattikorkeakoulun, Tuoterenkaan ja Yhteis-

ten palvelujen käyttöön. Konsernin uusi Viestintä- ja markki-

nointipalvelut -yksikkö aloitti toimintansa 1.9.2008. Yksikön 

johtajaksi nimettiin Tuula Kilpinen ammattikorkeakoulun 

viestintä- ja markkinointipalveluista. Tulosalueiden viestin-

tä- ja markkinointihenkilöstöt siirtyivät uuteen yksikköön. 

Sen myötä yhdistettiin olemassa olleita resursseja ja osaa-

mista sekä panostettiin sisäiseen, ulkoiseen ja sähköiseen 

viestintään sekä myyntityön tukitoimintaan. 

Liikelaitoksilla omia asiakaslehtiä 

TITAANI – KONSERNIN OMA ASIAKASLEHTI

Titaani – Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tiedotuslehti 

(ISSN 1239-2405) julkaiseminen alkoi vuonna 1996 ja jatkui 

toimitusjohtajan vaihtumiseen vuoden 2003 alkupuolelle 

saakka. Lehden nimestä oli järjestetty henkilöstölle nimikil-

pailu, jonka voitti Orimattila-instituutin kiinteistöhuoltoa 

hoitanut Pertti Salo ehdotuksella Titaani ja viikkotiedotteen 

nimeksi tuli Viikkotitaani. Pertti perusteli ehdotuksiaan: “Ti-

taani tulee sanoista tietoa, taitoa, aikuisille, nuorille ja itsellesi. 

Lisäksi Titaani kuvaa lujuutta, kovuutta ja vahvuutta.” Palkin-

tona oli lahjakortti Tuoterenkaan myymälään arvoltaan 200 

mk (47,49 €). Lehden teemoina olivat ajatuksia – tekoja ja aja-

tuksista tekoihin. Valitut teemat näkyivät hyvin koko lehden 

ilmestymisen ajan, reilut seitsemän vuotta. Lehden toimitus-

kunta vaihtui vuosittain. 

LAMBOREE – AMMATTIKORKEAKOULUN OMA LEHTI

Ammattikorkeakoulun viestintä toimitti omaa asiakaslehteä 

nimeltä Lamboree: Lahden ammattikorkeakoulun tiedotusleh-

ti (ISSN 1239-4246) ja vastaavasti tiedotelehtinen oli Pika-Lam-

boree. Kuulumisia-lehti ilmestyi vuosina 1994–1996, kun taas 

Lamboree ilmestyi yhtäjaksoisesti vuosina 1996–2011. 

SVENGI

Salpauksen lehti Svengi – Koulutuskeskus Salpauksen asia-

kaslehti (ISSN 1798-0240) ilmestyi vuosina 2009–2011. Lehteä 

julkaistiin myös E-julkaisuna. Konsernin markkinointiyksik-

kö totesi paperilehtien ajan menneen ohi, ja Salpaus siirtyi 

yksinomaan sähköisen viestintään. 

K-tunnus lanseerattiin vuonna 1996

Koulutuskonsernin graafinen ohjeisto ja liikemerkki valmis-

tuivat vuonna 1966. Tällöin viininpunainen K-kirjain alkoi 

näkyä kaikissa painotuotteissa, niin kirjepapereista toimiti-

lojen ulkoseinissä oleviin opasteisiin kuin www-sivuilla. Toi-

sen asteen oppilaitosten nimissä esiintyi konsernin tunnus 

ja sitten asianomaisen oppilaitoksen nimi aina vuoteen 2001 

saakka, jolloin Salpauksen uusi ilme oli kehitetty. Koulutus-

keskus Salpauksen sateenvarjon alle oppilaitosten tunnus 

vaihtui Koulutuskeskus Salpauksen siniseksi hyrräksi.

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin merkki suunniteltiin Lah-

den muotoiluinstituutissa. Koulutuskonserni oli julistanut 

keväällä suunnittelukilpailun kaikille koulutuskonsernin 



368

oppilaitosten opiskelijoille, erityisesti Lahden muotoiluinsti-

tuutin, Taideinstituutin sekä Hollolan käsi- ja taideteolli-

suusoppilaitoksen opiskelijoille. Kilpailuehdotuksia saatiin 

lähes 60 kpl, joista konserni valitsi käyttöönsä graafisen 

suunnittelun Muotoiluinstituutin opiskelija Henna Aapolan 

suunnitteleman merkin. – Henna kertoi merkin kuvaavan 

K-kirjainta, jossa voi nähdä koulutusta symboloivan kynän-

terän osoittavan vasemmalle. 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tunnuksena oli vuodesta 

toiseen kaikille tutuksi tullut viininpunainen liikemerkki 

K-kirjain ja graafinen ohjeisto olivat voimassa ja käytössä 

vuoden 2014 loppuun, rakenneuudistukseen saakka.

Lahden ammattikorkeakoululla oli aina autonomisen ase-

man vuoksi oma tunnus, joka valittiin kilpailulla ja voittaja 

oli opiskelija Janne Uotila Muotoiluinstituutista vuonna 1995. 

Seitsensakarainen tähti kuvasi silloisia koulutusaloja. Alun 

perin se oli suunniteltu korkeakoulun sinetiksi, mutta otet-

tiin käyttöön myös liikemerkkinä, logona. 
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Koulutuskeskus Salpauksen liikemerkki elää ajassa ja 
liikkuu

Medialle uutisoitiin Salpauksen liikemerkin valinnasta 

6.9.2001 ilmestyneessä tiedotteessa ajatuksella Koulutuskes-

kus Salpauksen liikemerkki elää ajassa ja liikkuu. Liikemer-

kin suunnitteli Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa 

graafisen suunnittelun IT-assistenttina ja opetustehtävissä 

toiminut Jari Suvela. Salpauksessa oli järjestetty keväällä 

kilpailu, joka oli kohdennettu LKTO:n graafisen viestinnän 

opiskelijoille ja opettajille sekä LAMK:n graafisen suunnitte-

lun opiskelijoille. Määräaikaan mennessä tuli kaikkiaan 62 

kilpailutyötä.

“Valittu liikemerkki osoitti Koulutuskeskus Salpauksen toimin-

nan monialaisuutta, dynaamisuutta ajattomuutta ja inhimil-

lisyyttä”, luki tiedotteessa. Merkin nähtiin myös Koulutus-

keskus Salpauksessa yhtenä yhdistävänä elementtinä, kun 

oppilaitoksia oli tuolloin yhdeksän. Jari Suvela itse kertoi, 

että Salpauksen visiossa esitetty älykkään organisaation ta-

voite ohjasi häntä hakemaan merkille matemaattista muo-

toa. “Lisäksi Salpauksen toimintaperiaatteista välittyvä tekemi-

sen meininki ja tahtotila vaatii merkiltä jatkuvaa liikettä. Merkki 

ilmensi Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan moninaisuutta, 

dynaamisuutta, ajattomuutta ja inhimillisyyttä. Kaaret kuvasi-

vat avointa ilmapiiriä ja kykyä sopeutua ajan haasteisiin. Kolme 

kaarta kuvasi Salpauksen vision kolmea sydäntä ja myös yhteis-

työtä eri tasoilla." Salpauksen “Hyrrä” oli käytössä vuoteen 

2015 saakka.

Organisaation rakenteellinen muutos tapahtui vuoden 2015 

alussa, kun LAMK ja Tuoterengas olivat molemmat irtaantu-

neet Päijät-Hämeen koulutuskonsernista. Tämä suuri muu-

tos tietysti vaikutti näkyvästi muodostetun Koulutuskeskus 

Salpaus -kuntayhtymän ja siihen kuuluvan Koulutuskeskus 

Salpauksen viestintään ja markkinointiin sekä ilmeeseen. 

Viestinnän linjauksia 2020-luvulle

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jonna Uski kertoi viestin-

nän nykyisistä linjauksista: “Salpauksen viestinnän linjaukset 

perustuvat Salpauksen strategiaan (perustehtävään, arvoihin, 

toiminnan eettisiin kulmakiviin sekä visioon). Viestintä tukee 

visiota ja arvot toimivat tienviittoina (oppimisen rohkeus, teke-

misen ilo ja reilu asenne). Tavoitteet nousevat päivitetystä stra-

tegiasta ja strategiaohjelmien sisällöistä. Markkinointia ja vies-

tintää toteutetaan eri kohderyhmille eri kanavissa kohdennetuin 

sisältöpainotuksin. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on Salpauksen 

strategisten yhteisten tavoitteiden toteuttaminen sekä visiota 

kohti yhdessä kulkeminen. Salpauksen markkinointi- ja viestin-

täsuunnitelma on Santra-intranetissä ja päivittyy digiajan mu-

kaisesti jatkuvasti. Tällä haluamme edistää avointa viestintää 

sisäisestikin nopeatempoisessa viestintämaisemassamme.” 

Avoin viestintä

Jokaisella salpauslaisella on vastuu ja mahdollisuus viestiä. 

Yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa Viestintä- ja mark-

kinointipalvelut ovat edistäneet yhteisten viestintätavoit-

teiden saavuttamista sekä asiakaslähtöistä, yhteisöllistä ja 

avointa viestintää. Salpaus viestii koulutuksista ja palveluis-

taan selkeästi, tekee Salpausta tunnetuksi ja viestii koulutuk-

sista houkuttelevasti. Viestintämaiseman kokonaisuutta on 

seurattu säännöllisesti ja tiiviisti digitaalisten kanavien kaut-

ta, mutta myös sidosryhmä- ja mielikuvatutkimuksien avulla. 

Sidosryhmätutkimuksia on tehty vuodesta 2010 lähtien ja en-

simmäinen mielikuvatutkimus toteutettiin vuonna 2017.

Uusi brändi

Koulutuskeskus Salpauksen brändilinjausten valmisteluun 

nimettiin brändityöryhmä joulukuussa 2014, jota veti vies-

tintä- ja markkinointijohtaja Tuula Kilpinen. Brändityöryh-

mä koordinoi ja suunnitteli brändin kehittämistyötä. Brän-

dilinjausten valmistelu ja brändin kehittämistyö etenivät 
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osana strategiavalmistelua vuonna 2015. Brändikäsikirja, 

joka sisältää Salpauksen brändin määrittelyn sekä linjaukset 

toimintatavoista ja visuaalisesta ilmeestä, ilmestyi lukuvuo-

den alkaessa 2015.

Uudesta oranssista brändistä Martti Tokola ja Päivi Saare-

lainen kirjoittavat Salpauksen brändikirjassa: “Brändi on 

kaikkien niiden mielikuvien summa, joka opiskelijoillamme ja 

asiakkaillamme on meistä. Se on yksi arvokkaimmista asiois-

ta, joita omistamme. Salpauksen uusi brändi pohjautuu uuteen 

strategiaamme, mutta se on rakentunut vuosien saatossa ja 

muovautuu edelleen eri aikojen, tilanteiden ja erityisesti meidän 

salpauslaisten toiminnan mukaan. Brändi muodostuu visuaali-

sen ilmeen lisäksi toimintatavoistamme, tuotteistamme ja koh-

taamisistamme asiakkaiden kanssa. Se on siis enemmän kuin 

logo tai oranssi väri sekä enemmän kuin näkyvyys tai puhetapa 

mediassa. Brändiä rakennamme me kaikki salpauslaiset. jotka 

edustamme työpaikkaamme tai kouluamme aina niin työssä 

kuin vapaallakin, jokaisessa kohtaamisessa. Viesteissämme. 

Aina ja kaikkialla.

Yhteinen palvelulupauksemme on Salpaus – Ole hyvä. Sillä on 

monta merkitystä: nuorelle hakijalle se tarkoittaa kehotusta 

olemaan hyvä itselleen tekemällä oikeita valintoja, aikuiselle 

taas täydentämällä ammattitaitoaan tai valitsemalla uuden 

suunnan elämälleen. Henkilöstölle Ole hyvä -konsepti merkitsee 

hyvää ammattilaisuutta ja reiluutta työyhteisön jäsenenä, yri-

tyksille ja muille yhteisöille hyvää kumppanuutta Salpauksen 

kanssa matkalla yhteiseen tavoitteeseen”. 

Opiskelijaviestinnän maisema valmistui muotoonsa vuonna 

2018, kun Salpauksessa otettiin Wilma käyttöön. Opiskelija-

viestintä on opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen liittyvä 

viestintä, ja se tukee opiskelijan arkea. 

WWW-maailmasta digitaaliseen viestintään

Koulutuskonserni on toimintansa alusta alkaen käyttänyt 

hyödyksi internet-maailmaa julkaisemalla ja ylläpitämällä 

omia www-sivuja. Aikanaan osoite www.phkk.fi tuli monil-

le tutuksi kuin myös liikelaitosten Tuoterenkaan ja LAMK:n 

omat sivut. Lisäksi kaikilla EAKR- ja ESR-projekteilla oli omat 

projektisivustonsa. Projektihakemuksissa oli 1990-luvulla 

plussaa, kun projektilla oli oma sivustonsa. Tosin tänään 

lähes neljännesvuosisata myöhemmin nämä aikansa sivut 

ovat nyt internetin hautausmaalla. Sivustojen ylläpito oli 

säännöllistä ja oli tärkeää olla ajan tasalla. Konsernin sisällä 

oli myös kiistoja www-sivustoista. Lahden ammattikorkea-

koulun Muotoiluinstituutin opiskelijat jopa kirjelmöivät toi-

mitusjohtajalle 2000-luvun alkuvuosina, koska eivät saaneet 

ylläpitää omaa sivustoaan. 

Nettisivujen uudistaminen oli uutinen

Kesällä 2012 nettisivujen uudistaminen oli uutinen maakun-

talehdessä. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi 15.6.2012 “Koulu-

tuskonserni laittoi nettisivut uusiksi. Nettisivujen rakennetta 

ja visuaalista ilmettä haluttiin uudistaa. Tarvittiin myös uusia 

toiminnallisuuksia, minkä takia koko nettisivutyökalu vaihdet-

tiin ja sivut suunniteltiin alusta asti uudelleen, kertoi www-pro-

Salpauksen nettisivujen sisällöistä johtoryhmä päätti  
kesällä 2009 seuraavasti:

“Otsikkotasotietojen muuttaminen on johtoryhmän päätettävä asia.

Sivujen ryhmittelyssä siirrytään Opetushallituksen koulutus- ja 

ammattialaluokituksen mukaiseen luokitteluun / ryhmittelyyn.

Koulutusalojen sivustot tulee olla yhdenmukaiset otsikkotasoilla: 

tietoa alasta, koulutusmahdollisuudet, referenssit, hyvät jutut, 

osoitteet ja yhteystiedot, palvelut, asiakastyöt (niillä aloilla, joilla ko. 

toimintaa on).

Ajankohtaista sivun / sivujen käyttöä täsmennetään johtoryhmässä  

myöhemmin.

Mahdolliset koulutusalaa koskevat esittelyvideot sijoitetaan koulu-

tusalojen sivustojen pääsivuille. Linkkejä esittelyvideoihin voi lisätä 

sivustoille tarvittaviin kohtiin. Websuunnittelija vie esittelyvideot 

sivustoille ja ohjeistaa videoiden muodosta sekä tallennuksesta. 

Videot voivat maksimissaan olla 2 minuuttia pitkiä.

www-sivuille lisätään opintosihteereiden yhteystiedot ja kesäajan 

tavoitettavuus.

Kilpailutoiminta ja kansainvälisyysasiat löytyvät sekä uusien että 

nykyisten opiskelijoiden pääotsikoiden alta.

Otsikkojen uudet opiskelijat sekä nykyiset opiskelijat nimet tullaan 

muuttamaan.

Vapaa-ajanohjaaja Maija Korpelaiselle toimeksianto kehittää oppi-

lasintraa ja nettisivuja / nuoret ja aikuiset.

Apulaisrehtori Hannu Heinonen ja kansainvälisten asioiden päällik-

kö Taru Virtanen suunnittelevat kv-sivustojen otsikkoja.” 

Salpauksen opiskelijaviestinnän maisema luotiin vuonna 2018.
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Yhteinen palvelulupauksemme on Salpaus – Ole hyvä. Sillä on 

monta merkitystä: nuorelle hakijalle se tarkoittaa kehotusta 

olemaan hyvä itselleen tekemällä oikeita valintoja, aikuiselle 

taas täydentämällä ammattitaitoaan tai valitsemalla uuden 

suunnan elämälleen. Henkilöstölle Ole hyvä -konsepti merkitsee 

hyvää ammattilaisuutta ja reiluutta työyhteisön jäsenenä, yri-

tyksille ja muille yhteisöille hyvää kumppanuutta Salpauksen 

kanssa matkalla yhteiseen tavoitteeseen”. 

Opiskelijaviestinnän maisema valmistui muotoonsa vuonna 

2018, kun Salpauksessa otettiin Wilma käyttöön. Opiskelija-

viestintä on opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen liittyvä 

viestintä, ja se tukee opiskelijan arkea. 

WWW-maailmasta digitaaliseen viestintään

Koulutuskonserni on toimintansa alusta alkaen käyttänyt 

hyödyksi internet-maailmaa julkaisemalla ja ylläpitämällä 

omia www-sivuja. Aikanaan osoite www.phkk.fi tuli monil-

le tutuksi kuin myös liikelaitosten Tuoterenkaan ja LAMK:n 

omat sivut. Lisäksi kaikilla EAKR- ja ESR-projekteilla oli omat 

projektisivustonsa. Projektihakemuksissa oli 1990-luvulla 

plussaa, kun projektilla oli oma sivustonsa. Tosin tänään 

lähes neljännesvuosisata myöhemmin nämä aikansa sivut 

ovat nyt internetin hautausmaalla. Sivustojen ylläpito oli 

säännöllistä ja oli tärkeää olla ajan tasalla. Konsernin sisällä 

oli myös kiistoja www-sivustoista. Lahden ammattikorkea-

koulun Muotoiluinstituutin opiskelijat jopa kirjelmöivät toi-

mitusjohtajalle 2000-luvun alkuvuosina, koska eivät saaneet 

ylläpitää omaa sivustoaan. 

Nettisivujen uudistaminen oli uutinen

Kesällä 2012 nettisivujen uudistaminen oli uutinen maakun-

talehdessä. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi 15.6.2012 “Koulu-

tuskonserni laittoi nettisivut uusiksi. Nettisivujen rakennetta 

ja visuaalista ilmettä haluttiin uudistaa. Tarvittiin myös uusia 

toiminnallisuuksia, minkä takia koko nettisivutyökalu vaihdet-

tiin ja sivut suunniteltiin alusta asti uudelleen, kertoi www-pro-

jektipäällikkö Mari Rosberg Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 

viestintä- ja markkinointipalveluista. Koulutuskeskus Salpauk-

sen sivuilla nuorten ja aikuisten koulutus on erotettu toisistaan. 

Lukio- ja oppisopimuskoulutus on nostettu aikaisempaa parem-

min esille. Lahden ammattikorkeakoulun sivuilla koulutus ja 

muut palvelut on erotettu toisistaan omiksi, selkeiksi kokonai-

suuksiksi.”

Opiskelijoille tarkoitetut asiat keskitettiin nyt opiskelijoiden 

omiin intranetteihin, Salpauksen opiskelijoille Pakkiin ja 

LAMK:n opiskelijoille Reppuun. Vuonna 2020 Salpauksen net-

tisivut ovat ensisijaisesti ulkoisen viestinnän väline.

Salpauksen nettisivujen sisällöistä johtoryhmä päätti  
kesällä 2009 seuraavasti:

“Otsikkotasotietojen muuttaminen on johtoryhmän päätettävä asia.

Sivujen ryhmittelyssä siirrytään Opetushallituksen koulutus- ja 

ammattialaluokituksen mukaiseen luokitteluun / ryhmittelyyn.

Koulutusalojen sivustot tulee olla yhdenmukaiset otsikkotasoilla: 

tietoa alasta, koulutusmahdollisuudet, referenssit, hyvät jutut, 

osoitteet ja yhteystiedot, palvelut, asiakastyöt (niillä aloilla, joilla ko. 

toimintaa on).

Ajankohtaista sivun / sivujen käyttöä täsmennetään johtoryhmässä  

myöhemmin.

Mahdolliset koulutusalaa koskevat esittelyvideot sijoitetaan koulu-

tusalojen sivustojen pääsivuille. Linkkejä esittelyvideoihin voi lisätä 

sivustoille tarvittaviin kohtiin. Websuunnittelija vie esittelyvideot 

sivustoille ja ohjeistaa videoiden muodosta sekä tallennuksesta. 

Videot voivat maksimissaan olla 2 minuuttia pitkiä.

www-sivuille lisätään opintosihteereiden yhteystiedot ja kesäajan 

tavoitettavuus.

Kilpailutoiminta ja kansainvälisyysasiat löytyvät sekä uusien että 

nykyisten opiskelijoiden pääotsikoiden alta.

Otsikkojen uudet opiskelijat sekä nykyiset opiskelijat nimet tullaan 

muuttamaan.

Vapaa-ajanohjaaja Maija Korpelaiselle toimeksianto kehittää oppi-

lasintraa ja nettisivuja / nuoret ja aikuiset.

Apulaisrehtori Hannu Heinonen ja kansainvälisten asioiden päällik-

kö Taru Virtanen suunnittelevat kv-sivustojen otsikkoja.” 

AHA!

Asiakkuudenhallinta Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa 

ja sen tulosalueilla oli ollut varsin liikelaitoskohtaista. Asi-

akkaat olivat pääosiltaan yhteisiä ja siten konsernin eri ta-

hoilta oli tullut joskus alueen yritysten “sumaksi” kokemia 

yhteydenottoja ja myös yksittäisille henkilöille.

Vuoden 2008 keväällä käynnistettiin juuri perustetussa Tuu-

la Kilpisen johtamassa viestintä- ja markkinointipalveluissa 

Asiakkuushallinnan projektin valmistelu, jossa oli kaksi ke-

hittämisaluetta. Ne olivat asiakkuusstrategian laadinta (ana-

lyysi nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista, hoitosuunni-

telmat ja toimintamallit kullekin valitulle asiakasryhmälle/

asiakkaalle, organisoinnista sopiminen ja seuranta) ja yhtei-

sen asiakasrekisterin hankinta ja käyttöönotto.

Toteutus hankkeistettiin seuraavasti: Konsernin johtoryh-

mälle esiteltiin hanke ja kustannukset sekä rahoitus: “Tarvit-

tavat resurssit - projektipäällikkö (50 % työajasta), 30 000 euroa 

vuodessa - muut henkilöresurssit; johto, ohjausryhmä, projekti-

ryhmä, tietohallinnon tuki, muu henkilöstö toiminnan käynnis-

tyessä ja käyttöönotossa Asiakasrekisteri; tarpeen määrittely, 

järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 50 000–60 000 euroa.
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1) Palkattiin projektille projektipäälliköksi ajalle 1.2.2009–

31.5.2010 Mari Rosberg (50 % työajasta) 2) Rahoitus projektille 

tulosalueilta. 3) Hankkeen ohjausryhmäksi esitettiin PHKK-joh-

toryhmää täydennettynä Tuulikki Kalliolla ja Tuula Kilpisellä. 4) 

Projektiryhmäksi esitettiin seuraavaa: Heikki Tuomainen, Hele-

na Moilanen, Kaisa Takamaa, Arvo Ilmavirta, Helena Hokkanen, 

Tuula Puustinen, Taija Pitkänen, Mari Rosberg, Niina Ihalainen, 

Tiina Siikanen, Linnea Sulkanen ja tietohallintopalveluiden 

edustaja. Keskusteltiin ja päätettiin käynnistää hanke. Projek-

tipäällikkönä toimii Mari Rosberg.” Johtoryhmä päätti käyn-

nistää hankkeen ja palata rahoitusosuuksiin myöhemmin. 

AHA-järjestelmä on edelleen vuonna 2020 käytössä.

“Asiakkuudenhallinnan kehittäminen on yksi menestyksemme 

kulmakivistä tulevaisuudessa. Asiakkaiden ja kumppaneiden 

kanssa tehdään hyvin monimuotoista yhteistyötä, jonka tavoit-

teena on molemmin puolinen hyöty. Yhteistyö yritysten, julkisen 

sektorin ja muiden organisaatioiden kanssa mahdollistaa sen, 

että olemme mukana työelämän kehityksen etulinjassa”, totesi 

Arvo Ilmavirta Asiakkuusstrategian mottona vuonna 2010.

Digitaalinen markkinointi ja viestintä voimistui

Salpauksen markkinoinnin ja viestinnän digitaalinen kehi-

tys voimistui 2017, kun uudet hakukoneystävälliset verkko-

sivut (voimassa vuonna 2020) mahdollistivat nykyaikaisen 

digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin. Verkkomarkki-

nointi on nopeatempoista, reaaliaikaista ja samaan aikaan 

asiakkaalla oli vahvistunut valta viestinnässä hänen vali-

tessaan kiinnostuksensa mukaan, minkä viestin parissa ku-

luttaa aikaansa, miten ja milloin. Viestintä- ja markkinointi-

palveluissa kehitettiin jatkuvasti digitaalisia tapoja viestiä, 

ja se on ollut osa nykyaikaista viestinnän toimintatapaa 

Salpauksessa. Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jonna Uski 

kertoi: “Salpauksen digimarkkinoinnissa on pidetty tärkeänä 

löydettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä tulosten mittaamisen 

mahdollisuutta. Työtä tehdään yhdessä henkilöstön ja opiskeli-

joiden kanssa.

Viestintä- ja markkinointipalveluissa kerätään ja hyödynnetään 

jatkuvasti viestintäkanavista saatavaa dataa viestintää ja mark-

kinointia koskevien päätösten tueksi. Salpauksen nettisivuilla 

vierailijoiden määrää seurataan tarkasti ja katselukerrat kasvoi-

vat myös vuonna 2020. Nettisivuilla kävi vuoden aikana yli 300 

000 yksittäistä vierailijaa, jotka tekivät lähes kaksi miljoonaa 

katselukertaa. Luvuista on suodatettu pois Salpauksen verkossa 

tapahtuvat vierailut. Kävijät saapuvat Salpauksen nettisivuille 

useimmiten Google-haun kautta. Vuonna 2020 Googlesta klikat-

tiin Salpauksen sivuille yli 450 000 kertaa ja nettisivuja käyte-

tään eniten mobiililaitteilla. Vuosi vuodelta sosiaalisen median 

merkitys on kasvanut. Salpauksen sosiaalisen median kanavis-

sa tavoitteena on tukea Salpauksen strategiaa ja rakentaa po-

sitiivista mielikuvaa ammatillisesta koulutuksesta. Salpauksen 

sosiaalisen median kanavien lisäksi koulutusalat ovat perusta-

neet omia tilejä ja tuoneet niissä omaa alaansa, osaamistaan 

ja tekemistään näkyväksi.” Salpauksessa tärkeitä sosiaalisen 

median kanavia ovat muun muassa Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn ja YouTube. Uusimpana viestintäkanavana 

Salpauksessa on otettu mukaan podcastit.

Työtilat

Viestintä- ja markkinointipalvelujen (VIM) yhdistyessä yh-

deksi konsernin kokonaisuudeksi saneerattiin yksikölle tilat 

vuonna 2008 Teinintie 4:ssä entiseen voimistelusaliin. Ny-

kyisin kotipesä on Svinhufvudinkatu 6 G, Lahden keskusta-

kampuksella.

Verkkomarkkinointi on nopeatempoista, 
reaaliaikaista ja samaan aikaan asiakkaalla oli 
vahvistunut valta viestinnässä hänen valitessaan 
kiinnostuksensa mukaan, minkä viestin parissa 
kuluttaa aikaansa, miten ja milloin. 
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Ilmeet eläneet ajassa

Konsernin viininpunainen K-kirjaimen käyttöön perustunut 

ilme oli käytössä sen koko olemassaolon ajan, 20 vuotta. Se 

näkyi kaikissa konsernin kirjepapereissa, kuvissa, netissä, 

esitteissä ja vuosikertomuksissa. 

Liikelaitoksilla oli kaikilla oma ilme. LAMK:n ilme, seitsen-

sakarainen tähti oli voimassa noin 15 vuotta. LAMK:n tun-

nus koki kaksi muutosta 2010-luvulla ennen liittymistään 

LUT-organisaatioon ja nimen vaihtuessa LAB-ammattikor-

keakouluksi vuoden 2018 alusta. 

Tuoterenkaan tunnus oli vihreä Tuoterengas.

Koulutuskeskus Salpauksen oma ilme on uudistettu kahdes-

ti, kun se perustettiin vuonna 2001 ja uudelleen vuonna 2015 

kuntayhtymän rakenteen uudistuessa. Sinisen hyrrälogon 

lisänä opiskelijaviestintää vahvistettiin ja kohdistettiin opis-

kelijoille aina oranssilla porkkanalla. Salpauksen väreinä oli-

vatkin sininen ja oranssi.

Kuntayhtymä jäi yksinomaan ammatillisen Koulutuskeskus 

Salpauksen ylläpitäjäksi vuonna 2015, jolloin oli aika miettiä 

ilme jälleen uusiksi ja väreiksi vaihtuivat oranssi ja valkoi-

nen. Värikartalla olivat muut ammatillisen koulutuksen jär-

jestäjät jättäneet täysin vapaaksi värit keltaisesta oranssiin. 

Salpaukselle löytyi väri, jolla nyt erottaudutaan muista am-

matillisen koulutuksen kentällä. Me näemme oranssin ja val-

koisen yhdistelmän Salpauksen erilaisissa ajoneuvoissa isoi-

na tai pienempinä teksteinä. Kampuksien opasteet, esitteet 

ja koko netti- ja somemaailma ovat oranssin värisen Salpaus 

– ole hyvä -tekstitunnuksen päällä valkoisella pohjalla. 
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Henkilöstö konsernin voimavara 

Henkilöstöjohtajat

• Tuula Vaskelainen henkilöstösihteeri 1998–2007

• Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja 2005–2016

• Jarmo Kröger, henkilöstö- ja kehittämisjohtaja 2016– 

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara - näin myös 

oli konsernissa ja on yhä Salpaus-kuntayhtymässä. Henki-

löstöraportteja alettiin koota vuonna 1999 ja alkoi seuranta 

henkilöstön määrästä, rakenteesta, osaamisen kehittymises-

tä, hyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä sekä mukana oli-

vat työterveydenhuolto ja työsuojelutoiminta. Uusien työn-

tekijöiden perehdytystilaisuudet konsernitasolla otettiin 

käyttöön vuonna 1999.

Vuosittaiset seurantaraportit olivat alusta alkaen osa hen-

kilöstön suunnittelu- ja seurantajärjestelmää. Henkilöstöra-

portit tekivät näkyväksi henkilöstön toiminnan työyhteisön 

sisällä ja tutuiksi ulkopuolisille sidosryhmille ja kumppa-

neille. Kehittämällä raportoinnissa käytetyt keskeiset käsit-

teet ja mittarit valtakunnallisesti yhteismitallisiksi saatiin 

myös tärkeää vertailutietoa kuntien ja kuntayhtymien kes-

ken. Konsernin raportoinnissa noudatettiin pääosin Suomen 

kuntaliiton suositusta. 

Henkilöstöraportit ovat olleet henkilöstön luettavissa ja käy-

tettävissä vuodesta 2003 alkaen konsernin intranetissa. Int-

ran osoitekin on muuttunut aikojen saatossa: info.prv.phkk.

fi, kori.phkk.fi ja nykyisin santra.salpaus.fi.

Henkilöstöstrategia suunnittelun perusta

Henkilöstöstrategioilla on suunnattu kehittämistä ja työhy-

vinvointia. Keväällä 1998 täydennettiin konsernin strate-

giaohjelmaa henkilöstöstrategialla, jossa määriteltiin hen-

kilöstön kehittämisen periaatteet. Vuonna 2005 hyväksytty 

strategia ohjasi myös henkilöstöraportin tietojen keruuta ja 

sisältöä. Raporteissa alettiin kertoa aiempaa perusteellisem-

min työyhteisön hyvinvointia edistävistä toimenpiteistä ja 

tuloksista. Vuonna 2005 konserniin perustettu henkilöstö-

johtajan viran myötä edistyi toiminnan raportointi ja mää-

rätietoinen kehittäminen. Henkilöstöjohtajaksi valittiin KT 

Lena Siikaniemi, jonka johdolla kehitettiin konsernitasoiset 

henkilöstöpalvelut.

Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstömäärä

*) Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän rakenne uudistui 2015, jolloin Yh-
teisten palveluiden henkilöstö on mukana Salpauksen kokonaismäärässä.

Vuosi 2001 2010 2020*

Salpaus 774 835 637

Lamk 388 419 -

Tuoterengas 175 133 -

Ypa 238 320 -

PHKK/Salpaus ky 1575 1707 637
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Konserni oli pitkään Lahdessa kolmanneksi suurin työnan-

taja Lahden kaupungin ja ISKU Oy:n jälkeen ja siten alueen 

merkittävä työllistäjä. Vuonna 2015 toteutettu rakennemuu-

tos vähensi merkittävästi myös Salpauksen henkilöstömää-

rää, ja vähentyminen jatkui yhteistoimintaneuvottelujen 

tuloksena vuosina 2013-2016. Salpauksen henkilöstö on nyt 

yksi kokonaisuus ja siihen kuuluvat myös aikaisemmin Yh-

teisiin palveluihin kuuluneet henkilöt.

Henkilöstön ikärakenne

*) Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän rakenne uudistui 2015, jolloin Yh-
teisten palveluiden henkilöstö on mukana Salpauksen kokonaismäärässä.

Vuosi 2001 2010 2020*

Salpaus 45 47,6 50,5

Lamk 43 46,6 -

Tuoterengas 41 47 -

Ypa 43 46,2 -

Keski-ikä 44 47,3 50,5*

Virka- ja työehtosopimuksissa suurimmat ryhmät vuonna 

2020 olivat OVTES (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja 

työehtosopimus) 365 henkilöä, jossa kasvua edelliseen vuo-

teen verrattuna oli 20 henkilöä. Kunnallisen yleisen virka- 

ja työehtosopimuksen henkilöstöä oli vuoden 2019 lopussa 

kaikkiaan 253 ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja 

työehtosopimuksen henkilöstöä 19.

Henkilöstökertomuksessa vuonna 2018 on kuvattu viime 

vuosien ammatilliset muutokset, jota hyvin kuvaavat am-

mattinimikkeet. Yleisimmät nimikkeet olivat lehtori (264), 

päätoiminen tuntiopettaja (67), taitovalmentaja (44) ja opin-

to-ohjaaja (23). Nimikkeistä suurimman ryhmän muodosta-

vat lehtorit, päätoimiset tuntiopettajat, opinto-ohjaajat, eri-

tyisopettajat sekä opettajat, joiden osuus kaikkien käytössä 

olevien nimikkeiden osalta oli 54,1 prosenttia. Vastaavat 

luvut olivat 52,8 prosenttia vuonna 2019 ja 51,1 prosenttia 

vuonna 2018. Opetushenkilöstön lisääntyminen on ollut Sal-

pauksen vahvuutta.

Merkittävä muutos valmisteltiin opettajien palvelussuhteis-

sa vuoden 2019 lopulla ja seuraavan vuoden alussa päätoi-

misia tuntiopettajia siirrettiin yhteensä 165 lehtorin virkoi-

hin. Lehtori-nimikkeellä vakituisesta opetushenkilöstöstä on 

kaikkiaan noin 86,6 prosenttia. Opettajat siirtyivät vuoden 

2018 alusta vuosityöaikaan, ja tästä palvelusuhteen muutok-

sesta tuli haastatteluissa esille eri alojen opettajilta runsaasti 

näkemyksiä muutoksen puolesta ja vastaan.

Yhteistoiminta ja yhteistoimintaelimet

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstön ja työnanta-

jan yhteistoiminnan kehittämiseen on panostettu vuosien 

aikana luottamusmiesten ja työnantajan yhteisissä kokouk-

sissa ja seminaareissa. Yhteistoimintalain edellyttämä yh-

teistyötoimikunta muodostettiin konserniin. Toimikunnassa 

oli 12 jäsentä, joista neljä edusti työnantajaa ja kahdeksan oli 

pääsopijajärjestöjen nimeämiä. Toimikausi oli neljä vuotta.

Luottamusmiespalavereita pidettiin kuukausittain tulos-

alueilla. Palavereissa käytiin lävitse ajankohtaisia asioita, 

jotka olivat olleet esillä tulosalueiden hallituksessa ja johto-

kunnissa. Yhteisten palveluiden ja luottamusmiesten välisiä 

kokouksia oli harvemmin, 3-4 kokousta vuodessa. Näissä oli 

mukana pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu, työhy-

vinvointipäällikkö ja Yhteisten palvelujen johtajat. Henkilös-

töpalvelujen ja luottamusmiesten yhteisissä kokouksissa kä-

siteltiin muun muassa konserni- ja tulosaluetason henkilöstö-, 

palkitsemis-, kannustamis- ja yhteistoimintalakiasioita. 

Pääluottamusmies Jorma Lehtinen JUKO ry muisteli

Jorma Lehtinen, joka toimi konsernissa Julkisalan koulutet-

tujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n pääluottamusmiehenä 
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lähes 20 vuotta, kertoi vuoden 2010 henkilöstökertomukses-

sa: ”Muistan vielä sen ajan, kun kaikki ratkaisut tehtiin valta-

kunnan tasolla, ja palkankorotukset olivat yleiskorotuksia. Nyt 

ratkaisuihin liittyy aina paikalliserä, joista neuvotellaan paikal-

lisesti. Erän suuruudella ei ole väliä, sillä neuvottelut tuottavat 

aina saman työmäärän. Luottamusmiespalavereissa voidaan 

käsitellä kaikkia tulosalueen erityiskysymyksiä, mitään ei sulje-

ta pois.” Haastattelussa talvella 2021 Jorma Lehtinen muisteli 

vuosituhannen vaihteessa ennen Koulutuskeskus Salpauk-

sen perustamista oppilaitosten rehtoreiden pyytämää neu-

vottelua lähiopetuksesta: “2000-luvun alussa oppilaitosten reh-

torit pyysivät virallista neuvottelua lähiopetuksen tunneista. 

Arpon ohje rehtoreille oli olla hiljaa kokouksessa. Arpo totesi, 

että työnantaja päättää lähiopetustunneista ja opetuksen laa-

dusta. Se oli se neuvottelu”. Lehtinen korosti työssään hyvien 

henkilösuhteiden tärkeyttä, joka ei tarkoittanut samaa mieltä 

olemista vaan, että silloin asioita saatettiin käsitellä asiallisesti.

Taloudellinen tilanne heikkeni  
– vuosikausia YT-neuvotteluja

Konsernihallitus päätti reagoida välittömästi vuoden 2012 

lopussa tulleisiin tietoihin opetus- ja kulttuuriministeriön 

suunnitelmista vähentää toisen asteen koulutuspaikkoja ja 

laskea yksikköhintoja. Joulukuussa 2012 tilanne informoitiin 

henkilöstön pääluottamusmiehille. Neuvotteluissa ja toimin-

nan suunnittelussa oli tavoitteena tuottaa ja toteuttaa kes-

täviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mah-

dollistavat talouden ja toiminnan sopeuttamisen useamman 

vuoden kestävässä muutos- ja kehittämisprosessissa. Pääta-

voitteena oli mahdollistaa laadukas opetus ja turvata kon-

sernin sekä sen tulosalueiden toiminnalliset ja taloudelli-

set edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa sekä edistää 

alueen kilpailukykyä. Suomen hallituksen loppusyksyllä 

2013 julkaiseman rakennepoliittisen ohjelman ja OKM:n toi-

menpiteiden vaikutukset Koulutuskeskus Salpaukseen olivat 

merkittävät ja merkitsivät aikaisemmin arvioitujen sopeut-

tamistoimien lisääntymistä. Ensimmäisen kerran konsernin 

ja Salpauksen kuntayhtymän historiassa jouduttiin isoihin 

irtisanomisiin vuosien 2013–2016 aikana. 

Konsernihallitus päätti kokouksessaan 21.1.2013 käynnis-

tää Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymässä yh-

teistoimintaneuvottelut. Sopeuttamisen tarvetta käsiteltiin 

Yhteistyötoimikunta vuonna 2010:

Työntekijöiden edustus

• Julkisten koulutettujen neuvottelujärjestö 

JUKO ry/OAJ: pääluottamusmies Jorma 

Lehtinen (luottamusmies Olli Kaikkonen), 

varapääluottamusmies Olavi Palanne 

(luottamusmies Leena Nietosvuori), luottamusmies 

Marja Kaitainen (luottamusmies Ulla Puhakka). 

• Julkisten ja hyvinvointialojenliitto JHL ry:  

pääluottamusmies Maritta Lahti 

(varapääluottamusmies Roope Pimiä). 

• Julkis- ja hyvinvointialojen toimihenkilöliitto JYTY 

ry: pääluottamusmies Mirja Aho. 

• Tekniikka ja Terveys KTN ry: pääluottamusmies 

Kaarlo Marttinen (luottamusmies Voitto Koski). 

Työsuojeluvaltuutettu Manne Anttila.

Työnantajan edustajat

• Toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta  

(talousjohtaja Martti Tokola)

• rehtori Marita Modenius  

(apulaisrehtori Keijo Makkonen)

• rehtori Risto Ilomäki (vararehtori Juhani Nieminen) 

• johtaja Jouko Pylväs (kiinteistöjohtaja Kari Tuutti)

• työhyvinvointipäällikkö Jarmo Kröger

• henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi (sihteeri).
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ensimmäisen kerran Yhteistyötoimikunnassa 14.12.2012. 

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsittelyssä olivat Päijät-Hä-

meen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot, 

ja neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus 

Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja Yhteisis-

sä palveluissa, mutta Tuoterenkaassa neuvottelut koskivat 

ainoastaan valmennus- ja tukipalveluhenkilöstöä. Yhteis-

toimintaneuvottelut päättyivät maaliskuussa 2013. Vuoden 

kuluttua, maaliskuun 2014 valtioneuvoston kehysriihen en-

nakoitiin lisäävän julkisen talouden säästötavoitteita. 

Koulutuskeskus Salpauksen peruskoulutuksen opiskelija-

määrät pienenivät. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 

kesäkuussa 2013 ammatillisen peruskoulutuksen vuosien 

2014–2016 opiskelijamääristä. Salpauksesta vähennetään 

380 paikkaa ja koko Päijät-Hämeestä 445. Marita Modenius 

muisteli: “Olin jäämässä eläkkeelle Salpauksen rehtorin virasta 

1.8.2013. Keväällä 2013 allekirjoitin lähes viimeiseksi työkseni 

YT-neuvotteluissa Koulutuskeskus Salpauksesta irtisanottujen 

irtisanomispäätökset. Se tuntui pahalta, ihan sydämessä asti. 

Mielessäni kyselin, miksi, miltä näistä ihmisistä tuntuu. Se oli 

yli 40-vuotisen työurani kovin paikka. En ollut myöskään reilun 

30 esimiestyövuoden aikana joutunut vastaavaan tilanteeseen. 

1990-luvun lama oli ollut taloudellisesti vaikea, mutta silloisessa 

Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymässä pitäydyttiin tuolloin 

lomautuksissa, mitkä koskivat koko henkilöstöä.”

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeut-

tamisen ja uudelleen suuntaamisen sekä aikuiskoulutuksen 

talouden haasteista johtuen käynnistettiin jälleen 26.8.2013 

Koulutuskeskus Salpauksessa yhteistoimintaneuvottelut, 

jotka päättyivät 4.10.2013. Käydyissä yhteistoimintaneuvot-

teluissa ja toiminnan suunnittelussa oli tavoitteena tuottaa 

ja toteuttaa kestäviä rakenteellisia sekä toiminnallisia muu-

toksia, jotka mahdollistivat talouden ja toiminnan sopeut-

tamisen useamman vuoden kestävässä muutos- ja kehittä-

misprosessissa. Tavoite oli mahdollistaa laadukas opetus ja 

turvata Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja sen tulosalu-

eiden toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kouluttaa 

osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä. Kevään 

neuvottelujen päätökset kohdistuivat pääsääntöisesti Lah-

den ammattikorkeakouluun sekä Yhteisiin palveluihin. 

Syksyn neuvottelujen sopeuttamistoimet kohdistuivat Kou-

lutuskeskus Salpaukseen. Neuvottelujen kokonaisvaikutus 

arvioitiin 2016 lopussa olleen noin 250 henkilötyövuotta. 

Taloudellinen vaikutus oli noin 14 miljoonaa euroa eli yli 10 

prosenttia vuoden 2013 tuottoihin verrattuna. Neuvottelut 

vaikuttivat jo vuonna 2013, vaikka niitä ei käyty nykytilan-

teen vuoksi. Neuvottelujen alkaessa toivottiin kuluneen vuo-

den taloudellisen tuloksen muodostuvan mahdollisimman 

hyväksi tulevien vuosien leikkausten varalle. 

Henkilöstöpalveluissa järjestettiin esimiehille hyvä valmen-

nus irtisanomisprosessiin ja itse irtisanomista harjoiteltiin 

ennalta. Esimiehet itse sanoivat tehtyjen päätösten jälkeen 

henkilöstöään irti. “Se helmikuun päivä vuonna 2013 oli työu-

rani yksi vaikein päivä. En ollut koskaan aiemmin joutunut sa-

manlaiseen irtisanomisten tilanteeseen”, muisteli tietopalvelu-

johtaja Sirkku Blinnikka.

YT-neuvottelujen tavoitteena vuosina 2013 ja 2014 oli perus-

tehtävän, koulutuksen, turvaaminen pysyvillä rakenteelli-

silla ratkaisuilla, joihin kuuluivat myös johtavien virkojen 

lakkautuksia. Irtisanomiset kohdistuivat Yhteisten palvelu-

jen henkilöstöön, hallintoon ja johtoon. Lakkautettuja virko-

ja olivat talousjohtajan ja kiinteistöjohtajan virat. Tehtävät 

siirtyivät osaksi toimitusjohtajan tehtäviä. Toimitusjohtaja 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 
kesäkuussa 2013 ammatillisen 

peruskoulutuksen vuosien 2014–2016 
opiskelijamääristä. Salpauksesta vähennetään 

380 paikkaa ja koko Päijät-Hämeestä 445. 
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vastaa nyt kuntayhtymässä ja Koulutuskeskus Salpauksessa 

kuntayhtymän kokonaisuuden, hallinnon, talouden, kiinteis-

töjen ja tukipalveluiden johtamisesta. Rehtorin vastuualue 

on koulutuksen järjestäminen ja oppilaitostoiminnan joh-

taminen. Molemmat ylimmän johdon virkamiehet toimivat 

yhtymähallituksen esittelijöinä. Johdon ja esimiesten mää-

rää vähennettiin voimakkaasti ja esimiestasoja purettiin. 

Salpauksen vararehtoreiden määrää vähennettiin neljästä 

kahteen. Opetusalajohtajia vähennettiin kahdeksasta hen-

kilöstä neljään. Samanaikaisesti opetuksen resursointia ja 

opettajien lähiesimiesten (opetusalapäälliköt) määrää ei juu-

rikaan vähennetty. 

Vasta viimeisessä vaiheessa irtisanomisia oli opetuksesta. 

Toimitusjohtaja kertoi: ”Esimiehet määrittelivät tehtävät ja si-

ten irtisanottavat henkilöt, vaikka minä olin se, joka tätä edellyt-

ti ja hallituksessa irtisanomiset esitteli. Arvostan, että yhteinen 

linja esimiesten kanssa piti. – Lisäksi tämä säästämisen filosofia 

aiheutti suuren hallinnollisen työn, rakenteelliset muutokset, 

kiinteistöjen vähentämisen ja sitten nämä irtisanomiset. Sal-

pauksen talous on nyt vuoden 2020 lopussa kunnossa.”

Työyhteisön hyvinvointi

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

Päijät-Hämeen koulutuskonsernille valmistui syksyllä 2006 

ensimmäinen työyhteisön työhyvinvointisuunnitelma. Se 

kokosi yhteen osatekijät, joilla vaikutettiin organisaation, 

työn ja työyhteisön toimivuuteen sekä yksilön työkyvyn 

edistämiseen. Tavoitteena oli osaava, sitoutunut ja hyvinvoi-

va henkilöstö. Työn tuottavuus ja vaikuttavuus ovat riippu-

vaisia samoista osatekijöistä kuin työyhteisön hyvinvointi.

Työyhteisön hyvinvointisuunnitelma sisälsi kolme toimin-

ta-aluetta: työyhteisön ja organisaation toimivuus, työn, työ-

olojen, työympäristön kehittäminen ja yksilön terveyden ja 

työkyvyn edistäminen.

Ammatillinen osaaminen ja työn vaatimusten hallinta ko-

hentavat merkittävästi yksilön työkykyä. Konsernissa ja sen 

liikelaitoksissa osaamisen johtamista arvioitiin ja kehitettiin 

omana kokonaisuutena, jolla oli tiiviit yhtymäkohdat työhy-

vinvoinnin edistämiseen.

Konsernilaisia Lahden 
Ahkeran Naisten 
kympillä vapaalla 
tyylillä oranssia 
ennakoiden vuonna 1998

Pirkko Onnela, Anja 
Haapasalo, Anna-Liisa 

Holmström ja Taina 
Lukkaroinen Tieto- ja 

kirjastopalveluista 
Tanhualla kesällä 1998.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden edistämi-

sessä huomiota kiinnitettiin psyykkiseen, fyysiseen, amma-

tilliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Työtyytyväisyyttä, 

jaksamista ja motivaatiota ylläpidettiin ja parannettiin jär-

jestämällä erilaisia henkilöstön kehittämiseen ja virkistämi-

seen liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Useimmilla meistä 

ovat parhaiten muistissa säilyneet konsernin perustamises-

ta lähtien tammikuussa pidetyt vuotuiset “Väestönlaskenta-

juhlat” vaihtuvin teemoin. Vuosijuhlien yhteydessä jaettiin 

myös Kuntaliiton hopeiset ja kultaiset ansiomerkit 20- ja 

30-vuoden palveluksesta kunnallisella alalla. 

Konsernissa oli käytössä aktiivisen aikaisen puuttumisen 

malli työkyvyn ja tasa-arvoa edistävänä toimintatapana. 

ILMAPIIRIKARTOITUKSET, TYÖOLOBAROMETRIT

Työhyvinvointia konsernissa mitattiin alkuvuosina säännöl-

lisesti ilmapiirikartoituksilla, Ensimmäinen työyhteisön il-

mapiirikartoitus tehtiin konsernissa syksyllä 1998. Tässä 

kartoituksessa oli mukana konsernin runko, Tuoterengas ja 

ennakoidusti Heinola-instituutti. Autonominen LAMK ei 

osallistunut ilmapiirikartoitukseen. Ilmapiirikartoituksessa 

vastausprosentti oli 70 ja kartoituksen vastuuhenkilönä toi-

mi Tapani Lahtinen Lahden ammatillisesta aikuiskoulutus-

keskuksesta. Tulokset avattiin tulosalueittain. Ensimmäisen 

kartoituksen tuloksista näkyi selvästi, että konserni oli 

asiantuntijaorganisaatio. Tätä kuvasi se, että itseilmaisun 

mahdollisuudet koettiin konsernissa suuriksi, työtä pidettiin 

haasteellisena ja motivoivana. Työ itsessään koettiin palkit-

sevaksi ja työn arvostus oli korkealla sekä työtä pidettiin 

vaihtelevana. 

Uudessa Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettiin vuonna 

2002 ensimmäisen kerran Työterveyslaitoksen kehittämä 

työyhteisöindeksi -kysely, jonka avulla kartoitettiin hen-

kilöstön näkemyksiä työstä, vaikutusmahdollisuuksista ja 

stressin kokemisesta sekä esimiestoiminnasta organisaation 

ilmapiiristä. Vastauksissa vahvuuksina olivat oman oppi-
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Henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden edistämi-

sessä huomiota kiinnitettiin psyykkiseen, fyysiseen, amma-

tilliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Työtyytyväisyyttä, 

jaksamista ja motivaatiota ylläpidettiin ja parannettiin jär-

jestämällä erilaisia henkilöstön kehittämiseen ja virkistämi-

seen liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Useimmilla meistä 

ovat parhaiten muistissa säilyneet konsernin perustamises-

ta lähtien tammikuussa pidetyt vuotuiset “Väestönlaskenta-

juhlat” vaihtuvin teemoin. Vuosijuhlien yhteydessä jaettiin 

myös Kuntaliiton hopeiset ja kultaiset ansiomerkit 20- ja 

30-vuoden palveluksesta kunnallisella alalla. 

Konsernissa oli käytössä aktiivisen aikaisen puuttumisen 

malli työkyvyn ja tasa-arvoa edistävänä toimintatapana. 

ILMAPIIRIKARTOITUKSET, TYÖOLOBAROMETRIT

Työhyvinvointia konsernissa mitattiin alkuvuosina säännöl-

lisesti ilmapiirikartoituksilla, Ensimmäinen työyhteisön il-

mapiirikartoitus tehtiin konsernissa syksyllä 1998. Tässä 

kartoituksessa oli mukana konsernin runko, Tuoterengas ja 

ennakoidusti Heinola-instituutti. Autonominen LAMK ei 

osallistunut ilmapiirikartoitukseen. Ilmapiirikartoituksessa 

vastausprosentti oli 70 ja kartoituksen vastuuhenkilönä toi-

mi Tapani Lahtinen Lahden ammatillisesta aikuiskoulutus-

keskuksesta. Tulokset avattiin tulosalueittain. Ensimmäisen 

kartoituksen tuloksista näkyi selvästi, että konserni oli 

asiantuntijaorganisaatio. Tätä kuvasi se, että itseilmaisun 

mahdollisuudet koettiin konsernissa suuriksi, työtä pidettiin 

haasteellisena ja motivoivana. Työ itsessään koettiin palkit-

sevaksi ja työn arvostus oli korkealla sekä työtä pidettiin 

vaihtelevana. 

Uudessa Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettiin vuonna 

2002 ensimmäisen kerran Työterveyslaitoksen kehittämä 

työyhteisöindeksi -kysely, jonka avulla kartoitettiin hen-

kilöstön näkemyksiä työstä, vaikutusmahdollisuuksista ja 

stressin kokemisesta sekä esimiestoiminnasta organisaation 

ilmapiiristä. Vastauksissa vahvuuksina olivat oman oppi-

laitoksen toiminnan tunteminen, esimiehiltä saatu riittävä 

tuki ja apu. Melko hyviksi koettiin kehittymis- ja vaikutus-

mahdollisuudet. Tulosten perusteella luottamus Salpauksen 

johdon päätöksentekoon ei ollut erityisen korkealla. Kehit-

tämiskohteeksi kirjattiin, että henkilöstö tuntisi paremmin 

Salpauksen tavoitteet.

TOB, ORGANISAATION JA TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUS 

Työolobarometri-kysely oli koko konsernissa ensimmäisen 

kerran vuonna 2005. Työolobarometri (TOB) oli kehitetty 

yhteistyössä Kuopio yliopiston ja Työterveyslaitoksen asian-

tuntijoiden kanssa. TOB-kyselyjä toistettiin vuosittain vuo-

teen 2013 saakka. Kyselyyn vastanneiden määrää seurat-

tiin aktiivisesti. Vastausprosentti vuosittain vaihteli (2005)  

67–80 % (2008). 

Timanttimallissa mittauksen kohteina olivat työn kehittä-

vyys, esimiestyö, ergonomia, optimaalinen kuormitus, työ-



380

kyky, tiedonkulku ja vuorovaikutus. Mittauksen asteikko oli 

1-5, jossa 5 oli erinomainen. 

Timanttimalli oli kehitetty kuvaamaan yhteenvetona kon-

sernin työolobarometrin tuloksia. Työyksiköiden sekä erik-

seen sovittujen taustamuuttujien tuloksia alettiin seurata 

timanttimallissa ja palkkikuvioissa aiempiin tuloksiin. Tu-

losten trenditieto antoi näin arvokasta tietoa muun muassa 

strategiatyöhön ja erilaisiin henkilöstön kehittämishankkei-

siin, jotka tukivat konsernin strategiassa painotettuja me-

nestystekijöitä. 

Työsuojelu

Konsernin virallinen työsuojeluorganisaatio vastasi työ-

suojelusta ja sen kehittämisestä lakisääteisenä tehtävänä. 

Työsuojelutoiminta organisoitui konsernissa henkilöstöpal-

veluihin. Työsuojelu ja työterveyshuolto huolehtivat työ-

paikkojen turvallisuudesta, terveellisyydestä ja ehkäisevät 

ennalta tapaturmia sekä työperäisiä sairauksia. Keinoina 

ovat seuranta, koulutus, tiedotus, työolosuhteiden paranta-

minen ja terveydellisten vaarojen poistaminen.

Konsernissa työsuojelu suuntautui ehkäiseviin toimintoihin 

henkisillä ja fyysisillä alueilla. Työsuojelutoiminnasta vasta-

si työsuojelujaosto, jossa oli kahdeksan jäsentä, joista kaksi 

työnantajan edustajaa ja kuusi työntekijöiden edustajaa. 

Vaativimmat asiat käsittelee yhteistyökomitea. 

Konsernissa alettiin vuonna 2009 kehittää turvallisuuden 

hallintaa, jossa keskeisessä osassa oli riskien arviointi – 

työssä ja työpaikalla esiintyvien vaarojen tunnistamista ja 

vaarojen aiheuttamien riskien analysointia. Riskien hal-

lintaa jatkettiin vuonna 2009 laatimalla pelastussuunni-

telmia. Pelastussuunnitelmia konsernissa oli kaikkiaan 34. 

Pelastussuunnitelmat löytyvät nykyisin Santra-intranetistä. 

Yleisiä turvallisuuskoulutuksia oli heti, kun niitä koettiin 

tarpeelliseksi. Turvallisuuskoulutusten aiheina olivat pelas-

tussuunnitelmat ja poistumisturvallisuus, toimintamallit 

kriisitilanteissa, turvallisuuden hallinnan menetelmät sekä 

työturvallisuus yleisesti. Vuonna 2020 Salpauksen kaikissa 

tiloissa oli näkyvästi esillä ohje, miten tilasta hätätapaukses-

sa poistutaan turvallisesti. 2000-luvun lopulla tapahtuneet 

kouluampumiset eri puolella Suomea nostivat oppilaitosten 

pelastussuunnitelmat ja -valmiudet uudelle tasolle.

Sairauspoissaolot

Henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä

*) Sisältää Salpauksen lisäksi LAMK:n Tuoterenkaan ja Yhteiset palvelut.

Vuosi 2001 2010 2020*

PHKK* 14689 12747 -

Salpaus - 5016 6925

Vuoden 2020 henkilöstökertomuksessa todetaan sairaus-

poissaolojen lisääntyneen vuoteen 2019 verrattuna. Syyksi 

kasvuun todetaan henkilöstön määrän kasvu ja koronapan-

demian aiheuttama poikkeusaika. Sairauspoissaolojen keski-

määräinen kesto oli kuitenkin aiempiin vuosiin verrattuna 

laskenut. Vuonna 2019 keskimääräinen sairauspoissaolopäi-

vän kesto oli 10,61 kalenteripäivää henkilöä kohti, kun vuon-

na 2020 luku oli 8,6 kalenteripäivää. 

Konsernista savuton 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernista tuli 1.10.2010 savu-

ton työ- ja opiskeluyhteisö. Näin savuton koulutuskonserni 

vahvisti opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia tukien 

konsernin työhyvinvointistrategiaa, jossa edistettiin työ-

yhteisön terveyttä ja toimintakykyä. Savuttomuus ulottui 

Salpauksen lisäksi myös Lahden ammattikorkeakouluun ja 

Tuoterenkaaseen. 
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Työterveys

Konsernissa työterveyshuolto ja työsuojelu toteutettiin la-

kisääteisesti henkilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä 

tukevalla toiminnalla. Työterveyshuolto vastaa työterveys-

huollon tehtävistä ja kehittämisestä. Työterveyshuollon pe-

rimmäisenä tarkoituksena oli sopeuttaa työ ja työntekijän 

terveydelliset edellytykset keskenään mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa. Lakisääteiset työterveyspalvelut tuotti 

konsernin perustamisesta lähtien Lahden kaupungin työ-

terveysasema ja yhteistyö jatkui vuoden 2005 kilpailutuksen 

jälkeen. Lahden kaupungin työterveysaseman lisäksi palve-

luja ostettiin Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Nastolan ja Ori-

mattilan terveyskeskusten työterveysasemilta aina siihen 

saakka, kun konsernin toimintaa oli ao. kunnassa.

Työterveys Wellamo Oy perustettiin 25.5.2009. Työterveys 

Wellamo on nyt yhdeksän Päijät-Hämeen kunnan ja Iitin, 

Myrskylän ja Pukkilan kuntien sekä ja kahden kuntayhty-

män; Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutus-

keskus Salpaus -kuntayhtymän, omistama julkinen osakeyh-

tiö. Työterveyshuollon palvelut on hankittu Wellamosta sen 

perustamisesta lähtien. Konsernin ja Työterveys Wellamon 

välinen sopimus työterveyshuollon palveluista allekirjoitet-

tiin 12.5.2010.

OHJAUSRYHMÄ JA TYÖRYHMÄ KEHITTÄMÄÄN

Työterveyshuollon organisointia alettiin kehittää vuonna 

2005 perustamalla kaksi työryhmää: työterveyshuollon oh-

jausryhmä ja työterveyshuollon työryhmä. Tarkoituksena oli 

parantaa työterveyden ja työnantajayhteistyötä sekä kehit-

tää käytännön yhteistyötä. Ohjausryhmän puheenjohtajana 

oli toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta ja työterveyshuollon työ-

ryhmän puheenjohtajana oli henkilöstösihteeri Tuula Vaske-

lainen. 

Työterveyshuollon tehtävinä olivat työkykytestit, ennakoiva 

puuttuminen, perusselvitykset, työfysioterapeutin suunna-

tut selvitykset, akuutit sairaanhoidot ja painotus ennakoi-

vaan toimintaan.

Yhdessä laaditussa työterveyshuollon toimintasuunnitel-

massa otettiin huomioon aikaisempaa laajemmin ja suun-

nitellummin työkykyä ylläpitävä toiminta. Toiminnan 

keskeisiä tavoitteita oli edistää terveyttä, ehkäistä työkyvyt-

tömyyttä, tukea työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn säily-

mistä mahdollisimman hyvänä läpi työelämän sekä edistää 

työtyytyväisyyttä. Yhteistyössä työterveyshuollon psykologi 

osallistui asiantuntijana esimiesvalmennuksen suunnitte-

luun, työolobarometrin tulosten hyödyntämiseen ja työn-

ohjauskäytäntöjen kehittämiseen. Lisäksi työterveyshuollon 

lääkäri sekä asiantuntijat osallistuivat Osaamisfoorumin toi-

mintamallin ja aktiivisen puuttumisen mallin kehittämiseen 

sekä uusien henkilöiden perehdyttämistilaisuuksiin. 

Työfysioterapeutti teki vuosittain yksilö- ja ryhmäkäyntejä 

ergonomian parantamiseksi eri työpisteissä. Näillä käynneil-

lä arvioitiin ergonomisia olosuhteita sekä annettiin ohjausta 

työasennoista, säädettiin työpisteitä ja innostutettiin tau-

koliikuntaan fyysisen työkyvyn tueksi. Konserniin kehittyi 

“taukoliikunta”, joilla tauotettiin kokouksia ja työpäivää - toi-

saalla enemmän ja toisaalla vähemmän. 
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Paula Soiva

Työterveyshuolto 
Koulutuskeskus Salpauksessa

Lahden kaupungin työterveysasema vastasi 1970-luvulta alkaen Lah-

den ammattikoulun ja sittemmin Koulutuskeskus Salpauksen työterve-

yshuollosta. Vuonna 2010 se sulautui osaksi Työterveys Wellamo Oy:tä, 

joka on kunnallinen työterveyshuolto-osakeyhtiö. Tällöin Koulutus-

keskus Salpauksen kaikki Päijät-Hämeen toimipisteet tulivat saman 

työterveyshuoltotoimijan piiriin.

Työterveyshuoltotoiminta on lakisääteistä toimintaa, jonka keskeinen 

tehtävä on yhdessä työpaikan kanssa edistää työntekijöiden terveyttä 

ja työkykyä, turvallista työn tekemistä ja työyhteisön toimintaa sekä 

ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Työpaikan ja työn 

tuntemus ovat toiminnan lähtökohtana. Koulutuskeskus Salpaukselle 

on järjestetty myös yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut, joiden 

tarjoaminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Koulutuskeskus Salpaus on ollut mielenkiintoinen alue työterveyshuol-

lolle, kuin työmaailma pienoiskoossa. Muutoksia Salpauksen organi-

saatiossa, työympäristöissä ja toimintatavoissa on tapahtunut paljon. 

Työterveyshuollon painopiste on vuosien aikana siirtynyt työpaikan 

ja työn fyysisten riskien arvioinnista työntekijöiden ja työyhteisöjen 

hyvinvoinnin edistämiseen.

Osana työsarkaani olin Salpauksen työterveyshuollosta vastaavana lää-

kärinä yli 20 vuotta vuodesta 1995 alkaen, koko ajan yhdessä työterve-

yshoitaja Soila Riihimäen kanssa työskennellen. Tiimiimme kuuluivat 

vuosia myös työterveyshoitaja Päivi Andelin-Patja ja työfysioterapeutti 

Minna Kinnunen (aik. Eerolainen) sekä työterveyspsykologi Riitta Veija-

lainen. Kaikki työterveyshuollon työntekijät olivat tarvittaessa toteut-
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tamassa sairaanhoitopalveluja, joskin ensisijaisesti pyrittiin ohjamaan 

asiakkaat vastuutiimin hoitoon.

Toiminnan kehittämistä, suunnittelua ja arviointia tehtiin yhteistyö-

ryhmissä. Teimme työpaikkakäynnit yleensä yhdessä työsuojelun / 

työhyvinvointiorganisaation kanssa. Työntekijöille järjestettiin terveys-

tarkastuksia kulloistenkin ohjeistojen ja määräysten mukaan. Pyrit-

tiin löytämään työkyvyn heikkenemisen takia tuen tarpeessa olevat 

työntekijät ja toimimaan yhdessä heidän kanssaan. Kelan kustantamiin 

kuntoutuksiin ohjattiin. Sisäilmaongelmiakin jouduttiin käsittelemään. 

Moni työntekijä tuli tutuksi työterveyshuollon sairaanhoitovastaan-

otoilla.

Parinkymmenen vuoden aikana sattui ja tapahtui monenlaista. Pääl-

limmäisiksi muistoiksi jäivät Salpauksen mukava henkilöstö ja hyvä 

yhteistyö hallinnon ja hyvinvointiorganisaation kanssa. Useinkin on-

gelmallista oli kokemus resurssien riittämättömyydestä puolin ja toisin. 

Yhdessä kehitettiin keinoja työyhteisöjen ja työntekijöiden tukemiseen. 

Paljon saatiin ohjeita ja määräyksiä vuosien aikana valtakunnallisil-

ta toimijoilta kuten Kelalta, eläkelaitokselta ja Työterveyslaitokselta. 

Siirryttiin digiaikaan. Yhteistyö oppilasterveydenhuollon kanssa jäi 

yhdeksi kehittämisalueeksi.

Havaintoja Salpauksen henkilöstön kuormittuneisuudesta tuli etenkin 

organisaatiomuutosten aikaan. Hyvinvoivat työyhteisöt olivat ilahdut-

tavia. Eniten työterveyshuollon apua tietysti tarvittiin aallonpohjissa, 

joita syntyi kovin monista eri syistä sekä työntekijöille että työyhtei-

söille. Hyvällä yhteistyöllä yleensä päästiin eteenpäin.

Työterveyshuoltotoiminta kehittyy jatkuvasti. Henkilökohtaiset kontak-

tit ja työpaikan tuntemus ovat edelleen keskiössä, vaikka digitaalisia 

palveluita monin tavoin voidaan hyödyntää

Tampere 14.9.2021 

Paula Soiva

työterveyshuollon ja  

yleislääketieteen erikoislääkäri

”Koulutuskeskus Salpaus on ollut 
mielenkiintoinen alue työterveyshuollolle, 
kuin työmaailma pienoiskoossa.”
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Vahva henkilöstökoulutus osaamisen johtamisena 
konsernin alkaessa

OPPIVA ORGANISAATIO

Suomalainen koulutusjärjestelmä on 1990-luvulla ollut erit-

täin voimakkaassa murroksessa: oli kokeilujen kautta luotu 

ammattikorkeakoulujärjestelmä, oli nuorisosasteen kokeilu-

na kehitetty ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteis-

työtä, mahdollistettu kaksoistutkinnot, kehitetty ammatilli-

sen koulutuksen korkeakoulukelpoisuutta, luotu uusia väyliä 

työelämään kehittämällä ammatillisiin opetussuunnitel-

miin työssäoppiminen, oppimista tukemaan oli luotu kirjas-

tojärjestelmä ja kehitetty sähköistä tiedonhakua. 

Erilaiset konsernin perustamisesta johtuvat oppilaitosraken-

teiden muutokset aiheuttivat erittäin suuret muutospaineet 

opettajiin ja oppilaitosten muuhun henkilöstöön. Tutkijoi-

den mukaan muutoksia tapahtuu koko ajan, eikä niiden vai-

kutuksilta voi kukaan välttyä. Tutkijat ovat myös osoittaneet, 

että henkilöstön koulutus ja haluttujen muutosten ja uudis-

tusten toteutus ovat toisistaan riippuvaisia. Uudistusten to-

teuttaminen on aina myös oppimisprosessi. 

Konsernissa päätettiin vastata tutkijoiden vaatimuksiin ot-

tamalla käyttöön niin sanottu oppivan organisaation toimin-

tamalli, joka perustui tiimitoimintaan. Tuloalueille nimettiin 

koulutuskoordinaattorit, jotka tiiminä kävivät haasteen 

kimppuun. Tämä toimintatapa edisti ja nopeutti erilaisista 

kulttuureista tulleiden opettajien ja henkilöstön sopeutu-

mista uuteen työnantajaan. Yhteistyössä eri oppilaitoksista 

tulleiden koulutuskoordinaattoreiden kanssa suunniteltiin 

laaja-alainen ja monipuolinen henkilöstön kehittämisoh-

jelma, jota alettiin toteuttaa jo syksyllä 1995. Kaikilla tulos-

alueilla tehtiin myös kehitystarveanalyysit, joiden pohjalta 

jokaiselle konsernilaiselle laadittiin oma henkilökohtainen 

kehittymisohjelma (HOPS). Niiden pohjalta neuvoteltiin esi-

miehen kanssa koulutuspäätökset. Konsernissa suosittiin 

pitkäkestoisia kehittämisohjelmia, jotka oli kytketty omaan 

työhön. Osan opiskelusta muodosti omasta työstä tehdyt 

kehittämishankkeet. Kehittämisohjelmissa oli kolme tasoa: 

konsernitaso, tulosaluetaso ja yksilötaso. Pääpaino oli kon-

sernitason ja tuloaluetason oppimisessa, jolloin opiskeltiin 

yhteistoiminnallisesti tiimeissä toimintoja kehittäen. Henki-

löstön kehittämisohjelma edisti myös verkottumista paikal-

listen korkeakouluyksiköiden kanssa. Helsingin yliopiston 

Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa suunnitel-

tiin opettajien PD-ohjelma, johon saatiin opetushallitukselta 

peräti 640 000 markan (152 650 €) suuruinen rahoitus. Tek-

nillisen korkeakoulun Lahden yksikön kanssa järjestettiin 

työpaikkakouluttajakoulutus ja Lappeenrannan teknillisen 

korkeakoulun Lahden yksikön kanssa järjestettiin 10 opinto-

viikon laatukoulutusta. 

Noin 40 % konsernin tuhatpäisestä joukosta oli aloittanut 

opinnot pitkäkestoisissa ohjelmissa (PD-opinnot, konser-

niopinnot, laatukoulutus ja oppisopimuskoulutus) jo en-

simmäisenä vuonna. Valtakunnallisesti tarkasteltuna Päi-

jät-Hämeen koulutuskonsernin toiminta oli ainutlaatuista ja 

innovatiivista. Samoissa koulutusohjelmissa opiskelivat reh-

torit, hallinnon väki, ravintola- ja siivoushenkilöstö - kukin 

HOPSinsa mukaisesti. Tämä edisti voimakkaasti kulttuurien 
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yhtenäistymistä, yhteishenkeä ja konsernin imagoa ja tun-

nettuutta. Tärkeintä oli, että osaamistason nousu näkyi opis-

kelijoiden arjessa parempina oppimistuloksina ja sitä kautta 

koko maakunnan lisääntyvänä hyvinvointina. Opiskelijoille 

annettiin myös elinikäisen oppimisen malli. Pikkuhiljaa toi-

minta alkoi levitä ja korkeakoulujen järjestämiin opetusryh-

miin alkoi tulla opiskelijoita muistakin oppilaitoksista. 

Oppivan organisaation toimintamalliin kuului myös esi-

mies-alais -keskustelut, jotka otettiin käyttöön vuonna 1997. 

Siinä käytiin esimiehen kanssa läpi seuraavan vuoden toi-

minnalliset tavoitteet, arvioitiin edellinen vuosi ja hyväksyt-

tiin henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, joka kirjattiin 

atk-pohjaiseen koulutusrekisteriin. Tulevat koulutuspäätök-

set tehtiin HOPS:n mukaisesti. 

KOULUTUSKOORDINAATTORIT TUKITIIMINÄ

Jokaisella tulosalueella oli oma koulutuskoordinaattori, joka 

auttoi henkilöstöä valmentautumaan jatkuvaan muutokseen 

ja motivoitumaan koulutukseen, ymmärsi työssäjaksamisen 

tärkeyden ja työnohjauksen hyödyn, ohjasi opetussuunnitel-

mien laatimisessa, tiedotti koulutusmahdollisuuksista ja teki 

yhteenvetoja koulutuksiin osallistumisesta. Lisäksi koulutus-

koordinaattorit avustivat tulosaluejohtajia henkilöstön kou-

lutuksen kehittämisessä ja koordinoinnissa, toimivat yhteis-

työssä oman laatuvastaavan kanssa ja konsernin 

koulutuskoordinaattorien tiimissä oman tulosalueensa edus-

tajana, yhteyksien luojana ja ylläpitäjänä. 

Päijät-Hämeen 
koulutuskonsernin 

koulutuskoordinaattoreita 
v. 1996. Titaani 3/96 .
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Vesa Raitaniemi

Koulutuskoordinaattorit 
– henkilöstön osaamisen 
kehittämistä

Päijät-Hämeen koulutuskonsernia käynnistettäessä oltiin suuren urakan 

edessä. 13 itsenäisesti toimivan oppilaitoksen + P-H:n aikuispalvelutoi-

minnan yhdistäminen hallinnollisesti yhdeksi organisaatioksi, joilla on 

yhteinen kehittämissuunta. Lähtökohta ei ollut helppo. Omistajayhtei-

söjä oli kolme. Jokaisella oppilaitoksella oli toisistaan poikkeava toimin-

takulttuuri, ja suurimmat oppilaitokset olivat monialaisia ja eri aloilla 

taas omia toimintamalleja. Lähietäisyyskään ei tuonut synergiaa. Siitä 

esimerkkinä: oppilaitokset saattoivat toimia kymmeniä vuosia samassa 

rakennus- kompleksissa, vain seinän erottaessa, mutta henkilöstö ei tun-

tenut toisiaan muutamaa harvaa lukuun ottamatta. Organisaatioestei-

den lisäksi oli tietenkin muutoksissa aina läsnä oleva muutosvastarinta, 

joka ei perustu tietoon, vaan ennakkoluuloihin ja tunteeseen. Samanai-

kaisesti yhteiskunnassa ja koulutuksessa oli kiihtyvä muutos.

Uuden organisaation johto tunsi ja tiedosti tilanteen ja valitsi konser-

nille kehittämisjohtajan ja hänelle avuksi henkilön jokaisesta oppilai-

toksesta. Henkilöiden ammattinimikkeeksi tuli koulutuskoordinaattori. 

Tämän ryhmän tavoitteeksi muodostui:

• etsiä toimintatapoja ja tehdä niistä esitys johdolle, miten kussakin 

yksikössä parhaiten saadaan levitettyä koko henkilöstölle konsernin 

tavoitteet. Ryhmän sisäinen koulutus oli työssä merkittävä, koska 

monille oli vieraita mm. käsitteet visio, missio, strategia.

• henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja yhteisten suuntaviivojen 

etsiminen,

• toimintamuotojen välittäminen kaksisuuntaisesti keskusyksiköstä 

oppilaitoksiin ja päinvastoin,

• opiskeltiin verkostoitumista käytännössä,

• tutustua eri oppilaitosten toimintaan ja avainhenkilöihin,
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• hyvien käytäntöjen levittäminen. Tämä tapahtui etupäässä koordi-

naattorien yhteisissä palavereissa, joissa etsittiin ratkaisuja tiedon 

levittämiseen.

Koordinaattorin työ oli mielekästä, mm. siksi, että saatiin hyvin itsenäi-

sesti suunnitella ja toteuttaa annettua tehtävää. Ryhmän sisälle muo-

dostui hyvin nopeasti epävirallisia tiimejä, jotka edesauttoivat luovaa 

toimintaa. Suurimpien oppilaitosten koordinaattorit olivat päätoimisia. 

Koulutuskoordinaattoriryhmän toiminta oli verraten lyhytaikainen, 

mutta näin jälkikäteen arvioiden sen olemassaolo omalta osaltaan edes-

auttoi varsin suuren organisaation hyvin nopeaa kehittymistä maan 

johtavaksi ammatillisen koulutuksen ylläpitäjäksi. 

Vesa Raitaniemi

KM, Kouluneuvos, 

Tehtävät Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa

henkilöstön koulutuskoordinaattori

aikuiskoulutuksen koordinaattori

koulutuspäällikkö

vt. rehtori
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PD-TUTKINNOT OPETTAJIEN JA REHTOREIDEN OSAAMISEN 

KEHITTÄJIKSI

Koska Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa oli omasta takaa 

monenlaista osaamista, ei kovin paljon turvauduttu konsult-

teihin. Poikkeus tehtiin PD-ohjelmien järjestämisessä osit-

tain toiminnan monipuolisuuden ja laajuuden takia, osittain 

siksi, että haluttiin ulkopuolista näkemystä ja puolueetto-

muutta. Opettajien ja rehtoreiden PD-koulutusohjelmia vetä-

mään palkattiin toimitusjohtaja Heljä Hätönen Educa-insti-

tuutista. Hänen avustuksellaan otettiin käyttöön 

kehitystarveanalyysi-järjestelmä ja saatiin myös tukea tii-

miorganisaation luomiseen. Helsingin yliopiston Lahden 

tutkimus- ja koulutuskeskus käynnisti keväällä 1996 kol-

mannen rehtoreiden Opera PD-ohjelman (40 ov), joka jokai-

sen konsernin rehtorin piti suorittaa. Heljä Hätönen toimi 

näissä kouluttajana. Näistä koulutuksista saatiin myös työ-

kaluja oppivan organisaation kehittämiseen. Samoin loka-

kuussa 1996 lähti 63 opettajaa suorittamaan opettajien PD-tut-

kintoa, josta sai valmiuksia opettajuuteen ja tiimityöhön. 

KONSERNIOPINNOT

Palveluyksiköiden henkilöstö opiskeli konserniopinnoissa, 

joissa oli kaikille yhteisiä osioita ja lisäksi eri ammattialo-

jen tarpeisiin räätälöityjä opintokokonaisuuksia. Konser-

niopintojen laajuus vaihteli yksilöllisesti. Opintosuunnitel-

ma perustui kokonaisuuteen, joka koostui kaikille yhteisistä 

perehtymisopinnoista, opiskelua tukevista perusopinnoista 

ja ammatillisista kehittymisopinnoista. Syyskuun 14. päivä-

nä 1999 Fellmannissa jaettiin todistukset ensimmäisille 40 

opintoviikon konserniopinnot suorittaneille: Leena Haloselle 

Lahden ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta, Marketta 

Mustoselle ja Raili Yrjölälle Lahden käsi- ja taideteollisuus-

oppilaitoksesta. Marketta Mustonen sanoi, että henkilökoh-

taisen oppimissuunnitelman ansiosta oli mahdollista valita 

käytännönläheisiä opintokokonaisuuksia. Raili Yrjölän mie-

lestä mielekkäin osa-alue oli oma kehittämiseen liittyvä ke-

hittämisprojekti. Molemmat myönsivät, että opiskelu oli vä-
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lillä raskasta ja vaati erityisjärjestelyjä. Iltoja, viikonloppuja 

ja kesälomapäiviä kului integroivien seminaarien, kollegiaa-

listen ryhmien ja oman tutkimustyön parissa. Motivaatio py-

syi kuitenkin koko ajan korkealla, kun opintokokonaisuudet 

olivat omaa ammattia ja oman oppilaitoksen kehittämistyö-

tä tukevia. Samana vuonna Lena Siikaniemi (Heke-yritysten 

henkilöstön kehittämisprojekti) suoritti opetusalan PD-opin-

not (40 ov) ja Tuoterenkaan johtaja Jouko Pylväs kasvatus-

tieteiden maisterin tutkinnon. Lisäksi 14 konsernin johtoon 

kuuluvaa henkilöä suoritti Opekon järjestämän Mentor-kou-

lutusohjelman (3ov). 

Vuonna 2001, kun muodostettiin Koulutuskeskus Salpaus 

-liikelaitos, oli edellä kuvatut monimuotoiset henkilöstön 

kehittämisohjelmat (PD-tutkinnot, konserniopinnot, laa-

tukoulutukset) pyritty saamaan loppuun. Koska jatkuvasti 

palkattiin uusia työntekijöitä ja tuli uusia osaamistarpeita, 

suunniteltiin Salpauksen henkilöstölle Salpaus-Edu -kou-

lutustarjotin, josta voi valita erilaisia koulutuksia tarpeen 

mukaan. Vuonna 2001 Salpauksen henkilöstö suoritti noin 

1900 opintoviikkoa erilaisissa ohjelmissa. IT-osaamisen tar-

ve lisääntyi kaikilla tasoilla, ja siihen järjestettiin paljon kou-

lutusta. Kouluttajina toimivat Salpauksen aikuiskouluttajat. 

Konsernin esimiehille järjestettiin Esimiesvoimaa-koulutus. 

Siihen osallistui 30 henkilöä, pääosin koulutusjohtajia ja kou-

lutuspäälliköitä. Omat koulutuksensa oli myös työssäoppimi-

seen ja ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät koulutukset 

opettajille. Näistä osan järjesti Opetushallitus. 

Elokuussa 2001 järjestettiin koko Salpauksen henkilöstölle 

Lahden satamassa osana Vaskiviikkoja liikelaitoksen ava-

jaisseminaari, jossa esiteltiin uusi strategia ja jossa älykkään 

organisaation lanseeraaja Pentti Sydänmaanlakka ja näytte-

lijä Tuija Piepponen esiintyivät. Lisäksi henkilöstöä osallistui 

vuosittain kuntoutusseminaariin Peurungassa tai opettajille 

tarkoitettuun Aslak-kuntoutukseen. 

Vuonna 2002 Salpauksessa aloitettiin osaamisen kehittämi-

sen painopisteiden määrittely. Näillä luotiin pohjaa salpaus-

tasoisen koulutuksen (Salpaus-edu -tarjottimen) toteutuk-

selle. Tuohon aikaan yleistyi johtamiskoulutuksessa Älykäs 

organisaatio -toimintamalli, ja Salpauksessa alettiin puhua 

Älykäs Salpaus -mallista. Henkilöstön hyvinvointiin kiin-

nitettiin vuosi vuodelta yhä enemmän huomiota. Vuonna 

2002 Salpauksessa toteutettiin yhdessä Työterveyslaitoksen 

kanssa työyhteisöindeksikysely, jonka pohjalta valmisteltiin 

työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma seuraavaa vuotta 

varten.

Yhteinen Salpaus-Edu -henkilöstökoulutus pohjautuu val-

takunnallisiin koulutuspoliittisiin painopisteisiin. Vuonna 

2007 henkilöstökoulutuksen painopisteitä olivat mm. opetus-

menetelmien monipuolistaminen, erityisopetuksen kehittä-

minen, näyttötutkintotoiminnan henkilökohtaistaminen, 

maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaaminen sekä ryhmän-

ohjauksen ja verkkopedagogiikan kehittäminen. Konsernin 

vuonna 2006 käynnistynyt esimiesvalmennusohjelma jatkui 

vuonna 2007. Opettajien työelämäjaksoja toteutettiin projek-

tien kautta. 

Monilla koulutusaloilla suunnittelukaudella 2007–2009 oli 

haasteena löytää keinoja muodollisesti pätevien ammatil-

listen opettajien saatavuuteen ja rekrytointiin. Talousarvi-

ossa vuonna 2007 painotettiin, että “olemassa olevan henki-

löstön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen panostetaan. 

Epäpätevän opetushenkilöstön koulutukseen on panostettava 

erityisillä henkilöstön kehittämistoimenpiteillä, esimerkiksi 

tukemalla muodollisen pätevyyden hankkimista sekä kehittä-

mällä systemaattisia mentorointikäytäntöjä, jotka edistävät ns. 

hiljaisen tiedon siirtämistä organisaation sisällä. Pätevöitymis-

koulutuksessa olevien opettajien kehittämistehtävien valintaa 

pyritään ohjaamaan siten, että ne palvelisivat Salpauksen toi-

minnan, erityisesti opetuksen kehittämistä.” 
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Lena Siikaniemi

Oppimisen rohkeus  
– kaksi tarinaa oppimisesta

Tämä artikkeli kertoo Päijät-Hämeen koulutuskonsernin (PHKK) ja kou-

lutuskeskus Salpauksen henkilöstön osaamisen varmistamisesta sekä 

omasta kasvutarinastani. Vahva pohja tulevaan osaamisen johtamiseen 

ja varmistamiseen rakennettiin kuntayhtymässä jo 1990-luvun lopussa.

Ensimmäinen ammattini on tietoliikennetekniikan insinööri (1976). Val-

mistuttuani pohdin, että olisi hienoa saada olla henkilöstötyössä tieto-

liikennealalla. Pääsin vuonna 1977 kouluttajaksi Lahden ammatilliseen 

aikuiskoulutuskeskukseen. Opetin ikäisilleni ja isäni ikäisille miehille 

elektroniikkaa, sähkötekniikkaa ja ammattienglantia. Hankin opettajan 

pedagogisen pätevyyden sekä osallistuin pitkäkestoisiin koulutuksiin, 

mm. Oppiva laatuorganisaatio kehittämiskonsulttikoulutukseen. Toimin 

opettajan työn ohella aikuiskoulutuskeskuksessa organisaation kehittä-

misryhmien koordinaattorina. 

Mahdollisuuksia vuorovaikutukselliseen oppimiseen – 1996–1999

Kuntayhtymää perustettaessa oli viisaasti ymmärretty, että yhdessä 

oppiminen on hyvä alusta yhteistyön vahvistamiseksi organisaation 

muutostilanteissa. 

Koulutuskoordinaattoritiimi perustettiin vuonna 1996. Tiimin tavoit-

teena oli tunnistaa henkilöstön osaamistarpeet, edistää ja mahdollistaa 

henkilöstön kehittyminen yhdessä sidosryhmien kanssa tulevaisuutta 

ennakoiden. Vuonna 1996 aloitettiin opettajien 40 opintoviikon mittai-

nen täydennys- ja jatkokoulutusohjelma, PD (professional development), 

johon osallistui yli sata opettajaa lähes kaikista kuntayhtymän tulo-

syksiköistä. Koulutuksen järjestäjänä oli Helsingin yliopiston Lahden 

tutkimus- ja koulutuskeskus. Yhteistyö myös muiden korkeakoulujen 

kanssa henkilöstön kehittämisessä oli tiivistä. Lappeenrannan teknilli-

sen yliopiston Lahden keskus, Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus 
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ja Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskes-

kus olivat keskeiset kumppanit.

Konserniopinnot aloitettiin syksyllä 1996, laajuudeltaan 40 opintoviik-

koa. Opinnoissa oli vuonna 2000 noin 130 opiskelijaa, sekä opetushen-

kilöstöä että tukihenkilöstöä. Opintojen osana olivat mm. integroivat 

seminaarit sekä kollegiaalinen ryhmätoiminta. Suunnittelu- ja ohjaus-

työstä vastasi koulutuskoordinaattoritiimi.

Tein töitä aikuiskouluttajana vuoteen 1997. Opettajan työn ohella toimin 

koulutuskoordinaattorina ja osallistuin itse myös opetushenkilöstön 

PD-ohjelmaan. Tämän jälkeen olin vuoden projektipäällikkönä Tampe-

reen yliopistossa ammatillisten oppilaitosten opettajien täydennyskou-

lutushankkeessa "Työelämän ovenavaajat". Professori Pekka Ruohotie 

oli esimieheni. Hänen ohjauksessaan ymmärsin motivaation ja tahdon 

merkityksen omaan sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen kasvuun 

ja sain palon oppimiseen. Vuonna 1998 aloitin PHKK:n kehittämisyksi-

kössä HEKE-yritysten henkilöstönkehittämisprojektin ja myöhemmin 

hekePRO-projektin projektipäällikkönä. Projektien tavoitteena oli viedä 

PHKKssa opittuja ja kehitettyjä käytäntöjä päijäthämäläisiin yrityksiin. 

Projekteissa laadittiin yritysanalyysejä henkilöstönäkökulmasta, toteu-

tettiin osaamiskartoituksia sekä näiden pohjalta koulutus- ja kehittä-

misohjelmia. 

Koulutuksia opettajille, esimiehille ja tukihenkilöstölle – 2000–2005 

Koko henkilöstön koulutukseen panostettiin. Salpaus-edu kokosi Sal-

pauksen laajan koulutustarjonnan. Pedagoginen osaaminen, yleiset 

työelämävalmiudet, johtamisosaaminen ja kansainvälistymisosaaminen 

olivat keskeiset kokonaisuudet vuosina 2002–2003. Lisäksi järjestettiin 

eri tulosalueille yhteisiä koulutuksia mm. Esimiesvoimaa –koulutusoh-

jelmaan (15 ov) osallistui 30 esimiestä ja avainhenkilöä. Oppisopimuksen 

lisäkoulutusta käytettiin runsaasti. Koulutusta saatiin mm. taloushallin-

toon, tietotekniikkaan sekä siivous- ja ravitsemusalan tehtäviin. Vuonna 

2000 oppisopimuskoulutuksessa oli 90 konsernilaista. Sisäisenä koulutuk-

sena järjestettiin mm. useita tietotekniikkakoulutuksia. 

Yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkea-

koulun kanssa käynnisti ammatillisen opettajankoulutuksen Lahden 

alueryhmän vuonna 2004. Lahden alueryhmä on edelleen toiminnas-

sa ja vuosittain aloittaa uusi ryhmä. Sopimuksen mukaisesti Salpaus 

tarjoaa tilat ja laitteet opettajankoulutuksen ryhmille ja opettajakorkea-

koulu vastaa koulutuksen toteuttamisesta. 

Kuntayhtymässä hyväksyttiin yhteistoiminnallisesti laadittu henki-

löstöstrategia vuonna 2005. Henkilöstöstrategian 2005–2010 tavoitteet 

olivat: osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö sekä henkilöstön 

saatavuuden varmistaminen. Henkilöstöstrategiassa todetaan, että 

perinteiset henkilöstöhallinnon palvelut eivät enää riitä vaan resursseja 

tulee suunnata visio- ja strategialähtöiseen osaamisen kehittämiseen 

ja varmistamiseen. Strategian toteutusta tukemaan perustettiin HRM- 

(human resource managemet) ja HRD- (human resource development) 

työryhmät, joiden jäsenet olivat liikelaitosten johtoa ja esimiehiä. 

Osaaminen oli nostettu yhdeksi tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi 

henkilöstötyössä. Henkilöstöstrategia toteutti osaltaan kuntayhtymän 

strategiaa. Tästä rakentui vuosien kuluessa yhä vahvistunut kump-

panuus ja yhdessätekemisen malli kuntayhtymän perustoiminnan ja 

henkilöstöpalveluiden välille. 

”yhdessä oppiminen on hyvä alusta yhteistyön 
vahvistamiseksi organisaation muutostilanteissa”
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Oma oppimiseni jatkui työssä oppimalla ja opiskelemalla. Toimin 

Hankeyksikön päällikkönä 2001-2003, osallistuin lukuisien projektien 

suunnitteluun ja toimin asiantuntijatehtävissä myös kansainvälisissä 

projekteissa, joissa asiantuntijuuteni liittyi organisaation ja henkilös-

tön kehittämiseen, laatutyöhön ja ennakointiin. Erikoisin tehtävä oli 

koulutus Venäjällä suljetussa ydinasekaupungissa Sarovissa vuonna 

2002, aiheena oli henkilöstön kehittäminen. Työn ohella suoritin Ope-

tushallinnon tutkinnon 2001, Kasvatustieteiden maisterin tutkinnon 

2002 ja Johtamisen erikoisammattitutkinnon 2002. Sivuaineopinnot tein 

verkko-opintoina ja kesäyliopistossa. Heti maisteriopintojen jälkeen 

pääsin tohtoriopintoihin Tampereen yliopistoon. Työn ohella opiskelu 

tarkoitti sitä, että illat, viikonloput ja lomat ahersin opinnoissa. Usein 

tuntui siltä, että pitkän työpäivän ja työviikon jälkeen sain opinnoista 

energiaa. Sain opinnoista myös paljon uusia näkökulmia ja käytäntöjä 

työhön. Monet oppimistehtävät laadin projektitoiminnan tai oman työn 

kehittämiseen. Vuodesta 2004 toimin Lahden ammattikorkeakoulussa 

kehittämispäällikkönä. Vastasin henkilöstön kehittämisen toteutukses-

ta ja mm. opettajankoulutuksen Lahden alueryhmän perustamisesta. 

Keväällä 2005 väittelin kasvatustieteen tohtoriksi, aiheena oli ammatilli-

sen koulutuksen vetovoimaisuus (Magnetic Metal). Tekemisen ilo kasvoi 

onnistumisen iloksi. 

Oppimisen muodot.
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Henkilöstöstrategia tavoitteista toteutukseen – 2006–2012

Vuonna 2006 kuntayhtymään perustettiin henkilöstöjohtajan virka. Teh-

tävänä oli perustaa Henkilöstöpalvelut-yksikkö ja johtaa sen toimintaa 

sekä viedä henkilöstöstrategian tavoitteet toiminnaksi. Henkilöstöstra-

tegian painopisteet osaamisen kehittämisessä ja työyhteisön hyvinvoin-

nissa olivat vuosille 2005-2006: työyhteisön hyvinvointisuunnitelman 

laatiminen ja henkilöstön osaamisen kehittämisohjelman suunnittelu. 

Vuosien 2007-2008 suunnitelmassa tavoitteiksi asetettiin systemaattinen 

osaamisen johtaminen - osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut. 

Osaamiskeskustelun aktiivinen aloittaminen organisaatiossa oli tärkeää. 

Keskustelu osaamisesta ja sen tavoitteellisesta kehittämisestä kannustaa 

myös osaamisen jakamiseen organisaatiossa. Henkilöstöstrategian mu-

kaisesti toteutettiin vuonna 2006 sekä esimiesten että opetushenkilöstön 

osaamiskartoitukset, joissa noin 1000 henkilöä arvioi omaa osaamis-

taan itsearviointina. Tukihenkilöstön osaamiskartoitukset toteutettiin 

vuonna 2007. Opetushenkilöstön osaamiskartoitusten toteuttamisesta on 

artikkeleita julkaisussa ”Näkökulmia opettajuuteen ja asiantuntijuuteen”

Systemaattiseen kehittämistyö sai myös ulkopuolista tunnustusta. Kor-

keakoulujen arviointineuvoston toteuttaman laadunvarmistusjärjestel-

män auditoinnin tuloksena vuonna 2006 Lahden ammattikorkeakoulun 

yhdeksi vahvuudeksi nousi henkilöstön kehittäminen. Auditointiryhmä 

toteaa raportissaan, että henkilöstön kehittäminen on koko kuntayhty-

män tasolla jäsentynyt ja on systemaattinen kattaen useita henkilöstön 

kehittämisen osa-alueita.

Ulkopuolisella projektirahoituksella on ollut merkittävä tuki henkilöstön 

osaamisen kehittämisessä ja uusien toimintamallien luomisessa. Vuoden 

2006 alussa otettiin käyttöön Osaamisfoorumi-toimintamalli, jonka 

avulla pyrittiin vastaamaan henkilöstöä koskeviin muutostilanteisiin. 

Osaamisfoorumissa toteutui henkilöstön kehittämisen, palvelussuhde-

asioiden ja työhyvinvoinnin tiivis yhteistyö. Osaava-ohjelmassa (2010–

2016) kehitettiin opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista ja 

Kyky-projektissa (2010-2013) kehitettiin mm. ryhmäkehityskeskustelu-

malleja.

Kuntayhtymä oli aktiivisesti mukana Koulutuksen järjestäjien yhdistyk-

sen toiminnassa, vuodesta 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys 

AMKE ry. HRMD-verkostossa kehitetään yhdessä henkilöstöjohtamista. 

Verkostossa olemme jakaneet tietoa ja osaamista henkilöstöjohtamisen 

käytännöistä ja kuntayhtymä on ollut suosittu benchmarking-kohde. 

Henkilöstötietojärjestelmien kehittäminen oli yksi henkilöstöstrategian 

tavoitteista. Vuonna 2007 otettiin käyttöön WebTallennus-osio, joka mah-

dollisti keskeytys- ja muutoshakemusten sekä työsopimusten sähköisen 

laatimisen ja hyväksymisen. Henkilöstötietojärjestelmien kehittäminen 

mahdollisti resurssien suuntaamisen rutiinien sijasta kehittämiseen. 

Vuonna 2011 otettiin käyttöön Osaamisen johtamisen ohjelmisto (OJO), 

joka mahdollisti kehityskeskustelujen dokumentoimisen järjestelmään 

ja mm. sisäisten koulutusten ilmoittautumiset intranetissä. Osaamisen 

ennakoinnin tietoperustaa vahvistettiin vuonna 2012 ottamalla käyt-

töön henkilöstöraportoinnin tietovarasto (HR-DW). 

Uuden ajan oppiminen -seminaarisarjoja järjestettiin vuonna 2011 kol-

me ja niihin osallistui 121 henkilöä kaikilta tulosalueilta. Neljän semi-

naarin sarjoilla rakennettiin uudenlaista työskentelytapaa opetukseen 

ja ohjaukseen sekä muuhun toimintaan yhteisöllisen oppimisen keinoin. 

Esimiesvalmennukset toteutettiin koko kuntayhtymän esimiesten 
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yhteisinä esimiesfoorumeina, joissa keskityttiin tulosalueiden yhteisen 

strategian eteenpäin viemiseen. 

Osaamisen johtamisen kokonaisuus Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa 

vuonna 2012 sisältää kolme keskeistä elementtiä: osaamisen ennakoin-

ti, henkilöstösuunnittelu ja osaamisen varmistaminen. Vuodesta 2012 

lähtien 70-20-10 -osaamisen varmistamisen kokonaisuus on toiminut 

perustana koko Salpauksen osaamisen johtamisen ja varmistamisen 

toteutukselle. Mallin idea on, että henkilö omaksuu työelämässä 70 % 

oppimistaan asioista kokemuksen kautta: työssä oppimalla, tarttumalla 

uusiin haasteisiin ja ratkaisemalla ongelmia. 

Aloitin henkilöstöjohtajan virassa 2006 ja oma oppimiseni oli vahvasti 

työssä oppimista. Paljon vastuuta ja uutta oli edessä. Kuntayhtymän 

henkilöstöstrategian selkeys auttoi työn tekemisessä ja tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Uskon että päämäärätietoisuuteni, joka oli vienyt minua 

eteenpäin opinnoissani, auttoi myös työssä. Osaamisen jakaminen on 

myös tärkeää. Tarkastin Tampereen yliopiston kasvatustieteellisen tiede-

kunnan opiskelijoiden lisensiaatintutkimuksia, toimin kansainvälisissä 

tieteellisissä julkaisuissa refereenä, ohjasin useita kuntayhtymän henki-

löstön diplomitöitä, pro gradu-tutkielmia sekä ammattikorkeakoulun ja 

ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä. Lisäksi kirjoitin useita 

artikkeleita myös yhdessä kollegoiden kanssa. Moni artikkeleista kertoo 

tapaustutkimuksista, jotka tehtiin henkilöstöjohtamisen käytännöistä 

kuntayhtymässä. Näistä esimerkkinä ovat Osaamisfoorumi muutoksen 

tukena (2007), Competence and Employment Forum: Linking HRD and 

HRM (2009) sekä Innovaatiojärjestelmä haastaa osaamisen ennakoinnin 

(2010). Omien näkökulmien laajentaminen kehittämistyössä on tärkeää. 

Tutkiminen ja kirjoittaminen auttavat ymmärtämään kokonaisuuksia ja 

ovat myös väline osaamisen jakamiseen.

Henkilöstönäkökulman raskaat vuodet  
– yhdessä tekemällä eteenpäin – 2013–2016

Kuntayhtymässä ja sen kaikilla tulosalueilla käynnistettiin ensimmäi-

set koko henkilöstöä ja kaikkia toimintoja koskevat yhteistoimintalain 

mukaiset neuvottelut vuonna 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

päätökset vähensivät sekä ammatillisen peruskoulutuksen että ammat-

tikorkeakoulun rahoitusta. Vuosi oli henkilöstönäkökulmasta raskas. 

Neuvottelut vaikuttivat kaikkeen toimintaamme. Yhteinen tavoitteem-

me oli turvata Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja sen tulosalueiden 

toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa 

ja edistää alueen kilpailukykyä. Neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä 

ja saimme turvattua tulevaisuutemme.

Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut olivat raskaita, paitsi koko hen-

kilöstölle, myös neuvottelijoille. Neuvotteluprosessit ja -käytännöt olivat 

tuntemattomia, näihin perehdyttiin tarkasti ja tunnollisesti. Raskaiden 

asioiden rinnalla tuli kuitenkin katsoa tulevaisuuteen ja luoda muuttu-

neessa toimintaympäristössä tarvittavia toimintamalleja. Osaamisen 

varmistamiselle rakennettiin uusia käytäntöjä oppimiseen ja oppimisen 

näkyväksi tekemiseen. "Oppimisen ja työn muutos", johdon ja esimiesten 

oppimisprosessi käynnistyi keväällä 2013 ja jatkui vuonna 2014. Esimie-

het työstivät uusia toimintamalleja ja saivat tukea muutoksen käsitte-

lyyn työyhteisöissään. 

Koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käytiin myös 

keväällä 2014. Neuvotteluissa käsiteltiin Lahden ammattikorkeakoulun 

(LAMK) ja Tuoterenkaan (TR) yhtiöittämisestä aiheutuvaa koko kun-

tayhtymää koskevaa rakennemuutosta ja sen henkilöstövaikutuksia. 

Yhtiöittämiset tapahtuivat 1.1.2015. Muutos vaikutti merkittävästi myös 



395

Salpaukseen ja Yhteisten palveluiden yksikköihin. Uudessa Salpauksessa 

käytiin laajoja neuvotteluita myös vuosina 2015 ja 2016. 

Henkilöstön osaamisen varmistamista on linjannut vuodesta 2014 al-

kaen yhteistoimintalain mukainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. 

Suunnitelmassa kuvattiin vuonna 2014 toimintaympäristöstä nousevia 

osaamistarpeita, henkilöstön nykyistä osaamista ja toimintasuunnitel-

mista nousevia osaamistarpeita sekä henkilöstöohjelman tavoitteita. 

Valtakunnallinen tutkintojen uudistus (TUTKE2) suuntasi erityisesti 

opetushenkilöiden osaamisen varmistamista. Ohjaaminen, digitalisaa-

tio ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, samoin kun aikaan 

ja paikkaan sitomaton oppiminen edellyttävät jatkuvaa pedagogisen 

osaamisen uudistamista.

Salpauksen uudet arvot ja uuden strategian (2016-2020) laatiminen 

tehtiin yhteistoiminnallisesti koko henkilöstön kanssa ja myös opiskeli-

joita osallistamalla vuonna 2015. Arvoiksi valittiin: oppimisen rohkeus, 

tekemisen ilo ja reilu asenne. Erinomaiset arvot oppilaitokselle, koko 

henkilöstölle ja opiskelijoille. Henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen 

kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2016 johdettiin 

Salpauksen strategian kehitysohjelmista ja toimintakulttuurin vahvista-

misen osa-alueista. Painopisteiksi valittiin: Salpauksen arvojen mukai-

nen eettinen toiminta ja johtamisen kehittäminen, johtamisjärjestelmän 

ja esimiesorganisaation uudistaminen sekä yhteisen ymmärryksen ja 

keskustelukulttuurin vahvistaminen.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamisen tarpeet koh-

dentuivat vuonna 2016 uudistuneiden pedagogisten toimintamallien 

kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen sekä uudistuneiden oppimisrat-

kaisujen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Digitaalisuus ja erilaiset 

sähköiset oppimisympäristöt ovat edellyttäneet pelillisyysmenetelmien 

haltuunottoa ja digitaalisen oppimateriaalin hyödyntämistä opetuksen 

toteuttamisessa. 

Vuodesta 2016 lähtien on korostettu uusia rooleja oppimisessa: jokainen 

on itse vastuussa omasta oppimisestaan, jolloin oppiminen on vaikutta-

vinta. Esimiehen rooli on ohjata ja tukea, kehittämis- ja henkilöstöpalve-

luiden asiantuntijoiden rooli on olla oppimisagentteja ja luoda puitteita 

uudenlaiselle oppimiselle. 

Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa osaamisen johtamisen kokonaisuutta 

sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Vuonna 2016 uudistettiin 

kehityskeskustelukäytännöt. Onnistumiskeskustelun myötä pyritään 

vapautumaan keskustelun kaavamaisuudesta, siirrytään arviointi- ja 

palautekeskeisyydestä keskusteluun, joka korostaa työn merkitykselli-

syyttä, onnistumisia ja siitä mistä olemme ylpeitä. Onnistumiskeskuste-

luissa vahvistetaan yhteistä ymmärrystä ja käsitystä siitä, mikä meitä 

motivoi. Keskustelut ovat olleet jatkuva kehittämisen kohde PHKK:ssa ja 

Salpauksessa. Tavoitteena on ollut, että kaikki käyvät keskustelun esi-

miehensä kanssa ja että keskustelut ovat hyödyllisiä. Tässä tavoitteessa 

on onnistuttu vuosi vuodelta paremmin. Vuonna 2016 henkilöstöstä 98,1 % 

kävi onnistumiskeskustelun esimiehensä kanssa. 

Oma oppimiseni oli työssä oppimista, uuden opettelemista ja uusien 

käytäntöjen rakentamista yhdessä oman tiimin ja kollegojen kanssa. 

Osaamisen ennakointi on ollut minulle tärkeä teema. Kollegoiden kanssa 

avasimme näkökulmaa sekä ennakointiin että strategiseen uudistumi-

seen artikkelissamme vuonna 2016. Yhdessä tutkiminen ja kirjoittami-

nen on innostavaa sekä monella tapaa opettavaa ja palkitsevaa. 
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Osaamisen varmistaminen on myös ryhmän yhteinen asia – 2017–2020

Vuodesta 2018 lähtien onnistumiskeskustelut on käyty ensisijaisesti 

ryhmissä. Uudella mallilla on haluttu kannustaa jatkuvan keskustelun 

kulttuuriin, jolloin tavoitteista, osaamisesta ja toiminnasta keskustellaan 

useita kertoja vuoden aikana. Osaamisen varmistamisen suunnittelun 

perustana ovat tiimien yhteiset tavoitteet.

Salpauksen sisäinen koulutus- ja työpajatarjonta on koottuna Osaami-

sen johtamisen ohjelmiston OJO:n koulutuskalenteriin intranet-sivuilla. 

Vuonna 2018 koulutuskalenterissa julkaistiin 16 sisäistä koulutusta. 

Lisäksi pidettiin useita sisäisiä valmennuksia ja koulutuksia, mm. 

projektien toteuttamina. Muutos on suuri esimerkiksi vuodesta 2016, 

jolloin sisäisiä koulutuksia oli 47 kpl. Muutosta on tapahtunut osaamisen 

varmistamisen eri tapojen käytössä ja 70-20-10 -mallin soveltamisessa.

Vuonna 2019 osaamisen varmistamisessa on mukana tuttuja teemoja. 

Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen on edelleen keskeinen 

kehittämisen kohde. Osaamisen varmistaminen eri henkilöstöryhmissä 

sisälsi muun muassa seuraavaa:

• Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamisen tarpeet 

kohdentuivat Salpauksen pedagogisten toimintamallien ja toteutusta-

pojen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Uudenlaista opettajuutta 

varten on valmennettu muun muassa Luotsiopettajia, jotka toimivat 

vertaistukena opetushenkilöstön osaamisen varmistamisessa.

• Muun henkilöstön osaamisen varmistaminen keskittyi erityisesti 

oman ammattialan erityisosaamisen vahvistamiseen sekä ohjausosaa-

misen vahvistaminen oppilaitoskontekstissa.

• Esimiehet ovat osallistuneet strategisten kehitysohjelmien ja toimin-

takulttuurin vahvistamisen tavoitteiden laadintaan ja toteuttamiseen. 

Salpauksen johtamisrakennetta on uudistettu ja esimiesten yhdessä 

johtamisen toimintamallia on tuettu syksyllä 2019 käynnistetyllä 

esimiesvalmennuksella.

• Koko Salpauksen henkilöstöä on kannustettu 70-20-10-toimintamallin 

mukaiseen osaamisen varmistamiseen. Pääteemoja ovat olleet uudis-

tuneen ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurin vahvistaminen 

ja digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen monipuolisesti 

jokaisen työssä.

Ydinprosessien osaamisen varmistaminen oli keskiössä. Työtä tuettiin 

opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoituksella. 

Painopistealueet olivat työelämässä oppiminen ja opiskelijoiden opinto-

jen henkilökohtaistaminen. Näihin liittyen koko opetushenkilöstö laati 

osaamiskartoituksen, jonka pohjalta osaamisen varmistaminen jatkuu.

Vuonna 2020 pandemia muutti lähes kaiken henkilöstön työn ja opiskeli-

joiden opiskelun digitaalisesti tapahtuvaksi. Toimintamallien kehittämi-

seen eri työtehtävissä oli panostettu vahvasti jo vuodesta 2013. Digito-

teutuksena toteutettiin vuonna 2020 mm. pedagogiset iltapäivät, joiden 

teemat tukivat laajasti henkilöstön arkea. Oppiminen 70-20 -mallin 

mukaisesti ja yhteisöllinen työskentely vahvistuivat koko henkilöstöllä. 

Digitaaliset työtavat ovat mahdollistaneet sen, että yhteistä toimintaa on 

useammin ja laajemmin. 

Kannustan kaikkia rohkeasti poisoppimaan vanhasta sekä oman osaa-

misen uudistamiseen ja jakamiseen!

KT, ins. Lena Siikaniemi 
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Osaamisen johtaminen – OJO-ohjelmisto apuna

Osaamisen johtamisen ohjelman käyttöönotto käynnistyi 

konsernissa vuonna 2009 ja valmistui seuraavana vuonna 

ollen käytössä edelleen. Ohjelmiston käyttö tukee esimiehiä, 

henkilöstöpalveluiden asiantuntijoita ja yksittäisiä henkilöi-

tä osaamisen johtamisen alueilla.

Henkilöstön koulutuspäivät
*) Vuoden 1999 tiedot ovat laskennallisia, koska koulutus laskettiin kou-
lutukseen käytetyissä markoissa ja opintoviikkoina eikä henkilöinä ja 
kalenteripäivinä. (PHKK Henkilöstöraportti 1999. 2000). Vuosina 2009 ja 2010 
ei laskettu osallistujien määrää ainoastaan koulutuspäivät. Vuosien suureen 
määrään vaikuttivat iso MS Office 2007 -koulutus, Salpauksen Arviointiosaa-
ja -koulutushanke (10 op) ja ammattikorkeakoulun Opinnäytetyön ohjaus 
-koulutus (7 op).

1999* 2009 2010 2019 2020

henkilöstö 530 - - 624 637

koulutus- 
päivät (ov) 3725 8314 8686 398 404

OSAAMISKARTOITUKSET

Konsernin osaamiskartoitus toteutettiin ensimmäisen ker-

ran konsernirungossa ja Tuoterenkaassa lukuvuoden 1998-

1999 aikana. Kartoitus oli kaksiosainen. Pilottikysely kohdis-

tettiin tulosaluejohtajille ja muille esimiehille maaliskuussa 

1998. Kartoituksen kysymyksiä tarkennettiin ja varsinainen 

kysely toteutettiin muulle henkilöstölle talvella 1999. Osaa-

miskartoituksen avulla selvitettiin henkilöstön osaamista: 

konsernin ja oman tulosalueen tuntemus, organisaation oh-

jeistus, kustannustietous, asiakkaat ja tärkeimmät kilpailijat, 

turvallisuus, laatutietous, yhteistyötaidot, tehtävien hoito, 

viestintä, tietotekniset taidot ja kielitaito. Lisäksi selvitettiin, 

missä asioissa henkilöstö haluaa parantaa omaa osaamis-

taan. 

Henkilöstöstrategiassa (2005-2010) oli osaamisen kehittämi-

sen tavoitteeksi asetettu koko henkilöstön osaamisen kar-

toittaminen ja osaamisen kehittämisohjelman suunnittelu 

sekä toteutus kartoituksen pohjalta. Osaamiskartoituksen ta-

voitteena oli organisaatiossa olevan osaamisen tunnistami-

nen ja sen aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen. Lisäk-

si haluttiin tunnistaa nykyiset ja tulevaisuuden osaamis- ja 

kehittämistarpeet sekä tukea osaamisen systemaattista ke-

hittämistä ja pitkän aikavälin suunnittelua. Osaamiskartoi-

tukset etenivät hyvin, sillä vuoden 2009 loppuun mennessä 

oli 81 % henkilöstöstä osallistuneen osaamiskartoitukseen. 

Erityismainintana todettiin, että Kiinteistöpalveluissa 79 

henkilöä oli osallistunut kartoitukseen. Ravintolapalveluissa 

61 henkilöä oli vastannut kyselyyn, joka toteutettiin Osaami-

sen johtamisen (OJO) ohjelmistossa. 

Vuoden 2010 lopussa 80,9 % henkilöstöstä oli osallistunut 

osaamiskartoitukseen, jotka toteutettiin OJO:ssa. Osaamisen 

johtamisen ohjelmisto oli yhä käytössä vuonna 2020.

KEHITYSKESKUSTELUT

Kehityskeskustelut olivat avain osaamisen ja työhyvinvoin-

nin kehittämisessä sekä strategioiden kiinnittäminen työn-

tekijöiden työhön ja tavoitteisiin. Hyvin toteutettu kehitys- 

keskustelu henkilöstöpalveluiden näkemyksen mukaan hyö-

dynsi yksilön, työyhteisön ja siten koko organisaation toi-

mintaa ja hyvinvointia. Konsernissa oli tarkasti määritelty 

lähiesimiesten vastuut keskusteluista ja se, kenen kanssa 

TOB-raporteista saatiin koottua tieto, kuinka hyödylliseksi henkilöstö 
koki kehityskeskustelun.

Koko  
konserni 2007 2008 2009 2010 2020

Olen käynyt 
keskustelun 
esimieheni kanssa 
viimeisen vuoden 
aikana

81 % 85 % 85 % 100 % 637

Olen kokenut kes-
kustelun hyödyl-
liseksi

47 % 58 % 55 % 57 % 404
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kehityskeskustelut käytiin. Keskustelut oli pidettävä vakinai-

selle henkilöstölle, yli kahden vuoden määräaikaisille ja 

osa-aikaeläkeläisille. Harkintaa saattoi käyttää osa-aikaisen 

henkilöstön, lyhyemmässä määräaikaisessa palvelusuhtees-

sa olevien kanssa. Keskustelut olivat säännöllisiä ja käytiin 

vähintään kerran vuodessa. Kehityskeskusteluita nimitettiin 

tuttavallisesti “kekeksi”.

Salpauksessa ei enää käytetä termiä kehityskeskustelu, vaan 

on siirrytty käyttämään muotoa onnistumiskeskustelu.

ONNISTUMISKESKUSTELUT 

Salpauksessa käydään nykyisin entisten kehityskeskuste-

lujen sijaan onnistumiskeskusteluja, jotka 2021 muuttuvat 

TAHTO-keskusteluiksi. Mietitään ja arvioidaan: mitä osaa-

mista minulla on. Reformin myötä digitalisaatio on levinnyt 

kaikille aloille, ja kehittämiskoordinaattori ja suunnittelija 

järjestävät koulutuksia ja suunnittelevat eri alojen oppimis-

ympäristöjä. Koulutustarjontaa on myös opettajakorkea-

kouluissa, ja sitä on hyödynnetty. Vuonna 2017 Salpauksen 

henkilöstö osallistui erilaisiin reformin muutoksiin tähtää-

viin koulutuksiin. Jo vuonna 2017 henkilöstöä kannustettiin 

ottamaan itselleen käyttöön uusi digitaalinen työtapa. Sii-

hen luotiin uusi 70/20/10 -valmennusmalli – 70 tapa tehdä 

työtä on muuttunut, 20 kaveri neuvoo, 10 koulutuksellista 

osaamista – osaamisen varmistamiseen. Malli on itseohjau-

tuva ja toteutus on ajasta ja paikasta riippumaton. Vuoden 

loppupuolella henkilöstön osaamisen varmistaminen fo-

kusoitui ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön 

mukaisiin muutoksiin. Esimiesten yhteisen ymmärryksen 

rakentamista on kehitetty monin tavoin muun muassa Esi-

miesvalmennuksen avulla. Esimiesten keskinäistä verkottu-

mista arjen asioiden sujumiseksi on lisätty, mm. on järjes-

tetty säännöllisesti Teamsissa viikkopalavereja, joissa myös 

rehtori ja toimitusjohtaja ovat mukana. Uusien työntekijöi-

den perehdytykset järjestetään säännöllisesti, ja heille on 

nimetty mentorit. 

Henkilöstön huomiointi

“Henkilöstö on yrityksen paras voimavara” lausutaan monissa 

keskusteluissa, kun on kysymys yrityksen menestymisestä. 

Tärkeää on voida tehdä työtä osaavien ja työstään innostu-

neiden työkaverien kanssa ja samalla se muodostaa myös 

hyvän työyhteisön hengen. Konsernissa oli käytössä erilaisia 

muistamisen muotoja, mutta tavanomaista oli merkkipäi-

vien muistamiset, erilaisissa urheilulajeissa menestymisestä 

muistaminen ja vuoteen 2008 saakka Kuntaliiton ansiomer-

kit 30-vuotisesta palvelusta. 

Henkilöstöpalvelut uudistivat muistamisen käytäntöjä, kun 

luovuttiin Kuntaliiton ansiomerkeistä ja niiden sijaan palkit-

tiin henkilö huomiointivapailla 10, 20, 30 ja 40 vuoden julkis-

hallinnon palvelusta. Huomiointivapaa on kolmesta päivästä 

kahteen viikkoon riippuen palveluvuosista. Lisäksi konser-

nista lähetettiin työnantajan onnitteluadressi 50 tai 60 vuot-

ta täyttäneille. Luonnollista oli, että työyksiköissä pidettiin 

omia juhlia syntymäpäivistä pikkujouluihin. “Jossakin vai-

heessa pikkujoulujen vietto kiellettiin, mutta eipä siitä juuri 

välitetty”, muisteltiin monissa haastatteluissa. Konsernita-

solla pidettiin koko henkilöstölle yhteinen vuodesta  

Vuosijuhlakutsuja 
henkilöstöjuhliin.
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1996 alkaen “Vuotuinen väestönlaskenta“ tammikuussa, kun 

uusi kalenterivuosi oli alkanut. Tämä juhla jatkui, kunnes 

Kongressikeskus Fellmannin juhlasalin tilat muokattiin ta-

lon saneerauksessa opiskelijakäyttöön. Juhlat siirrettiin 

myöhemmin keväälle Lahden Jazztorille ja kerran jopa Vesi-

vehmaan Jenkkapirtille. Juhlien teemat vaihtuivat hippikau-

desta rock’n rolliin vuosittain – ja lopuksi oli tanssia. Näitä 

juhlia henkilökunta muisteli hyvällä mielellä. 

Muutaman vuoden ajan jaettiin Vuoden Arvo -tunnus henki-

löille, jotka olivat kuluneen vuoden aikana parhaiten toimi-

neet konsernin arvojen mukaisesti. Työolobarometrikyselyn 

lopussa sai henkilöstö ehdottaa Vuoden Arvoa, henkilöä, joka 

parhaiten on vuoden aikana omassa työssään toteuttanut 

konsernin arvoista valittua vuoden arvoa. Tätä rahallista 

tunnustusta jaettiin vuosina 2008–2012 ja sen verollinen 

arvo oli 1500 €. Vuosittain jaettiin jokaiselle tulosalueelle yksi 

Vuoden Arvo -tunnustus, eniten ääniä saaneille henkilöille.

Konsernissa ja kuntayhtymässä henkilöstöä on muistettu vi-

rallisella huomioinnilla, arvonimellä tai tunnustuksella erit-

täin vähän. Opetusneuvoksen arvonimet ovat hakemuksesta 

saaneet Salpauksen rehtori Marita Modenius ja Lahden am-

mattikorkeakoulun rehtori Risto Ilomäki heidän jäädessään 

eläkkeelle. 

Asiantuntijoina kansallisissa verkostoissa

Verkostot, verkostoituminen ja sidosryhmät olivat dynaa-

misen ja kehittyvän konsernin merkittäviä voimavaroja. 

Konsernilaiset olivat haluttuja osaajia saada mukaan valta-

kunnallisiin koulutusalojen toimintoihin. Johdon lisäksi ja 

sen vahvalla tuella henkilöstöä kuului mitä moninaisimpiin 

valtakunnallisiin yhdistyksiin, järjestöihin ja opetus- ja kult-

tuuriministeriön kehittämis- ja työryhmiin sekä ammatilli-

sen koulutuksen eri alojen asiantuntijaryhmiin. Työnantaja 

tuki aktiivista osallistumista verkostoihin ja kehittämiseen.

Valtakunnallisia vaikutuskanavia olivat muun muassa Kou-

lutuksen järjestäjien yhdistys ry (KJY), joka nykyisin tunne-

taan Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:nä. 

Näin tapahtui KJY ja AKKL yhdistyivät ja perustettiin AMKE. 

Toimitusjohtajista Arpo Heinonen oli perustamassa KJY-yh-

distystä ja Arvo Ilmavirta toimi hallituksen puheenjohta-

jana. Rehtori Marita Modenius oli Aikuiskoulutuksen kes-

kusliiton (AKKL) hallituksessa vuosina 2004–2009, AMKE:n 

hallituksessa vuosina 2010–2014 ja SAKU ry:n hallituksessa 

vuosina 2005–2012, FASE-ohjausryhmässä vuosina 2007–

2013, FINEDU-säätiön hallituksessa 2009–2013. Rehtori Päi-

vi Saarelainen oli AMKE:n hallituksessa vuosina 2015–2018 

ja toimii edelleen FASE-ohjausryhmässä. AMKE:n jaostoissa 

olivat mukana myös Yhteisten palvelujen johtajia. Apulais-

rehtori Hannu Heinonen oli SAKU ry:n hallituksessa vuosina 

2012-2015. 

Opiskelijat esiintyivät 
henkilöstön 

vuosijuhlassa.
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Salpauksen nykyinen rehtori Päivi Saarelainen on ollut Kun-

taliiton ammatillisen koulutuksen Areenan (Ammatillisen 

koulutuksen verkosto) työvaliokunnassa kaksi kautta, ensin 

”rivijäsenenä” vuodet 2018–2019 ja sitten kauden 2020–2021, 

jolloin toimi myös puheenjohtajana. Toimitusjohtaja Martti 

Tokola on Salpaus-palvelut Oy:n toimitusjohtaja ja hallituk-

sen jäsen sekä on pitkään ollut ja edelleen Provincia Oy:n 

hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenyydet Lahden ammat-

tikorkeakoulu Oy:n ja Oppilastalot Oy:n hallituksissa ovat 

päättyneet.

Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry:ssä 

ja sen jaostoissa LAMK:n henkilöstöä oli laajasti mukana. 

Lisäksi Yhteisistä palveluista toimivat vuosien ajan tieto-

hallintojohtaja (AAPA-verkosto) ja tietopalvelujohtaja (AM-

KIT-konsortio) ryhmiensä puheenjohtajina. Toinen verkosto 

oli FUAS-liittouma ja sen alaryhmät, joissa LAMK:sta oli mu-

kana osaava edustus.

Verkostoissa olemalla ja ryhmissä työskentelemällä pääsi 

vaikuttamaan sekä saamaan aina ajankohtaisin tieto koulu-

tuksen suuntauksista ja mahdollisuuksista. Tärkeäksi koet-

tiin myös suorat kontaktit eri ministereihin, OKM:n johtoon 

ja muihin poliittisiin päättäjiin. 
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Jarmo Kröger

Huomioinnilla osoitetaan 
arvostusta henkilöstölle

Artikkeli kertoo Päijät-Hämeen koulutuskonsernin sekä Koulutuskes-

kus Salpauksen keskeisistä henkilöstön huomiointikäytänteistä sekä 

niiden kehityksestä. Henkilöstön huomioinnilla työuran eri vaiheissa 

osoitetaan henkilöstölle arvostusta. Huomioimiskäytännöillä kiitetään 

pitkästä sitoutumisesta organisaatioon, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja 

hyvinvointia sekä huomioidaan yksilöiden henkilökohtaisia merkkipäi-

viä ja mm. työ- ja opintomenestystä.

Huomioiminen vaikuttaa myös henkilöstökokemukseen sekä sisältäpäin 

rakentuvaan työnantajakuvaan. Myönteisen kokemuksen luominen 

omalle henkilöstölle on tärkeää, sillä jokainen työyhteisön jäsen levittää 

kokemuksiaan eteenpäin. Positiivinen mielikuva, jota henkilöstö työnan-

tajastaan kertoo, on vahva viesti asiakkaille sekä uusille työnhakijoille.

Henkilöstön huomioimiskäytänteillä on kuntayhtymän historiassa 

pitkät perinteet. Kuten muussakin toiminnassa, kuntayhtymän muodos-

taneilla eri oppilaitoksilla oli kullakin omia toimintamalleja henkilöstön 

huomioimiseen liittyen. Käytäntöjä ryhdyttiin yhtenäistämään 2000 

luvun alussa.

Kuntayhtymän huomioimiskäytännöt ovat muodostuneet pitkälti jul-

kisten työnantajien, erityisesti kunta-alan yleisten käytäntöjen poh-

jalta. 2000-luvun alussa huomioimiskäytänteet rakentuivat kunnia- ja 

ansiomerkkien, merkkipäivä ja eläköitymishetkien muistamisen sekä 

henkilöstön joulumuistamisen ympärille. Myös henkilöstön yhteiset 

tilaisuudet ovat vuosien saatossa olleet merkittävässä roolissa muun 

muassa koko henkilöstön yhteisen vuosijuhlan perinteen muodossa.  

Pitkään palvelleen henkilöstön muistaminen

Pitkään kuntayhtymässä palvelleen henkilöstön huomioimisessa oli 

käytössä kunta-alalla yleinen tapa kiittää henkilöstöä Suomen Kuntalii-

ton kunnia- ja ansiomerkein. 2000-luvun alkupuolella kuntayhtymä haki 

Kuntaliiton kultaisia ansiomerkkejä vakituiselle henkilöstölle 30-vuo-

tisesta palveluksesta kuntayhtymässä ja sitä edeltäneissä kouluissa ja 

oppilaitoksissa. Ansiomerkit luovutettiin saajilleen henkilöstön yhtei-
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sessä vuosijuhlassa. Viimeiset ansiomerkit jaettiin 31.12.2008 tilanteen 

mukaisesti.

Konsernihallitus teki vuonna 2009 uuden linjauksen pitkän työuran 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin palveluksessa olleiden henkilöiden 

huomioimisesta. Tuolloin Kuntaliiton ansiomerkkien myöntämisestä 

luovuttiin ja työmerkkipäivämuistamisessa otettiin käyttöön huomioin-

tivapaa käytäntö. Luodun huomioimismallin mukaisesti kuntayhtymän 

ja tätä edeltäneiden koulujen ja oppilaitosten yhtäjaksoisesta 20 vuoden 

palveluksesta saa kolme päivää palkallista vapaata, 30 vuoden palveluk-

sesta yhden viikon ja 40 vuoden palveluksesta kaksi viikkoa palkallista 

vapaata. Kyseinen huomioimiskäytäntö on koettu henkilöstön keskuu-

dessa mieluisaksi ja malli on käytössä edelleen. Huomiointivapaakäy-

tännön myötä myös juhlallisuuksia pitkään palvelleen henkilöstön huo-

mioimisen uudistettiin ja vuoden 2010 keväästä alkaen kuntayhtymässä 

on järjestetty ensimmäinen erillinen huomiointijuhla pitkän työuran 

saavuttaneille. 

Kuntaliiton ansiomerkkien käytöstä luopumisen yhteydessä henkilöstö 

on haluttu muistaa vapaan ja juhlallisuuksien lisäksi myös huomiointi-

korulla. Vuodesta 2009 vuoteen 2016 saakka huomiointikoruina käy-

tettiin Kultaseppä Marjut Viitasen Päijät-Hämeen koulutuskonsernille 

suunnittelemaa Kasvu-rintakorua ja solmioneulaa. Kasvu-koru kuvastaa 

opiskelijan kasvua oman alansa ammattilaiseksi. Opiskelijan rinnalla 

kulkee koulutuksen ajan henkilöstö, joka omalla toiminnallaan tukee 

opiskelijan kasvua ja samalla kasvaa myös itse.

Kasvu-rintakoru   Kasvu-solmioneula

Vuonna 2016 henkilöstölle jaettavat huomiointikorut uudistettiin. 

Uusien korujen hankinnassa painotettiin kuntayhtymän uusia arvoja: 

oppimisen rohkeus, tekemisen ilo, reilu asenne, joiden taustaa korujen 

haluttiin viestivän. Uudet edelleen käytettävät korut on suunnitellut 

vuonna 2015 Koulutuskeskus Salpauksen kultasepänalan opiskelija 

Mimmi Nylund. Huomiointikorut kantavat nimeä ”Polut”. Salpauksen 

henkilöstö luo omalla työllään turvalliset ja vahvat puitteet opiskelijoille 

heidän oppimispoluillaan. Tekemisen ilolla ja oppimisen rohkeudella 

mahdollistamme opiskelijoillemme polkuja, joissa he tekevät rohkeasti 

omia valintojaan.

Polut-riipus   Polut-taskukoru

”Henkilöstön huomioimiskäytänteillä on 
kuntayhtymän historiassa pitkät perinteet.”
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Yhteisöllisyyden vahvistaminen tukee yhdessä onnistumista

Kuntayhtymän alkuajoista saakka henkilöstön yhteisöllisyyden vah-

vistaminen on kulkenut osana strategisia tavoitteita ja henkilöstön 

huomiointikäytänteitä. Erilaiset henkilöstön kanssa vietettävät tilaisuu-

det antavat mahdollisuuden pysähtyä yhdessä juhlistamaan yhteisiä 

saavutuksia tai ohjaavat huomioimaan työyhteisön jäseniä henkilökoh-

taisten merkkipäivien, muiden saavutusten tai vaikka eläköitymisen 

yhteydessä. 

Kuntayhtymän huomioimiskäytäntöihin on sisältynyt lähes koko 

kuntayhtymän olemassaolon ajan koko henkilöstön vuosittaiset yh-

teiset tilaisuudet. Erityisesti Päijät-Hämeen koulutuskonsernin aikana 

vuosittainen henkilöstöjuhla muodostui perinteeksi. Lahden ammat-

tikorkeakoulun sekä Tuoterenkaan yhtiöittämisestä aiheutunutta 

rakennemuutosta edeltävänä vuonna 2014 järjestettiin Lahden Sibeli-

ustalolla viimeinen koko konsernin yhteinen henkilöstöjuhla. Vuonna 

2015 Salpauksen muodostuen nykyiseksi kuntayhtymäksi, järjestettiin 

Salpauksen henkilöstölle oma henkilöstöjuhla Itsenäisyysjuhla-teemalla. 

Yhteiset henkilöstötilaisuudet ovat löytäneet uusia muotoja, mm. 

Salpauksen Kyläjuhlat. Vuosittaiset Kyläjuhlat yhdistävät Salpauksen 

henkilöstön ja opiskelijat hyvän ruoan äärelle tutustumaan toisiinsa 

sekä Salpauksen monipuoliseen toimintaan. Vuonna 2021 Kyläjuhlien 

on suunniteltu laajenevan entisestään kolmeosaiseksi tapahtumaksi 

muodostuen Lasten Kyläjuhlista, Salpauksen opiskelijoiden ja henkilös-

tön Kyläjuhlista sekä kaupunkilaisille avoimesta Villi & Luomu, päijät-

hämäläinen lähiruokakatu -tapahtumasta, joka on myös osa Lahden 

ympäristöpääkaupunkivuotta. Yhteisten tapahtumien lisäksi jokaista 

Salpauksen työyhteisöä kannustetaan toteuttamaan myös yhteisön omia 

yhteisöllisyyttä tukevia virkistyspäiviä.

Henkilöstön ikämerkkipäivien, kuten 50- ja 60-vuotispäivien sekä 

eläkkeelle siirtymistä tai palvelussuhteen päättymistä koskeva huo-

miointiohjeistus on ollut osa huomiointikokonaisuutta kuntayhtymän 

olemassaolon ajan. Samaan huomiointiohjeistukseen on myöhemmin 

sisällytetty myös erilaisten opinto-, kilpailu- tai muiden saavutusten 

huomiointi. Tavoitteena on mahdollistaa henkilöstölle tärkeiden hetkien 

äärelle pysähtyminen ja juhlistaminen yhdessä oman työyhteisön 

kanssa. 

Henkilöstön huomioimisen ja palkitsemisen raja on toisinaan häilyvä 

ja samaan tavoitteeseen henkilökohtaisten saavutusten huomioimisen 

kanssa tähtää myös Salpauksen strategiakaudella 2016-2020 käyttöön 

otettu nopean palkitsemisen malli. Tässä tavoitteena on pysähtyä yh-

dessä huomioimaan joko työyhteisön jäsenen tai koko oman työyhteisön 

onnistumisia työssä. Henkilöstölle huomiointi- ja palkitsemiskäytäntöjä 

on kehitetty tarjoamalla henkilöstön vuodesta 2017 alkaen käyttöön 

ePassi-hyvinvointietu sekä tarjoamalla vuodesta 2018 henkilöstölle mak-

suton aamupuuro. Aamupuuron tarkoituksena on tuoda salpauslaisia 

saman pöydän ääreen puurolle, lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ja 

tarjota hyvä startti päivään. 
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Lähteet:

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä:
Huomiointiohjeet 2001–2021
Henkilöstöraportit 2000–2007
Henkilöstökertomukset 2008–2015
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Henkilöstökertomukset 2016–2020

Jarmo Kröger

henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Koulutuskeskus 

Salpauksessa vuodesta 2019 alkaen. Tätä ennen Kröger 

toimi Salpauksessa henkilöstöpäällikkönä vuosina 

2016–2019 ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa 

kehittämispäällikkönä vuosina 2014–2016 ja 

työhyvinvointipäällikkönä vuosina 2008–2014. 
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Hämeen ammattikorkeakoulun AOKK:n johtaja muisteli 
sidosryhmäyhteistyötä

"Olen ollut sekä yksityishenkilönä että HAMK Ammatillisen opet-

tajakorkeakoulun johtajana tekemisissä Päijät-Hämeen kou-

lutuskonsernin ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa pitkään, 

alkaen 2000-luvun alusta, kun koulutuskonserni järjesti henki-

löstölleen henkilöstökoulutuksia tukemaan koulutuspoliittisissa 

uudistuksissa ja käynnisti vilkasta kotimaista ja kansainvälistä 

hanketoimintaa. Ensimmäiset henkilökohtaiset kontaktini kou-

lutuskonserniin ovat jo 1990-luvun puolelta kansainvälisten ai-

kuiskoulutushankkeiden seminaariluennoitsijana Tampereen 

yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen 

työntekijänä.

Minulle Päijät-Hämeen koulutuskonserni ja Koulutuskeskus Sal-

paus näyttäytyi alusta alkaen uudistuvana edelläkävijänä, joka 

palvelee juurevasti toiminta-aluettaan ja on valmis vaikeisiin-

kin ajan vaatimiin muutoksiin. Koulutuskonsernissa on toiminut 

näkemyksellisiä johtajia, joiden merkitys myös kansallisessa ke-

hittämisessä on suuri. Salpaus on ylpeä nuorten opiskelijoiden-

sa huippuosaamisesta ja samanaikaisesti tekee tehokasta työtä 

haastavassa työmarkkina-asemassa olevien tueksi. Salpauksen 

ylimmän johdon edustajat ovat tukenut alusta asti HAMK AOKKn  

yhteydessä toimivaa Finnish Academy for Skills Excellence -toi-

mintaa ja edistänyt huippuosaamista ja ammattitaitokilpailu-

toimintaa sen kaikilla tasoilla ja tavoilla. FASEn ohjausryhmässä 

ovat työskennelleet vuodesta 2007 alkaen keskeytyksettä rehtorit 

Marita Modenius ja Päivi Saarelainen sekä varalla vararehtori 

Seija Katajisto. 

Salpauksen oman henkilöstön kehittäminen ja osaamisen joh-

taminen on aina ollut tärkeä keino vastata kulloisenkin ajan 

vaatimuksiin. Salpauksessa ymmärrettiin jo hyvin varhain pe-

dagogisten opintojen suuri merkitys opettajan uran suuntajana 

ja koulutuksen järjestäjän toimintojen kehittäjänä. Niinpä pe-

dagogiset opinnot nivottiin yhteistyösopimuksella toteutumaan 

parhaalla mahdollisella tukemaan tavalla yhteistä kehittämistä. 

Pedagogisten opintojen toteutusryhmä ja opintopiiri Lahdessa 

käynnistyi jo 2004, mikä paransi huomattavasti opintojen saa-

vutettavuutta ja tehosti opintojen valmistumista entisestään. 

Päijät-Hämeen koulutuskonserni on aina ollut vahva aikuiskou-

luttaja ja laadun kehittäjä. Niinpä näyttötutkintojärjestelmän 

laadunvarmistukseen kehitetty näyttötutkintomestarikoulu-

tus oli hyvin suosittua ja näyttötutkintomestareita koulutettiin 

Salpaukseen vuosina 1998–2016 ammatillisen koulutuksen 

reformiin saakka. HAMKin koulutuksista valmistui satoja Kou-

lutuskeskus Salpauksen opettajia näyttötutkintomestareiksi. 

”Päijät-Hämeen koulutuskonserni on 
aina ollut vahva aikuiskouluttaja 
ja laadun kehittäjä.”
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Valtakunnallinen näyttötutkintomestareiden valmistumisjuhla 

pidettiin juuri Lahden Sibeliustalossa 2000-luvun alkupuolella. 

Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyys otti merkittävän 

kehitysaskeleen työssäoppimisen uudistuksen yhteydessä 2000 

luvun alussa. Työssäoppimista lisättiin tutkintojen perusteisiin. 

Salpauksessa koulutettiin HAMK AOKK:n kanssa satoja työpaik-

kaohjaajia erilaisissa hankkeissa ja koulutuksen järjestäjän 

omalla rahoituksella. 

Ammatillisen koulutuksen reformissa syntyi yhteinen malli am-

matillisen tutkinnon suorittamiseksi. OKM:n Parasta osaamista 

-hanke vei eteenpäin ammatillisen koulutuksen reformia vuo-

desta 2017 alkaen. Salpauksen hallinnoimassa aluetoteutusryh-

mässä olivat mukana Hamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu 

ja WinNova. 

Opetushallituksen rahoittamiin opetustoimen henkilöstökoulu-

tuksiin osallistuu edelleen Salpauksen opettajia kiitettävästi ja 

kehittämisen henki jatkuu vahvana.

HAMK AOKK on tehnyt Salpauksen kanssa yhteistyötä myös kou-

lutusviennissä ja toteuttanut ulkomaisten asiakkaiden opinto-

vierailun esimerkiksi Taitaja-kisoissa Lahdessa. 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernista ja Koulutuskeskus Sal-

pauksesta muistuu mieleeni monia hauskoja hetkiä. Vuosina 

2016–2017 Hamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu oli muka-

na Salpauksen hallinnoimassa hankkeessa Validointitehtävä – 

osaavaa arviointia. Hankkeessa oli mieleenpainuvana työmuo-

tona ns. villasukkariihet, missä työstettiin yhteisesti hankkeen 

ydinasioita. Ajan muuttumista kuvaa, että villasukkariihistä 

levisi sosiaalisessa mediassa mukavia kuvia."

Seija Mahlamäki-Kultanen



408

Konsernissa vierailtiin ja vieraita kutsuttiin

Konsernilla oli suomalaisella koulutuskentällä hyvä maine, 

josta seurasi lukemattomia vierailuja, tutustumisia organi-

saatioon ja sen toimintoihin. Alkuvuosina koulutuksen jär-

jestäjät ja ylläpitäjät sekä eri alojen edustajia kävivät tutus-

tumassa konsernin uusiin ja innovatiivisiin käytänteisiin, 

kun taas ulkomaiset vieraat tulivat usein projektien ja yri-

tys- ja yhteistyökumppaneiden kautta. Vuosittain myös Arpo 

Heinosen johtajakautena opetusministeriön ja Opetushalli-

tuksen virkamiehet kutsuttiin vierailulle, yleensä elokuiselle 

Jazztorille. Hevosalan koulutuksen siirryttyä Jokimaalle alet-

tiin sidosryhmäkumppaneita kutsua vuosittain Suur-Hollo-

la -raveihin. Monipuolisesta sidosryhmätoiminnasta ja vie-

raanvaraisuudesta konsernissa huolehdittiin hyvin. 

Valtakunnallisten verkostojen lisäksi oli merkittävää alueel-

linen yhteistyö. Vuonna 2001 Salpaus oli moottorina alueelli-

sen koulutusyhteistyön kehittämisessä. Johtava rehtori Marita 

Modenius toimi alueellisen yhteistyöjaoston puheenjohtajana 

ja Salpaus huolehti myös toiminnan taloudesta. Monipuolista 

yhteistyötä on tehty laajasti ja monitahoisesti maakunnassa 

muun muassa Päijät-Hämeen yrittäjien, Hämeen kauppaka-

marin, Lahden seudun uusyrityskeskuksen, LAKESin, Lahden 

tiede- ja yrityspuiston, Lahden Messujen, alueen kuntien ja 

Päijät-Hämeen liiton kanssa. Yhteistyö on ollut molemmin 

puolin toivottua, haluttua ja hyödylliseksi todettua.

Syksyllä 2020 henkilöstö ajatteli työpaikastaan

Henkilöstö kertoi historiikkia varten toteutetussa kyselyssä 

marraskuussa 2020 omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan 

Salpauksesta työpaikkana. Kyselyyn osallistui 20 % henki-

löstöstä ja heidän nimettöminä annetuista vastauksistaan 

heijastui myönteinen asenne ja suhtautuminen Salpaukseen 

sekä työnantajana että omana työpaikkana. Vastanneista 

henkilöistä oli työuransa aloittanut konsernissa reilut 58 %, 

joista Salpauksessa 36 % sekä lähes puolet, 45 %, oli itse myös 

opiskellut Salpauksessa.

Kyselyyn vastanneiden näkemys adjektiiveina Salpauksesta

Vapaassa sanassa henkilöstö kuvasi tuntojaan avoimesti:

– Valitsin 5 keskenään ristiriidassa olevaa adjektiivia, ja haluan 

kirjoittaa kommentin valinnoistani. Salpaus on niin iso organi-

saatio, että sen sisään mahtuu kaikki mainitut adjektiivit. Meil-

lä on ollut – ja on  samaan aikaan innovatiivista innostusta ja 

uudistusta, mutta toisaalta eri syistä paikalleen jämähtänyttä 

toimintaa. Olen ollut Salpauksessa töissä parikymmentä vuotta, 

ja siinä ajassa olen nähnyt upeaa tiimityötä ja yhteisöllisyyttä, 

mutta aistinut myös organisaatiouudistuksiin reagoivaa, yksi-

köiden välisiä muureja ylläpitävää salailua. Kaiken kaikkiaan 

Salpaus tuntuu moniääniseltä ja turvalliselta, sähläävältä ja te-

hokkaalta. En tiedä, olemmeko onnistuneet muuttamaan maa-

ilmaa, mutta ainakin olemme yhdessä, pikkuhiljaa, muuttaneet 

toinen toisiamme.

– Syrjivä. Ammattiaineiden opettajilla ei mahdollisuutta vaikut-

taa Salpauksen pedagogisiin valintoihin.
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Senioritoiminta 

Konsernin senioritoiminta alkoi vuonna 2001, jolloin senio-

riyhdistys PHKK Seniorit perustettiin. Yhdistys rekisteröitiin 

25.4.2002, kun ensimmäiset säännöt hyväksyttiin yhdistys-

rekisteriin. Alusta alkaen konsernin seniorit ovat olleet erit-

täin aktiivisia yhdistyksessä. PHKK Seniorit ry:n tarkoituk-

sena on sääntöjen mukaan edistää jäsentensä henkistä ja 

aineellista hyvinvointia, edistää jäsentensä ja koulutuskon-

sernin henkilöstön yhteenkuuluvuutta, toimia yhdyselime-

nä henkilöjäsentensä ja muiden eläkeläisyhdistysten välillä, 

edesauttaa jäsentensä kokemusten hyödyntämistä koulutus-

konsernissa sekä ottaa kantaa ja osallistua toisen asteen ja 

korkea-asteen koulutuksen kehittämiseen Päijät-Hämeessä. 

PHKK Seniorit ry uudistetut säännöt hyväksyttiin 23.1.2007. 

Yhdistys järjestää jäsentensä toiveiden mukaisesti retkiä, 

matkoja, teatterikäyntejä, muita tilaisuuksia sekä harras-

tus- ja liikuntatoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Jäsenet 

voivat käydä Salpauksen kuntosaleilla ja Svinhufvudinka-

dun liikuntasalilla pelaamassa sulkapalloa tiistaisin ja len-

topalloa keskiviikkoisin. Kuukausittain on myös jäsentapaa-

minen. Yhteistyötä tehdään keväällä 2017 perustetun LAMK 

Seniorit ry:n kanssa.

Yhdistyksessä oli 189 jäsentä 31.12.2020. 

PHKK Senioreiden koulutus ohi 
ja todistukset kädessä.
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Vesa Raitaniemi

PHKK Seniorit ry 20 vuotta

PHKK Seniorit ry on Päijät-Hämeen koulutuskonsernista tai sen liike-

laitoksista, nykyisin Koulutuskeskus Salpauksesta, eläkkeelle jääneiden 

yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä hyvinvointia ja toi-

mia yhteistyöfoorumina jäsentensä ja entisen työyhteisönsä ja muiden 

eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Perustaminen

Aloitteen senioriyhdistyksen perustamisesta teki toimitusjohtaja Arpo 

Heinonen kesällä 2000. Hän otti perustamisen puheeksi silloin eläkkeel-

le jäävien Pirkko Väätäisen ja Paula Könnilän kanssa. Keskustelu johti 

siihen, että jo saman vuoden syksyllä edellä lueteltujen lisäksi Veijo 

Mäkelä ja Urho Enlund suunnittelivat senioriyhdistykselle ne toiminta-

periaatteet, joita nyt on 20 vuotta menestyksellisesti ja aikaa seuraten 

toteutettu. Yhdistyksen perustamiskokousta valmisteleva kokous pidet-

tiin Tanhualla 14.6.2001 ja varsinainen perustamiskokous 9.10.2001, joka 

päätti yhdistyksen perustamisesta ja laati siihen tarvittavat asiakirjat 

Patentti- ja rekisterihallitukseen lähettämistä varten.

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, hyvin nuorena organisaationa, osoitti 

ennakkoluulottomuutta ja uudistumishalukkuutta suhtautumalla aloit-

teellisesti ja tukien yhteisöstä eläkkeelle siirtyvän henkilöstön yhteisen 

senioriyhdistyksen perustamiseen, eläkkeelle siirtyvän asemaan tai 

ammattiin katsomatta. Vastaavaa suhtautumista en ole kuullut enkä 

lukenut muissa julkisyhteisöjen organisaatioissa toteutetun. 

Toimintatavat

Yhdistyksen toimintavuosina jäsenmäärä on kasvanut melko tasaisesti 

viime vuosiin asti, toiminta on jatkuvasti monipuolistunut, läheisyys 

entiseen työyhteisöön on säilynyt ja yhdistys on säilyttänyt yhteyden 

kaikkiin henkilöstöryhmiin.

Kaikki jäsenet parhaiten tavoittavia toimintamuotoja ovat erilaiset 

tutustumiskäynnit, juhlat, matkat ja retket. Tutustumiskäyntien kohteita 

ovat olleet mm. Eduskunta, paikalliset teollisuuslaitokset, ”oman” työyh-
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teisön eri toimipisteet ja useat päivämatkan päässä olevat matkailunäh-

tävyydet. Ne ovat parhaimmillaan tavoittaneet puolet jäsenistöstä.

Kun toimintaa arvioidaan siihen käytetyn ajan perusteella, niin liikunta 

nousee ylivoimaisesti ykköseksi. Pelkästään palloiluun käytetty aika on 

lähes kaksinkertainen seuraavaksi suurimpaan ajankäyttöön yltävään 

koulutukseen verrattuna. Liikunnan ylivoimaa lisää se, että palloilu-

harrastus yhdistyksessä aloitettiin vasta 2011 ja kuntosaliliikuntaan 

käytettyä aikaa on vaikea edes likiarvona ottaa huomioon, vaikka sitä 

on harrastettu koko yhdistyksen toiminnan ajan. Edellä mainittujen lii-

kuntamuotojen harrastaminen toteutuneessa laajuudessa on hieno asia. 

Merkittävin tekijä on se, että yhdistyksen jäsenet ovat voineet käyttää 

Koulutuskeskus Salpauksen kunto- ja liikuntasaleja. 

Satunnaisemmat liikuntatapahtumat, kuten kävely- ja hiihtotapahtumat 

sekä kuntotesti lisäävät liikunnan merkitystä yhdistyksen toiminnassa. 

Niin tarpeelliseksi kuin liikunta yleisesti tiedostetaan, erityisesti eläke-

ikäisille, niin parhaimpina vuosina yhdistyksen organisoima liikunta ta-

voittaa vain noin kolmasosan yhdistyksen jäsenistä. Tämä ei tietenkään 

tarkoita sitä, että jäsenistöstä näin suuri osa laiminlöisi liikunnan, vaan 

antaa haasteen yhdistyksen johdolle kehittää vielä monipuolisemmaksi 

liikunnan tarjontaa.

Koulutuksen osuus toiminnassa on toiseksi suurin. Se on myös aikamää-

rältään tarkimmin mitattavissa. Koulutusta on yhdistyksessä ollut jäse-

nistön saavutettavissa tähän mennessä yli 650 tuntia. Siinä ei ole mu-

kana nyt rooliaan hakeva etäopiskelu, joka toivottavasti viriää kaikkien 

saavutettavaksi syksyllä 2021. Koulutukseen yhdistyksen hallitukset 

ovat suhtautuneet myötämielisesti koko toiminnan ajan, mutta varsin 

vilkkaaksi varsinkin tietotekniikan opiskelu äityi vuosina 2014–2016, 

jolloin oppitunteja oli Koulutuskeskus Salpauksessa keskimäärin 150 

tuntia vuodessa, jäsenille varsin edulliseen hintaan. Seuraavana vuonna 

Koulutuskeskus Salpauksen meille tarjoama tietotekniikan koulutus 

loppui kokonaan, koska opetusministeriö vähensi koulutukseen suun-

nattua rahaa, ja sen seurauksena koulutuksen järjestäjä päätti lopettaa 

räätälöidyt lyhytkestoiset koulutukset. Koulutuksen tarve koko ajan 

lisääntyy, onhan meillä Oma kanta, Oma vero, Oma posti, verkkopankki, 

verkkokauppa jne. Yhdistystä tarvitaan ja haasteita riittää.

Kuvan sektorikaaviossa yhdistyksen merkittävien toimintamuotojen 

ajankäyttöä kuvataan suhteutettuna toisiinsa. Ajankäytöllisesti laajim-

mat toimintamuodot liikunta ja koulutus on kaaviosta pois, koska ne 

olisivat vallanneet tilasta yli 2/3 osaa ja näin säännöllisesti toistuvien 

toimintamuotojen suhteelliset erot näkyisivät huonosti. Kuviossa sektori 

1 kuvaa kuukausittain toistuvien kuukausitapaamisten määrää. Mää-

rään on laskettu ne kuukausitapaamiset, joissa on ollut luento vieraan, 

”Juhlia ei senioreidenkaan  
    ohjelmasta pidä unohtaa.”
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konsernin johdon edustajan tai oman jäsenen pitämänä, katso kuva. 

Vertailulukuna kuukausitapaamiset/koulutus = 220/650. Luentoja on 

kuunneltu noin 90.

Sektori 2 kuvaa teatteriharrastusta. Pyrkimyksenä on ollut koko yhdis-

tyksen toiminta-ajan, että teatterissa on käyty kaksi kertaa vuodessa. 

Teatterimatkat ovat suuntautunut lähimpiin kaupunkeihin, pohjoisim-

pana Mikkeli, itäisimpänä Lappeenranta, eteläisimpänä Espoo ja länti-

simpänä Tampere, unohtamatta kotikaupunkia.

Tutustumiskäynnit, sektori 3, ovat olleet suosittuja aiheesta ja kohteesta 

riippumatta. Niitä on toteutettu usein myös teatterimatkan yhteydessä. 

Aihepiiri on vaihdellut poliittisen vallan linnakkeiden, historian, kult-

tuurin, taiteen, koulutuksen ja teollisuuden kesken.

Ajalla mitattuna matkoista, sektori 4, on tullut jo kolmanneksi suurin 

yhdistyksen toimintamuoto. Osin siksi, että siinä yhteistä toimintaa 

on päivää kohti enemmän ja monesti useampina päivinä peräkkäin. 

Matkat ovat saadun palautteen perusteella olleet myös onnistuneita. 

Etäisin matkakohde toistaiseksi on Praha, yksi Euroopan kauneimmista 

kaupungeista.

Sektorissa 5 nähdään, että luontoretket ovat varsin nopeasti saavutta-

neet verraten hyvän aseman yhdistyksen toiminnassa. Lähiympäristön 

kohteet ovat antaneet siihen mahdollisuuden. Viime vuosina OAJ:n maja 

Kärkjärven rannalla, Lapakisto retkeilypolkuineen ja Tapanilan urheilu-

majan ympäristö ovat olleet mieluisia kohteita jo useita kertoja. Kon-

sernin omistuksessa, yhdistyksen alkuvuosina ollut, Tanhuan kiinteistö 

ympäristöineen, oli ennen vuosittain yksi vakiokohde. Sitä ei kuiten-

kaan laskettu mukaan tähän ryhmään.

Juhlia ei senioreidenkaan ohjelmasta pidä unohtaa. Merkittävin juhla 

yhdistyksen kannalta oli tietenkin yhdistyksen 10-vuotisjuhla ravintola 

Voitossa. Juhlassa muisteltiin kulunutta aikaa yhdistyksen ensimmäisen 

puheenjohtajan laatiman kuvakoosteen siivittämänä. Pikkujoulujuhla 

on joka vuosi kerännyt kattavan joukon jäseniä perinteiseen pikkujou-

lutunnelmaan, koronajoulua lukuun ottamatta. Konsernin väestölas-

kentaan ja myöhemmin Koulutuskeskus Salpauksen juhliin yhdistyksen 

jäsenistö on kutsuttu. Pieni juhla on myös tasavuosikymmeniä täyttävän 

jäsenen muistaminen, varsinkin sen jälkeen, kun muistamisen toteu-

tustapa yhdistyksen kolmannen puheenjohtajan Seija Kirkonpellon 

aloitteesta muutettiin omana tilaisuutenaan pidettävän juhlan kuosiin. 

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jossa vuodesta 2007 lähtien on 

puheenjohtajan lisäksi ollut 6 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajina 
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ovat toimineet Urho Enlund 2001–2006, Pekka Ilvonen 2007–2012, Seija 

Kirkonpelto 2013–2018 ja Pertti Ojala 2019 –>. Hallituksen toiminta on 

kehittynyt varsin tehokkaaksi nimeämällä jäsenille asiakohtaiset val-

mistelu- ja toimeenpanovastuut harrastuksen ja soveltuvuuden mukaan. 

Esimerkki vastuualueista: 1. johtaminen, koordinointi ja tiedotusvastuu, 

2. sihteeri ja postitus, 3. talous- ja jäsenasiat, 4. teatteri, 5. koulutus, 6. 

liikunta, 7. matkat ja retket. Hallituksessa on toiminut tähän mennessä 

25 jäsentä, keskiarvo toimikauden pituudessa on 5,8 vuotta. Hallituksen 

nestori on Matti Karjalainen, hänelle kertyi toimikausia 13.

Yhdistyksen jäsenmäärä on kehittynyt melko tasaisesti vuoteen 2017 

asti. Mielenkiintoista on havaita, että uusien jäsenten määrä on vähen-

tynyt aina jokaisen puheenjohtajakauden viimeisinä vuosina. Olisiko 

tästä vedettävissä sellainen johtopäätös, että puheenjohtajakausien olisi 

hyvä olla hieman lyhyempiä. Tällä tarkastelukaudella kaikki puheen-

johtajat ovat olleet tehtävässä kuusi (6) vuotta. Ihan vertailukelpoisia 

nämä puheenjohtajakaudet eivät ole, koska konsernissa tapahtui suuri 

muutos 1.1.2015, kun Lahden ammattikorkeakoulu ja Tuoterengas 

erkautuivat kuntayhtymästä, kumpikin eri syystä tai siten ei. Siististi 

asiaa kerrotaan, että ammattikorkeakoulu lähti lainsäädäntömuutok-

sen vuoksi ja Tuoterengas taloudellisista syistä. Vuoden 2015 aikana 

jäsenistä 136 oli lähtöisin Koulutuskeskus Salpauksesta, 22 Lahden 

ammattikorkeakoulusta ja 9 Tuoterenkaasta. PHKK Seniorit ry:n jäseniin 

organisaatiomuutoksilla ei ollut sanottavaa vaikutusta. Lahden Am-

mattikorkeakoulun henkilöstö perusti oman senioriyhdistyksen, jonka 

kanssa sovimme yhteistyöstä, joka on ollut varsin merkittävä piristys 

molempien yhdistysten kannalta. Kumppanuutta PHKK Seniorit ry on 

toteuttanut myös Lahden Seudun Senioriopettajat ry:n kanssa koulutuk-

seen liittyvissä asioissa.

Tätä kirjoitettaessa yhdistys on elänyt koronan vaatimaa hiljaiseloa vuo-

den verran, mutta samalla hiljakseen viritellyt entistä yhteisöllisempää 

ja kunnianhimoisempaa tulevaisuutta, yhä monipuolisemman palve-

lun ideoijana, jotta kasvavan ikääntyneiden joukon elämäntilanteita 

voidaan helpottaa. Haasteita riittää. Toivottavasti 20 vuotta on tuottanut 

riittävästi kokemusta havaitsemaan ratkaistavia ongelmia. 

Vesa Raitaniemi

KM, Kouluneuvos

Tehtävät Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa

henkilöstön koulutuskoordinaattori

aikuiskoulutuksen koordinaattori

koulutuspäällikkö

vt. rehtori



6Konsernin päätöksenteko  
– yhtymäkokous ja yhtymähallitus
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K
untayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsen-

kunnat Kuntalain 81 §:n ja kuntayhtymän hallin-

tosäännön mukaisesti yhtymäkokouksessa, jonka 

alaisena toimii yhtymähallitus. Yhtymäkokouk-

sen tehtävät ja toimivalta on määritelty perussopimuksessa. 

Tämä oli voimassa Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kun-

tayhtymässä ja on myös nykyisessä Koulutuskeskus Salpaus 

-kuntayhtymässä. 

Konsernin perussopimus

Konsernin perussopimuksessa määriteltiin kuntayhtymän 

tehtävät ja päätöksenteko. 20.1.1995 voimaan tulleen perus-

sopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä oli toimia 

lainsäädännön mukaisena koulutuksen ylläpitäjänä ja tässä 

tarkoituksessa johtaa ja koordinoida sen jäsenkuntien puo-

lesta joko suoraan tai tytäryhteisöjensä kautta ammattikor-

keakoulutusta ja muuta ammatillista koulutusta, mukaan 

lukien oppisopimuskoulutus ja invalidien suojatyötoiminta. 

Näin konsernin jäsenkunnat vaikuttivat alueen koulutuk-

sen kehittämiseen ja koko maakunnan hyvinvoinnin kehit-

tämiseen.

Koulutuskonserni oli monipuolisten ja laaja-alaisten kou-

lutuspalvelujen dynaaminen ja kansainvälinen tuottaja. 

Konserni kokosi kuntien, työelämän ja muiden sidosryhmi-

en kanssa ammatillisen osaamisen taloudellisesti ja tehok-

kaasti yhteiskunnan menestykseksi. Kuntayhtymä voi toi-

mia myös alueen korkea-asteen koulutuksen koordinoijana.

Kuntayhtymän tarkoituksena oli kehittää koulutusta alueen 

kannalta tehokkaasti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukai-

sesti. Ammatillisen koulutuksen tarjonnalla pyritään samal-

la tukemaan omistajakuntien alueella olevan yritystoimin-
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Sopimuksia, sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä 
lainsäädännön pohjalta

Kuntayhtymän toiminnassa on lainsäädännön lisäksi nou-

datettava kuntayhtymän hallintosäännön ja yhtymähalli-

tuksen erikseen antamien ohjeiden määräyksiä. Lisäksi on 

annettu muita toimintaa ohjaavia ohjeita. Säännöt ja mää-

räykset perustuivat kuntalakiin.

Kuntayhtymän hallintoon kuuluneet keskeiset määräykset 

ja ohjeet ohjaavat työtä. Ne ovat henkilöstön tiedossa ja löy-

tyvät yhtymän intranetistä. Vuonna 2020 olivat voimassa 

seuraavia yhtymäkokouksen, hallituksen tai toimitusjohta-

jan viranhaltijapäätöksinä (vhp) päätetyt säännöt, ohjeet ja 

menettelyt (Liite 5).

Johtamis- ja hallintojärjestelmä

Konsernin hallinnon määrittelyssä päädyttiin siihen, että 

korkeimmaksi päätöksentekoelimiksi tuli kuntien edustajis-

ta koostuva yhtymäkokous. 

Johtamisjärjestelmä konkretisoitui organisaatioiksi, sään-

nöiksi ja toimivallaksi. Konsernin luottamushenkilö- ja vi-

ranhaltijaorganisaatiot määräytyivät perussopimuksen ja 

hallintosäännön mukaisesti. Yhtymäkokouksen lisäksi hal-

lintoelimiä olivat konsernihallitus, Lahden ammattikorkea-

koulun hallitus, Koulutuskeskus Salpauksen ja Tuoterenkaan 

johtokunnat sekä ammattiosaamisen toimikunta, joka ny-

kyään on ammatillisen koulutuksen lain mukaan 531/2017 

koulutusneuvottelukunta.

Yhtymäkokous

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttivät 11 jäsenkuntaa edus-

tajiensa kautta yhtymäkokouksessa, joka valitsi konserni-

hallituksen. 

Yhtymäkokous kokoontuu sääntöjen mukaisesti vähintään 

kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhty-

män talousarvion ja -suunnitelman, päättää kuntayhtymän 

toiminnan oleellisesta laajentamisesta ja muuttamisesta, 

vahvistaa kuntayhtymän tilinpäätöksen, päättää vastuuva-

paudesta, valitsee hallituksen jäsenet, asettaa johto- ja lau-

takunnat, valitsee tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajat, 

antaa tarkastussäännön sekä hyväksyy työjärjestyksensä. 

Esittelijöinä toimivat toimitusjohtaja ja rehtori valmistelevat 

kokoukset hallituksen puheenjohtajan kanssa. Hallintosih-

teerin vastuulla on ollut tekniset toiminnot, joita ovat yhty-

mäkokouksen esityslistat, liitteet, pöytäkirjat, kokousjärjes-

telyt, päätöksistä tiedottaminen (otteet). Yhtymäkokouksen 

jäsenmäärä päätettiin määrittää yhdestä seitsemään jäse-

neen kuntaa kohden. Edustajien määrä oli suhteessa kunnan 

väkilukuun. Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan ku-

hunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnan-

hallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu 

toimielin. 

Yhtymäkokouksessa päätetään kuntayhtymän toimitilaoh-

jelman mukaisesti isot rakennus- ja korjaushankkeet (inves-

toinnit).

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän/ 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajat: 

Hannu Himanen 
1995–1997

Kari Salmi 
2013–2016

Outi Siimes 
1998–1999

Seppo Virtanen 
2016–2017

Tuija Nurmi 
1999–2001

Merja Vahter 
2017–2021

Jari Salonen 
2001–2012

Jetta Laakso 
2021–
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Yhtymähallitus – kansanedustajia ja 
kaupunginjohtajia kuntayhtymän vallan 
kahvassa

Konsernia perustettaessa vuonna 1995 yhtymähallitukseen 

päätettiin valita 11 jäsentä. Kokoonpanossa huomioitiin eri 

puolueiden kunnallisvaaleissa saamat suhteelliset ääniosuu-

det. Yhtymähallitusten toimikausi on neljä vuotta ja aina 

kunnallisvaalien jälkeen nimitetään uudet hallitusjäsenet 

poliittisten voimasuhteiden mukaan.

Arpo Heinonen toteaa Titaani-lehden haastattelussa vuonna 

2001, että “konsernin hallituksella on käytännössä riittävän isot 

valtuudet tehdä päätöksiä omistajakuntiensa edustajina”.

Yhtymähallitus käsitteli vuonna 2010 seuraavat konsernin 

ja tulosalueiden päivitetyt hallintosäännön, Koulutuskeskus 

Salpauksen johtosäännön, Koulutuskeskus Salpauksen am-

mattiosaamisen toimikunnan toimintasäännön ja Tuoteren-

kaan johtosäännön. 

Hallituksen tehtävä on ollut valmistella ja esitellä asiat yhty-

mäkokoukselle. Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa 

yhtymää ja tekee sen puolesta hallintosäännön mukaisesti. 

Teknisenä resurssina hallituksessa on ollut hallintosihteeri, 

joka huolehtii esityslistan liitteineen, pöytäkirjan toimien 

kokousten sihteerinä ja päivitykset nettiin, hoitaa kokous-

järjestelyt, kun kokouksia on ollut vuosittain 17–22. Lisäksi 

päätösten tiedottaminen (otteet) ja toimeenpano. Hallitus 

nimeää Salpauksen Palvelujen ja Tekniikan ja luonnonva-

ra-alojen koulutusneuvottelukunnat kaksivuotiskaudeksi 

kerrallaan. 

Toimitusjohtajan ja puheenjohtajan välinen yhteistyö

Hallitukselle ja tarvittaessa liikelaitosten luottamustoimieli-

mille tiedottamisesta valmistelussa olevista asioita sovittiin 

uutena käytäntönä vuoden 2007 alussa. Toimitusjohtaja oli 

hallituksen jaoston kanssa käydyssä kehityskeskustelus-

sa saanut toiveen, että hallitusta informoidaan etukäteen 

asioista, joista heihin mahdollisesti tullaan ottamaan yh-

teyttä ja, että ainakin otsikkotasolla olisivat tietoisia asioista 

aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Kyseeseen tulivat eri-

laiset valitusasiat, tieto meneillään olevista kilpailutuksista. 

Vuonna 2011 konserni alkoi tuottaa osavuosikatsauksia ja 

lisäsi näin säännöllistä raportointia omistajille.

Puheenjohtajien ajatuksia 

Puheenjohtajilla on monia hyviä muistoja omilta kausiltaan, 

ja kaikki korostavat yhteistyön merkitystä ja asioiden hyvää 

hoitamista, jos ne olivat myönteisiä tai kielteisiä. Arpo Hei-

nosen ajasta lähtien on pidetty tärkeänä hyvää kokousval-

mistelua ja keskusteluja kehityslinjauksista puheenjohtajien 

kanssa ennen kokouksia. Tämä keskinäinen yhteistyö on 

luonut luottamuksellisen ilmapiirin käsitellä koulutuksen 

parhaaksi moninaisia ratkaisuja. Isot asiat, kuten talous, ra-

kennushankkeet, kiinteistöjen ostot ja myynnit ovat olleet 

hallituksen toistuvia vakioasioita muiden hallinnollisten 

asioiden rinnalla.

Puheenjohtaja Tuija Nurmi totesi oman kautensa päättyes-

sä: ”Hallituksen puheenjohtajuus on niin vaativa tehtävä, että 

se vaatii hoitajaltaan runsaasti aikaa. On väärin, että tehtävää 

hoidetaan vaan teknisesti. Tehtävä on juurruttanut minua koti-

seudulleni.” 

Sähköpostiviesteihin vastanneet puheenjohtajat ovat koke-

neet toiminnan ja oman roolinsa merkittäväksi vuosien ku-

luessa. Vuosituhannen vaihteessa puheenjohtajana toiminut 

hallinto-oikeustuomari Outi Siimes kiteytti aikaansa: “Muis-

tan, että oli oikein mielenkiintoista ja mukavaa toimia koulutus-

konsernin luottamustehtävissä.”

Kari Salmi muisteli puheenjohtajuuttaan

Hallituksen puheenjohtaja Kari Salmi kertoi omasta puheen-

johtaja-ajastaan, jolloin tapahtui rakenneuudistuksia sekä 

muutos PHKK:sta Salpaus-kuntayhtymään: “Olin Salpauksen 

hallituksen puheenjohtaja vuosina 2013–2016, jolloin oli ajan-

kohtaista valtion tuen väheneminen, ammattikorkeakoulun 

yhtiöittäminen LAMK Oy:ksi; toiminnan kokoaminen Lahteen 

kolmelle ja Heinolaan yhdelle kampukselle, kiinteistöomistuk-

sen vähentäminen ja jäljelle jäävien kiinteistöjen kehittäminen. 

Pyrin hallituksen puheenjohtajana tukemaan edunvalvontaa 

valtion ja Lahden kaupungin suuntaan, tukemaan Salpauksen 

kehittymistä ja keskittymistä toimimaan ammatillisena oppi-

laitoksena omalla profiililla, tukemaan uuden Salpaus-hengen 

syntymistä ja unohtamaan mahdolliset entiset henkiset esteet, 

tukemaan toimivaa johtoa ja ajamaan konsernin tavoitteita.”

Jari Salosen muisteluja pitkällä puheenjohtajakaudellaan

Jari Salonen muisteli kolmea kauttaan puheenjohtajana: 

“Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän hallituksen 

puheenjohtajana olin vuosina 2001–2012 ja silloin oli ajankoh-

taista todella paljon asioita. Tuohon 12 vuoden jaksoon mahtuu 

huikea määrä asioita, joista poimin tähän muutaman erityisesti 

Salpausta koskevan yksityiskohdan.

Vuonna 2001 käynnistettiin selvitys Orimattilan kaupungin lu-

kion mahdollisesta siirtämisestä koulutuskonsernin hallintaan. 

Selvitys ei johtanut siirtoon, mutta lukioiden maakunnallinen 

keskittäminen on nykyään edelleen ajankohtainen pohdin-

nan aihe. Samana vuonna hankittiin osa Kujalan ja Jokimaan 

maa-alueista.

Vuonna 2003 yhtymäkokous päätti perustaa pitkäaikaisen päi-

jäthämäläisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehit-

täjän nimikkorahaston, opetusneuvos Arpo Heinosen stipen-

dirahaston. – Niin ikään vuonna 2003 aloitettiin ammatillisen 

erityisopetuksen toteuttaminen Kaarisilta ry:n tiloissa Nastolas-

sa. Investointipuolella oltiin ahkeria ja ostettiin Svinhufvudin-

katu 23 tilat Lahden ammatti-instituutin LVI-alan koulutuksen 

käyttöön.

Koulutuskeskus Salpaus aloitti uuden organisaation valmistelun 

vuonna 2004. Suunnittelu jatkui ja päätöksenteko organisaatio-

muutoksesta tehtiin vuonna 2005. 

Henkilöstö on Salpauksen suurin voimavara. Henkilöstöasioiden 
hyvän hoidon varmistamiseksi päätettiin vuonna 2005 perustaa 
henkilöstöjohtajan virka Päijät-Hämeen koulutuskonserniin. 
Vuoden 2005 suuria töitä oli Koulutuskeskus Salpauksen uudel-
leenorganisointi yhdeksi oppilaitokseksi. Samana vuonna toteu-
tuivat kokonaisuuden rakentamiseen liittyvät virkajärjestelyt ja 
virkanimikkeiden muutokset, entisten oppilaitosten lakkautta-
minen ja Koulutuskeskus Salpaus -oppilaitoksen perustaminen. 
Salpauksesta tuli yksi oppilaitos, joka muodostui kolmesta tulo-
salueesta Tuote-Salpauksesta, Palvelu-Salpauksesta ja Salpauk-
sen areenasta.” 
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Merja Vahterin ajatuksia

Yhtymähallituksen puheenjohtajat ovat toimineet amma-

tillisen ja toisen asteen koulutuksen näköalapaikalla. He 

ovat olleet mukana alueella vaikuttamassa ratkaisuihin ja 

päätöksiin koulutuksen resursseista. Vuoden 2021 marras-

kuuhun asti yhtymähallituksen puheenjohtajana toiminut 

Merja Vahter pohti vielä kesken olevan kautensa toiminnan 

painotuksia alkuvuonna 2021: “Omalla kaudellani yhtymässä 

painotettu erityisen paljon yhteistyötä työelämän kanssa. Tätä 

on toki tehty ennenkin, mutta olemme halunneet kuulla yrityk-

siä sen suhteen, millaisista ammattiosaajista heillä on kulloin-

kin suurin pula. Alueellamme on paljon tarvetta uudenlaiselle 

osaamiselle osan ammateista jäädessä vähemmälle tarpeelle 

muun muassa automaation jatkuvasti lisääntyessä. Kuitenkin 

myös kädentaitajia tarvitaan edelleen monissa yrityksissä ja 

työyhteisöissä yleensäkin. 

Salpaukselle on puheenjohtajakauteni aikana perustettu kaksi 

koulutusneuvottelukuntaa, joista toinen on Palvelualojen koulu-

tusneuvottelukunta ja toinen Tekniikan ja luonnonvara-alojen 

koulutusneuvottelukunta. Molemmissa puheenjohtajana toimii 

kyseisten alojen työnantajan edustaja. Salpauksen hallituksen 

edustajana olen osallistunut ensin mainittuun ja toisessa halli-

tustamme on edustanut Kari Hyytiä. Näissä neuvottelukunnissa 

käsitellään monipuolisesti ajankohtaisia koulutuskuulumisia ja 

tulossa olevia lakimuutoksia sekä niiden aiheuttamaa ennakoi-

vaa valmistautumista. Nämä vaikuttavat toisinaan muutoksina 

myös työpaikoilla tapahtuvien harjoittelujen käytäntöihin.

UUSI VAKANSSEJA

Vuoden 2020 alussa perustettiin 164 lehtorin virkaa. Tällä mer-

kittävällä päätöksellä haluttiin sekä vakiinnuttaa opettajien työ-

suhteita että varmistaa Salpaukselle parhaat osaajat. Salpauksen 

perustehtävässä onnistuminen tehdään erityisesti osaavan ja hy-

vinvoivan sekä oikeamääräisen henkilöstön varmistamisella.

COVID19 YLLÄTTI

Erityisesti ajankohtaista on ollut Covid19-pandemia, yleiskie-

lessä korona. Se on luonut valtavat haasteet opetukselle maa-

liskuun 2020 alusta alkaen. Opettajat ja koko Salpauksen henki-

lökunta ovat olleet monessa mielessä uuden edessä. Opiskelijat 

ovat suureksi osaksi olleet etäopetuksessa, henkilöstö etätöissä 

ja kaikki kokoukset on turvallisuussyistä ja yleisistä suosituksis-

ta johtuen jouduttu pitämään etänä. Luonnollista on, että suurin 

huoli kaikilla on ollut opiskelijoiden mahdollisuus oppimiseen, 

osaamisensa kehittämiseen ja sen osoittamiseen. Opiskelijoi-

den hyvinvointi on joutunut kovalle koetukselle ja edellyttänyt 

heiltä myös itsensä johtamista, jotta päivittäiset tehtävät tulisi 

suoritetuiksi olosuhteissa, joissa ei voi olla normaalissa vuoro-

vaikutuksessa opettajiin, ohjaajiin eikä opiskelukavereihin. Ko-

rona on ollut kaikille suuri haaste sopeutumisessa uudenlaiseen 

asioiden hoitamiseen. Ihmeen hyvin niihin on kuitenkin pystyt-

ty vastaamaan niin opetuksessa kuin hallinnollisissa tehtävissä. 

Päijät-Häme on loppujen lopuksi pärjännyt leviämisen vastai-

sessa taistelussa yllättävän hyvin.” 

Korona toi haasteet myös hallitukselle, tarkastuslautakun-

nalle ja yhtymäkokoukselle. Hallintosihteeri Reija Launiemi 

kertoi koronan vaikutuksesta toimielinten työhön: “Kaikki 

asiakirjat piti siirtää digitaaliseksi myös hallitukselle ja tarkas-

tuslautakunnalle. Lisäksi piti ohjeistaa ja opastaa toimimista 

tässä uudessa ympäristössä. Hallituksen jäsenillä on ollut on-

line-yhteydet heidän tarvitsemiin asiakirjoihin, mutta nyt etäko-

kouksissa ohjeistusta tarvitaan aikaisempaa enemmän.” Etänä 

toteutettiin myös kevään ja syksyn 2020 yhtymäkokoukset 

sekä kaikki yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan ko-

koukset maaliskuun 2020 jälkeen.

Salpauksen perustehtävässä onnistuminen 
tehdään erityisesti osaavan ja hyvinvoivan sekä 
oikeamääräisen henkilöstön varmistamisella.
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Tarkastuslautakunta seuraa ja lausuu 

Kuntalaki (365/95) tuli voimaan pääosiltaan 1.7.1995. Tämän 

lain 9. luku sisälsi säännökset hallinnon ja talouden tarkas-

tuksesta. Ne poikkesivat suuresti aikaisemman lain (vuo-

delta 1976) säännöksistä. Uuden lain mukaan luottamus-

henkilöt muodostivat tarkastuslautakunnan ja varsinaisen 

tilintarkastuksen suorittaa ammattitilintarkastaja, joka oli 

Julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan hy-

väksymä. Kuntalain mukaan yhtymäkokous vahvisti tarkas-

tussäännön. Tarkastuslautakunnan kokouksia on ollut 11–13 

vuosittain.

Tarkastuslautakunta avasi arviointikertomuksissa toimin-

tatapansa ja tehtävänsä, joka perustuu voimassa olevaan 

kuntalakiin. Vuonna 2010 se totesi: “Arviointikertomuksessa 

on esitetty havaintoja tarkastuslautakunnan vuonna 2010 suo-

rittamasta arviointityöstä. Kertomus lähtee liikkeelle tarkastus-

lautakunnan arviointityön käytännön toteuttamisesta ja etenee 

vuoden 2009 arviointikertomuksen havaintojen käsittelyllä. 

Tämän jälkeen arviointikertomuksessa käsitellään strategioita 

ja niiden hyväksymistä sekä käsitellään vuodelle 2010 asetetut 

tavoitteet tulosalueittain. Lisäksi on esitetty muita havaintoja 

ja yhteenveto. Tarkastuslautakunta toivoo, että arviointityön 

tulokset otetaan huomioon ja niitä voidaan käyttää hyödyksi 

johtamisen apuna.” Tämä vastaava periaate esitettiin vuo-

sittain, kun tuloksia peilattiin edellisen vuoden annettuun 

arviointiin. Tyypillistä oli seurata strategian, tavoitteiden ja 

tulosten keskinäistä toimivuutta. Arvioinnissa kiinnitettiin 

erityisesti huomiota myös strategioiden jalkauttamiseen ja 

jalkautukseen panostamiseen.

Tarkastuslautakunta sai vuoden 2012 kevään aikana julki-

suutta, kun ilmeni ristiriitaisuutta silloisen puheenjohtaja 

Martti Heinon ja lautakunnan jäsenten kesken. Ristiriitojen 

perusteella osa tarkastuslautakunnan jäsenistä esitti pu-

heenjohtajaa kohtaan epäluottamusta. 

Etelä-Suomen Sanomat uutisoi 18.6.2012 

”Koulutuskonsernin tarkastuslautakunnalle potkut

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus päätti kokoukses-

saan maanantaina esittää konsernin tarkastuslautakuntaa 

erotettavaksi. Sen tilalle valittaneen elokuun ylimääräisessä 

yhtymäkokouksessa uusi tarkastuslautakunta.

Asiaa käsiteltiin jo viime viikolla konsernin hallituksen ko-

kouksessa, jolloin se jäi vielä jatkokäsittelyyn.

Päätöksen taustalla ovat tarkastuslautakunnan sisäiset ristirii-

dat, joiden vuoksi osa tarkastuslautakunnan jäsenistä on esittä-

nyt epäluottamusta lautakunnan puheenjohtajaa Martti Heinoa 

kohtaan. Epäluottamusta esittäneiden mukaan Heinon omaval-

taiset ja lautakunnan yhteistyötavoista poikenneet menettelyta-

vat ovat vieneet tarkastuslautakunnan toimintakyvyn.”

Tarkastuskertomus noudattaa totuttua kaavaa arvioidessaan 

“Tarkastuslautakunta toivoo, että arviointityön tulokset otetaan 

huomioon ja niitä voidaan käyttää hyödyksi johtamisen apuna.” 

Näin myös on tapahtunut, Salpauksessa purettiin arviointi-

kertomuksessa ehdotetut toimenpiteet arkeen.

Vuoden 2020 arvioinnissa tarkastuslautakuntakunta kiinnit-

ti huomiota COVID19 -pandemian vaikutuksiin opiskelussa ja 

työssä. “Salpauksen opiskelijat kuin henkilökuntakin joutuivat 

oppimaan nopeastikin uudenlaisia toimintatapoja. Maaliskuussa 

koko maahan julistettu poikkeustila aiheutti opiskelijoiden siirty-

misen etäopetukseen loppukevääksi. Opiskelijat pääsivät syksyllä 

lähiopetukseen, mutta joulukuussa – koronatilanteen vaikeudut-

tua – oli siirryttävä hybridimalliin, joka jakoi opiskelijat lähi- ja 

etäopiskelussa vuorotteleviin pienryhmiin. Henkilöstö toimi pää-

osin etätyössä maaliskuusta vuoden loppuun. Myös lähes kaikki 

kokoukset pidettiin etänä. Vaikka korona vaikeutti opiskelua monin 

tavoin, näyttötutkintojen toteuttaminen tai työpaikalla oppimisen 

paikkojen saaminen hankaloitui, silti vuoden 2020 ennakoidut opis-

kelijavuodet toteutuivat hyvin. Sen sijaan suoritettujen tutkintojen 

määrä oli arvioitua alempi, opinnoissa onnistumiseen vaikutti rat-

kaisevasti digitaalisten oppimistapojen nopeutettu käyttöönotto.” 
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Seutuyhteistyössä hankkeita 
maakunnallisten palvelujen uudistamiseksi

PARAS-hanke

Matti Vanhasen hallitus käynnisti keväällä 2006 valtakunnal-

lisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen. Tarkoituksena 

oli eheän kuntarakenteen muodostaminen, jossa “palvelupii-

rit” olisivat korvanneet kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä. 

Ilmavirran johdolla myös konsernissa ennakoiden tutkittiin 

tällaista mahdollisuutta ja sen vaikutuksia hyvin toimivaan 

kuntayhtymämalliin. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ensimmäisen vaiheen 

jälkeen Päijät-Hämeen liitto ja Lahden seutuhallinto päätti-

vät jatkaa prosessia ja käynnistää palvelurakenneuudistus-

prosessin ajalle 1.4.2006–31.12.2008. Päijät-Hämeen liitto toi-

mi projektin hallinnoijana. Projektin tavoitteena oli selvittää 

kuntien palvelutuotannon yhteistyömahdollisuuksia, jossa 

tietyt palvelut tuotetaan paikallisesti, mitkä seudullisesti tai 

maakunnallisesti sekä toisaalta palvelukokonaisuudet, jotka 

oli mielekästä tuottaa niitäkin laajemmalla aluejaolla. Kehit-

tämisehdotukset olivat osa valtakunnallista PARAS-hanket-

ta. Päijät-Hämeessä oli selkeä tahtotila yhteistyöhön. 

Konsernin hallitus asetti vuoden 2007 alussa Paras-hank-

keen toimitusjohtajan keskeiseksi tavoitteeksi ja linjasi, että 

konsernin piti olla aktiivisesti mukana hankkeen valmiste-

lussa ja valmistella konsernin roolia muuttuvissa tilanteissa. 

Vuoden 2007 toukokuussa konsernin hallitus kuitenkin päät-

ti, ettei konserni lähde mukaan Päijät-Hämeen alueelle pe-

rustettavan yhteisen kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö-

palveluja tuottavaan henkilöstöhankintayhtiöön. Saatuaan 

kaikkien kuntien ja kuntayhtymien päätökset seutuhallitus 

totesi Hollolan, Kärkölän, Lahden ja Orimattilan sekä Päi-

jät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hyväksyneen 

henkilöstöhankintayhteistyön kehittämisen seudullisesti. 

Pilotointi alkoi 1.3.2008. 

Kahden vuoden aikana hanke eteni erilaisissa työryhmissä, 

jossa konsernia edustivat rehtori Marita Modenius, rehtori 

Risto Ilomäki, johtaja Jouko Pylväs, henkilöstöjohtaja Lena 

Siikaniemi, tietopalvelupäällikkö Sirkku Blinnikka Kirjas-

to- ja tietopalveluista, yhteyspäällikkö Jari Hautamäki Kou-

lutuskeskus Salpauksesta, tietojärjestelmäpäällikkö Tuulik-

ki Kallio Tietohallintopalveluista, koulutuspäällikkö Harri 

Kuusela LAMKin verkko-opetuksen kehittäminen -yksiköstä 

sekä kehitysjohtaja Juha Vaso konsernista. Konsernissa val-

mistauduttiin huolella mahdolliseen organisaation muutok-

seen. Kataisen hallitus kumosi hankkeen vuonna 2011. Arvo 

Ilmavirta korosti määrätietoisesti kuntayhtymämallia toisen 

asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä.

Uusi Kunta -hanke

Seitsemän kunnan kesken vuonna 2008 käynnistettyyn 

suurkuntahankkeeseen liittyen käynnistettiin myös kon-

sernissa valmistelutyö siitä, mitä mahdollisen suurkunnan 

syntyminen olisi merkinnyt koulutuskonsernin kuntayhty-

märakenteelle. Asia tunnettiin Uusi Kunta -hankkeena.

Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia vuosille 

2009-2015 valmistui. Sen keihäänkärjet olivat muotoilu, ym-

päristö ja käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta. Konsernin 

toimialat olivat mukana valmistelutyössä ja niiden strate-

giat päivitettiin kilpailukyky- ja elinkeinostrategian mukai-

siksi. Konsernissa käsiteltiin strategiaa laajasti tulosalueilla, 

mutta myös yhtymähallituksessa ja johtokunnissa. LAMKilla, 

Salpauksella ja Tuoterenkaalla oli tärkeä rooli tämän strate-

gian toteuttamisessa. 
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Strategiat suunnannäyttäjinä

Strategiat ohjasivat toimintaa

Päijät-Hämeen Koulutuskonserni -kuntayhtymän toiminta 

oli alusta alkaen innovatiivista, määrätietoista ja eteenpäin 

katsovaa sekä ennakoivaa. Toiminnanohjaus perustui stra-

tegiseen suunnitteluun, jatkuvaan kehittämiseen ja toimin-

nan säännölliseen vuosittaiseen toteutumisen tarkasteluun 

itsearviointina osana laatutyötä. Strategian laadinnassa ja 

toteutuksessa otettiin huomioon ministeriön ohjeistukset 

sekä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmat, 

jotka laadittiin valtioneuvoston hallituskausien ajalle toteu-

tettavaksi. Tästä johtuen strategia ei ollut staattinen paperi, 

vaan johdonmukaisesti päivitetty konsernin toiminta- ja 

taloussuunnittelun yhteydessä. Päijät-Hämeen koulutuskon-

serni ja sen ammatilliset oppilaitokset lienevät ensimmäisiä 

julkishallinnon organisaatioita, joiden toiminta perustui 

systemaattiseen toiminnan suunnitteluun, strategiaan ja 

laatuarviointiin. 

Uuden organisaation, Päijät-Hämeen koulutuskonsernin aloi-

tettua toimintansa vuoden 1996 alusta, niin heti ensimmäi-

sen kevään aikana määriteltiin konsernin arvot, missio, visio 

ja strategiset painopistealueet. Alussa ne syntyivät yhdessä 

konsernin johdon, hallituksen ja tulosalueiden edustajien 

välisenä vuoropuheluna. Näistä yhtenäisistä päälinjauksista 

silloiset oppilaitosten tuli johtaa oppilaitoksen toiminnalliset 

tavoitteensa. Tässä korostui oppilaitosten taustoista johtunut 

erilaisuuden ymmärtäminen, kunnioittaminen ja hyödyn-

täminen eri tulosalueiden välillä. Konserniin tulleilla oppi-

laitoksilla olivat toisistaan erilaiset kulttuuriset lähtökohdat 

toimia uudessa ympäristössä. Erilaisuuden kunnioittaminen 

tarkoitti näistä eri omistajataustoista tulleiden oppilaitosten 

omia toimintatapoja ja -ympäristöä. Autonomisella LAMKilla 

oli oma toiminnanohjausmenettely, jossa alkuvuosina laa-

tujärjestelmä oli rakennettu kokeiluaikana käyttöön otetun 

ISO-9000 -standardin pohjalle.

Strategian suunnitteluprosessi oli vaiheistettu vieden näin 

prosessia hyvin loogisesti eteenpäin kohti määriteltyjä mit-

tareita, jotka olivat myös talouden seurannan perustana. Toi-

minnan laatu ja arvioinnin tuloksena rakentuivat aina luon-

nollisesti toiminnan ja opetuksen parantamisen kohteet ja 

seuraavan vuoden toiminnan tavoitteet. Koulutuksen laadun 

kehittämisessä konserni oli valtakunnallisesti uranuurtajia. 

Vuosina 1996–2003 strategiaprosessi kohdistui vielä konser-

nirunkoon ja toisen asteen koulutukseen. LAMKin toimintaa 

kehitettiin ja seurattiin opetusministeriön korkeakouluille 

asetettujen tavoitteiden mukaan. Vuosina 1996–2006 Sal-

pauksen strategiaprosessien johtaminen ja kokoaminen oli 

haasteellista yhdeksän oppilaitoksen kanssa, koska jokaisen 

koulun rehtori halusi pitää itsepäisesti kiinni omasta kult-

tuuristaan ja olla siten usein eri mieltä yhteisesti sovituista 

linjauksista. 



424

Koulutuksen strategioiden perustana oli konsernissa tietysti 

opetusministeriön asettamat tavoitteet sekä valtakunnalli-

set määrävuosiksi laaditut koulutuksen ja tutkimuksen ke-

hittämissuunnitelmat, jotka tunnettiin arjessa KESUina. 

Erillisiä strategioita

Konsernistrategian lisäksi laadittiin myös omia osa-alueiden 

erillisiä strategioita. Näistä vanhin oli Kansainvälistymisstra-

tegia ja ensimmäinen kansainvälistymissuunnitelma hyväk-

syttiin konsernin hallituksessa 16.12.1996. Se oli valmisteltu 

Kehittämisyksikössä ja mukana olivat kaikki toisen asteen 

oppilaitokset tehtyjen haastattelujen perusteella. Ammatti-

korkeakoulussa laadittiin oma kansainvälistymisstrategia. 

Haastattelujen pohjalta laadittiin SWOT-analyysi laitosten 

kansainvälistymisen tilasta. Velvoitteen strategian laatimi-

seen oli antanut opetusministeriö koulutuksen kehittämis-

Erillisstrategiat vuosina 1996–2010
• Kansainvälistymisstrategia
• Aikuiskoulutusstrategia
• Laatustrategia
• Henkilöstöstrategia 2005–2010
• Asiakkuusstrategia 2010
• Kiinteistö- ja toimitilastrategia 2009–2012
• Viestintästrategia 2006–2008 ja 
• Ympäristöstrategia 2008–2012

suunnitelmassa. Seuraavina vuosina opetushallitus edellytti 

koulutuksenjärjestäjiltä säännöllisesti päivitettyä kv. strate-

giaa projektirahoitusten saamiseksi. 

Vuoden 1997 aikana työstettiin erillisstrategioita lisää. Nyt 

laadittiin henkilöstöstrategia ja aikuiskoulutusstrategia sekä 

käynnistettiin viestintä- ja ympäristöstrategioiden sekä edel-

lisenä vuonna laaditun aikuiskoulutusstrategian päivitys.

Strategiaohjelmassa korostettiin laadun kehittämistä ja kes-

keisenä toiminnan tavoitteena oli asiakastyytyväisyys. 

“Rakenteellisiin muutoksiin pohjautuvasta konsernistrategiasta 

on nyt aika siirtyä eteenpäin. Päättyneen talvikauden ajan ovat 

konsernin arvot, missio, visio ja strategia olleet kokonaisvaltai-

sen uudelleen tarkastelun kohteena. Työ on tehty konsernihalli-

tuksen ja johdon sekä tulosalueiden edustajien välisenä vuoro-

puheluna. Hallitus on tuloksen hyväksynyt osana vuosien 

1997–2001 toimintasuunnitelman laadintaohjetta, Työ jatkuu 

vielä tulosalueilla, joiden tulee määritellä omat tavoitteensa ja 

strategiansa ennen kesälomia. Vaikka koko konsernin strategioi-

den päälinjauksen tuleekin olla yhdensuuntainen, on tulosaluei-

den erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen erittäin tär-

keä arvo”, kirjoitti Arpo Heinonen konsernin Titaani-lehdessä 

keväällä 1996. Asiakastyytyväisyys määritettiin konser-

nistrategian perustaksi ja lisäksi kirjattiin pyrkimys verkos-

toitumiseen, toiminnan tuloksellisuuteen ja taloudellisuuteen, 

oppivan organisaation kehittämiseen, arviointijärjestelmän 

käyttöön ja tulosalueiden omiin strategioihin. 

Strategiat muutoksessa 2001  
– Koulutuskeskus Salpaus aloitti

Koulutuskeskus Salpaus perustettiin entisten oppilaitosten 

yhteiseksi sateenvarjoksi, mutta oppilaitokset jatkoivat edel-

leen rehtoreiden johdolla. Päivitetty strategia otti huomioon 

tämän hallinnollisen muutoksen. Se näkyi myös uudella ta-

valla konsernin arvoissa, joissa yksi arvoista, erilaisuuden 

kunnioittaminen oli täsmennetty erilaisuuden hyödyntämi-
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suunnitelmassa. Seuraavina vuosina opetushallitus edellytti 

koulutuksenjärjestäjiltä säännöllisesti päivitettyä kv. strate-

giaa projektirahoitusten saamiseksi. 

Vuoden 1997 aikana työstettiin erillisstrategioita lisää. Nyt 

laadittiin henkilöstöstrategia ja aikuiskoulutusstrategia sekä 

käynnistettiin viestintä- ja ympäristöstrategioiden sekä edel-

lisenä vuonna laaditun aikuiskoulutusstrategian päivitys.

Strategiaohjelmassa korostettiin laadun kehittämistä ja kes-

keisenä toiminnan tavoitteena oli asiakastyytyväisyys. 

“Rakenteellisiin muutoksiin pohjautuvasta konsernistrategiasta 

on nyt aika siirtyä eteenpäin. Päättyneen talvikauden ajan ovat 

konsernin arvot, missio, visio ja strategia olleet kokonaisvaltai-

sen uudelleen tarkastelun kohteena. Työ on tehty konsernihalli-

tuksen ja johdon sekä tulosalueiden edustajien välisenä vuoro-

puheluna. Hallitus on tuloksen hyväksynyt osana vuosien 

1997–2001 toimintasuunnitelman laadintaohjetta, Työ jatkuu 

vielä tulosalueilla, joiden tulee määritellä omat tavoitteensa ja 

strategiansa ennen kesälomia. Vaikka koko konsernin strategioi-

den päälinjauksen tuleekin olla yhdensuuntainen, on tulosaluei-

den erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen erittäin tär-

keä arvo”, kirjoitti Arpo Heinonen konsernin Titaani-lehdessä 

keväällä 1996. Asiakastyytyväisyys määritettiin konser-

nistrategian perustaksi ja lisäksi kirjattiin pyrkimys verkos-

toitumiseen, toiminnan tuloksellisuuteen ja taloudellisuuteen, 

oppivan organisaation kehittämiseen, arviointijärjestelmän 

käyttöön ja tulosalueiden omiin strategioihin. 

Strategiat muutoksessa 2001  
– Koulutuskeskus Salpaus aloitti

Koulutuskeskus Salpaus perustettiin entisten oppilaitosten 

yhteiseksi sateenvarjoksi, mutta oppilaitokset jatkoivat edel-

leen rehtoreiden johdolla. Päivitetty strategia otti huomioon 

tämän hallinnollisen muutoksen. Se näkyi myös uudella ta-

valla konsernin arvoissa, joissa yksi arvoista, erilaisuuden 

kunnioittaminen oli täsmennetty erilaisuuden hyödyntämi-

seksi. Arvoiksi nostettiin toiminnan tuloksellisuus ja asia-

kastyytyväisyys. Entisistä arvoista mukana olivat vastuul-

lisuus ja avoimuus. Konsernin toiminta perustui edelleen 

erilaisuuden kunnioittamiseen ja luottamukseen. 

Konsernin strategian laadinnassa uudistettiin visio, joka 

“reagoi joustavasti toimintaympäristön tarpeisiin ja luo val-

miuksia muutoksen hallintaan, innovointiin ja klusterisoitumi-

seen”. Strategiakausi oli vuosille 2001–2004, mutta vuosittain 

toimintasuunnitelman yhteydessä varmistettiin toiminnan 

suunta ja tarvittaessa myös päivitys. Strategia ei ollut kos-

kaan staattinen asiakirja. Se eli muutoksessa myös strate-

giakauden sisällä, eikä sen jalkauttaminen alkuvuosina ollut 

täysin vaivatonta. Strategian kytkentä kiinteästi toimintaan 

ja laadittuihin mittareihin sekä yksiköiden omien laatuku-

vausten tuottaminen koettiin myös työlääksi. Strategiassa 

määriteltyjä tavoitteita seurattiin juuri oppilaitosten ja kon-

sernipalveluyksiköiden laatimissa laatukuvauksissa ja yk-

sikkökohtaisilla itsearvioinneilla. Laatukuvauksissa viiteke-

hyksenä käytettiin aluksi Suomen laatupalkinto -kriteeristöä 

ja myöhemmin Laatukeskuksen EFQM-mallia.
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Kolmen huipun (ISO) K  
– uusi strategia vuosille 2004–2007

Toimitusjohtajan vaihduttua Heinosesta Ilmavirtaan oli vuo-

rossa myös aikaisempaa laajempi strategiapäivitys, jossa nyt 

korostettiin kolmen liikelaitoksen – Koulutuskeskus Salpauk-

sen, Lahden ammattikorkeakoulun ja Tuoterenkaan osuutta 

konsernin kokonaisuudessa – Kolmen huipun K, joka muiste-

taan henkilöstön keskuudessa kansanomaisesti Kolmen hui-

pun iso K:na. Strategiassa korostui nyt konsernin laajuus alu-

eellisena ammatillisen koulutuksen, korkeakoulun ja 

lukiokoulutuksen järjestäjänä. Konsernin hallitus hyväksyi 

uuden strategian kesäkuussa 2004. Strategian valmistelu 

aloitettiin jo vuonna 2003. Liikelaitokset (LAMK, Salpaus ja 

Tuoterengas) valmistelivat omat strategiansa konsernin 

päästrategiasta johdetuilla linjauksilla. 

Hallituksen puheenjohtaja Jari Salonen muisteli ylpeydellä 

oman puheenjohtajakautensa strategiatyötä ja vuotuista 

toiminnan arviointia: ”Kuntapuolen toimijat eivät ole teh-

neet strategioita kuin parisenkymmentä vuotta. PHKK oli myös 

strategiatyön uranuurtaja. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 

strategia valmistui huolellisen valmistelun jälkeen kesäkuussa 

2004.”

Strategiaohjelman sisältö vuonna 2004

Tässä strategiassa oli jo määritelty johtamisnäkökulmien 

kytkentä seurantaan. Ne olivat asiakas- ja yhteiskunnalli-

nen vaikuttavuus, resurssit ja talous, prosessit ja rakenteet ja 

henkilöstön kehittyminen ja innovatiivisuus. Tämä rakenne 

oli myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökses-

sä esitettiin vuoden tulosten tarkastelut. 

Strategisina tavoitteina oli konsernissa toimia niin, että Päi-

jät-Häme koettiin halutuksi opiskelupaikaksi, konserni oli 

tavoiteltu kumppani ja aktiivinen vaikuttaja kansallisesti ja 

kansainvälisesti, varmistaa koulutustakuu peruskoulun jäl-

keisille ikäluokille, omistajien luottamus, talouden tunnuslu-

vut paremmat kuin vertaisryhmillä, resurssien priorisointi 

strategialähtöisesti. Tärkeää olivat vetovoimaiset, ajantasai-

set ja verkottuneet oppimisympäristöt, hallinto selkeä ja toi-

miva, liikelaitoksia tukeva konserniorganisaatio, jossa on 

osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö ja varmistaa 

myös henkilöstön saatavuus. 

Arvojen sisällöt me-muodossa

Avoimuus – toimimme avarakatseisesti ja uudistushaluises-

ti. Keskustelemme asioista yhdessä. Annamme ja otamme 

vastaan rakentavaa palautetta. Otamme aktiivisesti selvää 

asioista sekä viestimme vastuullisesti ja johdonmukaisesti 

oikein kohdennettuna. Toimimme tosiasioiden perusteella ja 

tahdikkaasti. 

VISIO: Kolmen huipun K hyödyntää sijaintinsa ja 

synnyttää uutta osaamista sitoutuneen henkilöstön-

sä avulla innovaatioverkossa Päijät-Hämeen kasvun 

kiihdyttämiseksi. 

ARVOT: Avoimuus - Luottamus - Vastuullisuus - Toisen 

ihmisen kunnioittaminen 

MOTTO: Laitamme itsemme likoon, pyrimme mää-

rätietoisesti tavoitteeseen ja työnantajamme tukee 

meitä. 

MISSIO: Päijät-Hämeen koulutuskonserni toimii ver-

kottuneesti, luo edellytyksiä ja tukee liikelaitoksiaan 

tuottamaan monialaista ammatillista osaamista, hy-

vinvointia sekä tutkimus- ja kehitystyötä Päijät-Hä-

meen menestysvoimaksi.
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Hallituksen puheenjohtaja Jari Salonen muisteli ylpeydellä 

oman puheenjohtajakautensa strategiatyötä ja vuotuista 

toiminnan arviointia: ”Kuntapuolen toimijat eivät ole teh-

neet strategioita kuin parisenkymmentä vuotta. PHKK oli myös 

strategiatyön uranuurtaja. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 

strategia valmistui huolellisen valmistelun jälkeen kesäkuussa 

2004.”

Strategiaohjelman sisältö vuonna 2004

Tässä strategiassa oli jo määritelty johtamisnäkökulmien 

kytkentä seurantaan. Ne olivat asiakas- ja yhteiskunnalli-

nen vaikuttavuus, resurssit ja talous, prosessit ja rakenteet ja 

henkilöstön kehittyminen ja innovatiivisuus. Tämä rakenne 

oli myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökses-

sä esitettiin vuoden tulosten tarkastelut. 

Strategisina tavoitteina oli konsernissa toimia niin, että Päi-

jät-Häme koettiin halutuksi opiskelupaikaksi, konserni oli 

tavoiteltu kumppani ja aktiivinen vaikuttaja kansallisesti ja 

kansainvälisesti, varmistaa koulutustakuu peruskoulun jäl-

keisille ikäluokille, omistajien luottamus, talouden tunnuslu-

vut paremmat kuin vertaisryhmillä, resurssien priorisointi 

strategialähtöisesti. Tärkeää olivat vetovoimaiset, ajantasai-

set ja verkottuneet oppimisympäristöt, hallinto selkeä ja toi-

miva, liikelaitoksia tukeva konserniorganisaatio, jossa on 

osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö ja varmistaa 

myös henkilöstön saatavuus. 

Arvojen sisällöt me-muodossa

Avoimuus – toimimme avarakatseisesti ja uudistushaluises-

ti. Keskustelemme asioista yhdessä. Annamme ja otamme 

vastaan rakentavaa palautetta. Otamme aktiivisesti selvää 

asioista sekä viestimme vastuullisesti ja johdonmukaisesti 

oikein kohdennettuna. Toimimme tosiasioiden perusteella ja 

tahdikkaasti. 

Luottamus - toimimme lakien, asetusten ja yhteisesti sovit-

tujen pelisääntöjen mukaisesti. Olemme luottamuksen ar-

voisia. Edesautamme luottamuksen kehittymistä ja syventä-

mistä eri toimijoiden välillä. 

Vastuullisuus - sitoudumme yhteisiin toimintamalleihin 

toista tukien ja huomioon ottaen. Toimimme taloudellisesti 

ja varmistamme työyhteisömme kehittymisen.

Toisen ihmisen kunnioittaminen - kuuntelemme avoimesti 

toista ihmistä ja tuomme oman mielipiteemme esille. Otam-

me huomioon yksilöt ja hyväksymme erilaisia toimintatapo-

ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Kolmen huipun vetovoimainen K  
– Strategia vuosille 2007–2012

Konsernin yhteinen strategia päivitettiin vuosille 2007-2012, 

jolloin visiossa nyt korostettiin vetovoimaisuutta ja arvoissa 

toisen ihmisen arvostaminen tuli kunnioittamisen tilalle. Il-

mavirran aikana otettiin käyttöön motto-ajattelu, slogan. 

DYNAAMINEN MOTTO: 

Laitamme itsemme likoon, pyrimme määrätietoisesti 

ja innovatiivisesti tavoitteeseen, ja työnantajamme 

tukee meitä. 

Missiossa rinta rottingilla liikelaitos nostettiin näkyväksi ja 

konsernin toiminta-alue suuntautui jo pääkaupunkialueelle 

“Päijät-Hämeen koulutuskonserni toimii verkostoituneesti ja luo 

toimintaedellytyksiä Koulutuskeskus Salpaukselle, Lahden am-

mattikorkeakoululle ja Tuoterenkaalle monialaisen aikuiskou-

lutuksen, ammatillisen ja lukiokoulutuksen, työhönvalmennuk-

sen sekä tutkimus- ja kehitystyön tulokselliseen tuottamiseen 

– Päijät-Hämeen ja koko metropolialueen menestysvoimaksi.” 

Johtamisnäkökulmat säilyivät tässä ennallaan, mutta sen 

VISIO: Kolmen huipun K hyödyntää sijaintinsa ja 

synnyttää uutta osaamista sitoutuneen henkilöstön-

sä avulla innovaatioverkossa Päijät-Hämeen kasvun 

kiihdyttämiseksi. 

ARVOT: Avoimuus - Luottamus - Vastuullisuus - Toisen 

ihmisen kunnioittaminen 

MOTTO: Laitamme itsemme likoon, pyrimme mää-

rätietoisesti tavoitteeseen ja työnantajamme tukee 

meitä. 

MISSIO: Päijät-Hämeen koulutuskonserni toimii ver-

kottuneesti, luo edellytyksiä ja tukee liikelaitoksiaan 

tuottamaan monialaista ammatillista osaamista, hy-

vinvointia sekä tutkimus- ja kehitystyötä Päijät-Hä-

meen menestysvoimaksi.
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sijaan strategisesti painotettiin johtamisessa asiakas- ja yh-

teiskunnallista vaikuttavuutta alueellisesti ja valtakunnalli-

sesti sekä sitä, että koulutus tuottaa osaajia työelämälle, ja 

tavoite oli olla vahva aluekehittäjä. Resursseissa ja talou-

dessa painotettiin tasapainoista taloutta, oppimista tukevaa 

oppimisympäristöä ja resurssien oikeaa, strategian mukaista 

kohdentamista. Prosesseissa ja rakenteissa korostui tehokas 

toimintajärjestelmä ja henkilöstön kohdalla tärkeää oli osaa-

va, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö. 

Toiminnanohjaukselliset tehdyt painotukset näkyivät myös 

toiminta- ja taloussuunnitelmissa sekä toteutuman seuran-

tana tilinpäätöksissä tarkentuneina mittareina.

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä 
vuodesta 2010

Uuden vuosikymmenen alkaessa laadittiin Koulutuskeskus 

Salpauksen, Lahden ammattikorkeakoulun ja Tuoterenkaan 

viimeinen yhteinen “Parhaat oppimistulokset tehdään yh-

dessä” -strategia, jonka hallitus hyväksyi vuonna 2010. Nyt 

strategian lähtökohtana oli koulutuksen, tutkimus-, kehittä-

mis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä työhönvalmennuk-

sen hyödyntäminen integroituna kokonaisuutena.

Yhteisellä strategialla tavoiteltiin vision toteuttamista yh-

distäen kaikkien tulosalueiden voimavarat. Tahtotilana oli 

tehdä parhaat oppimistulokset yhdessä. Missiona oli koulut-

taa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä. Stra-

tegiassa korostui, että opettajat ja opiskelijat olivat suurin 

voimavara alueen kehittämiseksi. Toiminta perustui sovit-

tuihin yhteisiin pelisääntöihin, jotka olivat arvot: luottamus, 

avoimuus, asiakaslähtöisyys, toisen ihmisen arvostaminen 

ja uudistuminen. Uusi arvo oli nyt uudistuminen ja se avat-

tiin niin, että “olemme aktiivisia, ennakoivia ja innovatiivisia. 

Oppiminen on uuden tiedon luomisen ja uudistumisemme pe-

rusedellytys.” 

”Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen 

huippuyksikkö” -vision tarkoituksena oli haastaa kaikki or-

ganisaation työntekijät. Tätä viestiä pidettiin asiakkaille ja 

omistajille selkeänä. Yhteisellä osaamisella ja sisäisellä yh-

teistyöllä yhdessä verkostojen kanssa oltiin kansainvälinen 

huippuyksikkö, joka tuotti laadukasta koulutusta ja muita 

palveluita.

Strategiset tavoitteet olivat, että “oppimistuloksemme ja -ym-

päristömme ovat kansainvälistä huippua, toimintamme vähen-

tää yhteiskunnan eriarvoisuutta ja johtamis- ja työskentelyta-

pamme edistävät uudistumista ja vastuuta tulevaisuudesta.” 

Konsernistrategiassa käytettiin luonnollisesti hyödyksi hen-

kilöstön osaamista ja yhteisiä oppimisympäristöjä. Tulosalu-

eilla oli omat vahvat profiilit.

Vuosittain laadittavissa toimenpideohjelmissa kuvattiin tar-

kemmin tulosalueiden konkreettiset toimenpiteet strategis-

ten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä ohjelmassa painottui 

integrointi ja yhteistyö. Strategiaa päivitettiin vuosina 2012 
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–2013 ennakoiden tulevaa muutosta vuonna 2015, kun LAMK 

ja Tuoterengas yhtiöitettiin ja erosivat konsernista.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän strategia 
vuosille 2016–2020

Vuoden 2015 alusta Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kun-

tayhtymän toiminta on ollut Koulutuskeskus Salpauksen 

toimintaa. Omistajakunnille esitettiin kuntayhtymän ni-

men muuttamista Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymäksi 

1.4.2016 alkaen. Salpaus tuottaa oppilaitospalveluja oman 

toimintansa lisäksi yhteistoiminnassa myös Lahden ammat-

tikorkeakoulun käyttöön. Lisäksi kuntayhtymä omisti kah-

deksan jäsenkuntansa puolesta ammattikorkeakouluyhtiötä. 

Oli aika alkaa työstää uutta strategiaa aikaisempaa pienem-

mälle organisaatiolle. Konsernin johtoryhmä aloitti jo vuon-

na 2014 uuden, yksinomaan Salpauksen toiminnan suunnit-

telun ja nyt Salpauksen tie kohti haluttua tulevaisuutta oli 

Salpauksen tuleva strategia vuosille 2016–2020. Kansalliset 

ja alueelliset toimintaympäristön muutokset edellyttivät 

Salpaukselta toimenpiteitä, joita oli käynnistetty kuntayhty-

män rakennemuutosta valmisteltaessa ja tutkinnon uudis-

tusta valmisteltaessa. 

Valmistelu eteni arvojen määrittelyllä ja analyysilla syksyn 

2014 aikana, ja strategian laadittiin keväällä 2015. Arvojen 

määrittelyyn osallistui koko henkilöstö erilaisissa tilaisuuk-

sissa. Arvot olivat ja ovat yhä tärkeitä, koska koulutus ja ope-

tus ovat arvosidonnaisia. Arvot ohjasivat päätöksentekoa ja 

muodostivat perustan koko Salpauksen toiminnalle: opiske-

lijoille, henkilöstölle, esimiestyölle ja johtamiselle. Arvot liit-

tyivät strategiavalmisteluun 2016–2020, mutta otettiin käyt-

töön vuoden 2015 alusta alkaen. 

Uuden strategian valmistelu ulottui omistajakuntiin

Lokakuussa toteutettiin sidosryhmätutkimus ja nykystra-

tegian arviointi sekä käynnistettiin toimintaympäristöana-

lyysien valmistelu. Helmi–huhtikuussa toimintaympäristön 

analyysiprosessi eteni yksikkökohtaisilla sisäisen toiminnan 

arvioinneilla ja kilpailija-analyysillä. Toimintaympäristön 

analyysissä hyödynnettiin muun muassa Päijät-Hämeen lii-

ton johdolla valmisteilla olevaa toimintaympäristön kuvaus-

ta sekä kansallista että kansainvälistä kirjallista aineistoa. 

Kuntakierros omistajakunnissa Salpauksen strategian suun-

taamisesta aloitettiin joulukuussa 2014. Kuntakierroksella 

toimitusjohtaja ja rehtori saivat omistajakunnista ohjausta 

strategian suuntaamiseen. Vision ja perustehtävän määrittä-

miseksi tehtiin kysely koko henkilöstölle helmi-maaliskuus-

sa. Aineisto käsiteltiin hallituksessa perustehtävän ja vision 

määrittämisen yhteydessä. Hallitus kävi 2.2.2015 kokoukses-

sa lähetekeskustelun ja pohti pienryhmissä perustehtävää. 

Kokouksessa 16.2.2015 hallitus kävi keskustelun perusteh-

tävän määrittelystä ja vahvisti perustehtävän luonnoksen. 

Kokouksessa 9.3.2015 hallitus jatkoi strategian valmistelua. 

Kokouksessaan 16.3.2015 hallitus määritti Koulutuskeskus 

Salpauksen perustehtäväksi: ”Uudistavaa osaamista työhön 

ja yrittäjyyteen”. Kuukautta myöhemmin kokouksessaan 

13.4.2015 hallitus määritti Koulutuskeskus Salpauksen vi-

sioksi 2020: ”Salpaus - enemmän kuin koulu – opiskelijoiden ja 

työelämän kohtaamispaikka”.

UUDET ARVOT: Oppimisen rohkeus – Tekemisen ilo – 

Reilu asenne 

SLOGAN: Me muutamme maailmaa.

PERUSTEHTÄVÄ: Uudistavaa osaamista työhön ja 

yrittäjyyteen 

VISIO 2020: Salpaus – enemmän kuin koulu – opiske-

lijoiden ja työelämän kohtaamispaikka 
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Hallitus hyväksyi Salpauksen uuden strategiakokonaisuu-

den, johon sisältyi koko henkilöstön yhteisöllisenä proses-

sina aiemmin muodostetut arvot.  “Perustehtävä on tuottaa 

uudistavaa osaamista työhön ja yrittäjyyteen, se saavutetaan 

toteuttamalla määrätietoisesti strategiset painopisteet ja kehi-

tysohjelmat”, todettiin vuoden 2015 toimintakertomuksessa. 

Nämä olivat työelämän kumppanuuksien ja verkostojen 

vahvistaminen sekä pedagogiikan ja oppimisratkaisujen 

muutoksen toteuttaminen. Näiden lisäksi keskeisiä toimin-

takulttuurin vahvistamisen osa-alueita olivat johtamisen ja 

lähiesimiestyön vahvistaminen, opiskelijoiden ja työelämän 

osallistaminen ja eri koulutusalojen ja ammattiryhmien yh-

teistyön vahvistaminen sekä luonnollisesti myös talouden 

kestävä pohja. Uuden Salpauksen strateginen suunnittelu 

toiminnanohjauksen perustana oli valmis. 

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Osana strategiaprosessia käsiteltiin myös tavoiteltavaa toi-

mintakulttuuria. Salpauksen tavoitteena oli yhteisöllisen 

toimintakulttuurin rakentaminen. Yhteisöllisen toiminta-

kulttuurin piirteitä olivat esimerkiksi osaamisen jakaminen, 

opiskelijoiden osallistaminen, sitoutuminen, avoin vuorovai-

kutus, luottamus, kannustus ja kehittäminen sekä onnistunut 

esimiestyö ja johtaminen. Salpauksen Toiminnanohjausryh-

mässä 5.5.2015 määriteltiin yhteisöllisen toimintakulttuurin 

vahvistamisen osa-alueiksi: − Opiskelijoiden ja työelämän 

osallistuminen − Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteis-

työn vahvistaminen − Johtamisen ja lähiesimiestyön vah-

vistaminen Näille osa-alueille on nimetty vastuuhenkilöt ja 

työryhmät. Kokouksessa 8.6.2015 hallitus jatkoi strategisten 

painopisteiden ja kehitysohjelmien määrittelyä toukokuun 

seminaarista. Seminaariin pohjatietoa saatiin toimintajär-

jestelmän itsearvioinnista ja ulkoisesta arvioinnista, yksi-

köissä ja koulutusaloilla toteutetuista sisäisen toiminnan 

arvioinneista, ja kilpailija- ja brändianalyysistä sekä ulkoi-

sista eri toimijoiden tulevaisuuskatsauksista, joita oli koottu 

strategian työryhmäsivustolle.
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Salpauksen strategisiksi painopisteiksi ja kehitysohjelmiksi 

määriteltiin − Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen 

vahvistaminen − Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muu-

toksen toteuttaminen 

Strategiset painopisteet tukevat myös valtakunnan halli-

tuskauden tavoitteita koulutukselle, joita olivat oppimis-

ympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pe-

dagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa, 

koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on vähentynyt, koulutuksen keskeyttäneiden määrä 

on laskenut sekä koulutuksen ja työelämän välinen vuoro-

vaikutus on lisääntynyt. 

Strategiatyö etenee kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin 

osa-alueiden sekä mittareiden konkretisoinnilla osana ta-

lous- ja toimintasuunnitelman 2016–2018 valmistelua. 

Salpaus on enemmän kuin koulu – strategia 
vuosille 2021–2025

Uusi strategiakausi on alkamassa historiikin päättymisestä. 

Haastatteluissa ja henkilöstökyselyssä tuli myönteisesti esille 

onnistunut strategiaprosessi, joka oli toteutettu yhdessä hen-

kilöstön kanssa. Strategiatyö on todellista kaukoviisautta.

Konsta Pylkkänen tiivistää Veikko Huovisen kirjassa Havuk-

ka-ahon ajattelija ajatuksen kaukoviisaudesta jo vuonna 

1952 ja sitä voi myös pitää strategian määritelmänä: ”Mitä 

se on? Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan 

tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit 

selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäköön 

hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää hu-

vikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa 

nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää.”

Salpauksen arvot ovat oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne.
 

Perustehtävämme on tuoda uudistavaa osaamista työhön ja yrittäjyyteen.
Uudistuminen on haastavaa, mutta se tuo myös mahdollisuuksia kehittyä ja 
mennä eteenpäin.
Tämä edellyttää, että olemme rohkeita uuden rakentajia, opimme jatkuvasti 
ja tarjoamme onnistuneita asiakaskokemuksia.
 

Visiomme vuodelle 2025: 
Salpaus - enemmän kuin koulu - opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka
 

Salpauksen toiminnan eettiset kulmakivet ovat

• vastuullisuus ja tarttuminen
• keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen sekä
• vaikuttavuus ja keskittyminen olennaiseen.



7Ammatillinen koulutus 
Suomessa
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Valtakunnalliset linjaukset ja yleinen 
kehitys vuosina 1996–2021

P
äijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän 

ja uuden Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän 

koulutuksen järjestäminen on perustunut kulloin-

kin voimassa olevaan lainsäädäntöön ja OKM:n 

määräajoin julkaisemiin koulutuksen ja tutkimuksen kehit-

tämissuunnitelmiin. 

Suomessa on aina uskottu koulutuksen voimaan. Sen us-

kotaan kehittävän ja parantavan tulevaisuutta. “Suomi 

nousuun kehittämällä osaamista ja koulutusta!” -lause on 

luettavissa ja kuultavissa säännöllisin ajoin mediassa. Sii-

hen uskottiin myös lama-ajan Suomessa 1990-luvulla. Myös 

Suomen liittyminen EU:iin toi uusia vaatimuksia koulutuk-

selle. Suomessa aloitettiin 1990-luvun alussa koulutuskokei-

lut, joilla haluttiin uudistaa koulutusjärjestelmää ja paran-

taa koulutuksen laatua. Suomalainen koulutusjärjestelmä 

onkin muuttunut merkittävästi viime vuosikymmenien 

aikana. Ammattikorkeakoulukokeilun tavoitteena oli luo-

da tiedekorkeakoulujen rinnalle työelämään suuntautunut 

korkeakoulujärjestelmä. Nuorisoasteen koulutuskokeilulla 

haluttiin lisätä ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yh-

teistyötä, ja myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoi-

maisuutta edistämällä korkeakoulukelpoisuutta. Ensimmäi-

set vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa 

vuonna 1996. 

Lainsäädäntö 

Ammatillista koulutusjärjestelmää ovat aina määrittäneet 

Suomen teollistuminen ja työelämän kehitys ja työvoimapo-

litiikka. Lainsäädännön välityksellä myös valtion ohjaus- ja 

määräysvalta on ollut voimakasta. Vallan siirtäminen kun-

nille ja koulutuksen järjestäjille alkoi muuttua vähitellen 

1980-luvulta alkaen. Suurta muutosta hallintoon merkitsi 

vuoden 1993 alussa voimaan tullut uusi valtionosuusjärjes-

telmä, joka kannusti taloudellisuuteen. Kuntien ja muiden 

koulutuksen järjestäjien päätösvalta lisääntyi olennaisesti.

Vielä 1990-luvulla ammatillista koulutusta järjestettiin usean 

eri lain mukaan. Myös kansalaisopistoilla, kansanopistoilla 

ja opintokeskuksilla olivat omat lakinsa. Tästä hajanaisuu-

desta kasvoi tarve uudistaa koulutuslainsäädäntöä. Tämä 
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päämäärä toteutui, kun ammatillisen koulutuksen lainsää-

däntöä uudistettiin merkittävästi vuonna 1998. Vaikka lain 

voimaantulo siirtyi vuoden 1999 alkuun, niin uuden lain mu-

kaiset valmistelevat toimenpiteet käynnistettiin jo vuonna 

1998. Merkittävintä oli se, että koulutuksen järjestäjien pää-

tösvalta lisääntyi voimakkaasti, ja konserni saattoi ohjata 

toisen asteen koulutuspaikkojen koulutusalakohtaista jakoa 

itsenäisesti. Aikaisemmin päätäntävalta oli ollut lääninhalli-

tuksella ja osin opetusministeriöllä. Kokonaisvolyymin päät-

ti edelleen vuositasolla opetusministeriö. 

SORA-lainsäädäntö

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta annettua lakia, ammattikorkeakoulu-

lakia ja jopa yliopistolakia muutettiin vuoden 2012 alusta 

SORA-lainsäädännöllä. Lakeihin tehtyjen muutosten tavoit-

teena oli parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja koulutuk-

sen jälkeisessä työelämässä. Koulutuksen järjestäjien keinoja 

puuttua opiskelijoiden soveltumattomuuteen ja turvallisuu-

den vaarantumiseen lisättiin. Uudet säännökset koskivat 

opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruutta-

mista, kurinpitokeinoja, huumausainetestien tekemistä ja 

arkaluonteisten tietojen käsittelyä. 

Täydentäviä lakeja

Varsinaisten lakien ja asetusten lisäksi oli suuri määrä ku-

takin koulutusmuotoa koskevia ja täydentäviä asetuksia 

ja lisäksi kaikkia koskeva rahoituslainsäädäntö. Esimerk-

keinä erillisistä asetuksista olivat muun muassa asetus yli-

oppilastutkinnoista, ammatillisessa koulutuksessa asetus 

perustutkinnoista, päätös tutkintojen rakenteesta ja yhtei-

sistä opinnoista, opiskelijaksi ottamisen perusteista, oppiso-

pimuksessa olevien opiskelijoiden opintososiaalisista eduis-

ta, aikuiskoulutuksen tutkintorakenteesta. 

Uusin lainsäädäntö on vuodelta 2017: Laki ammatillisesta 

koulutuksesta (531/2017) ja asetus ammatillisesta koulu-

tuksesta (673/2017) sekä asetus (682/2017) opetus- ja kult-

tuuritoimen rahoituksesta. Lisäksi yli 20 muuhun voimassa 

olevaa lakiin tehtiin muutoksia. Näiden sisällöstä kerrotaan 

luvussa 1 Ammatillisen koulutuksen reformi. Vuonna 2020 

säädettiin uusi laki oppivelvollisuudesta (30.12.2020/1214), 

joka tuli voimaan vuonna 2021. 

Koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmat

Aikoinaan opetusministeriö ja sittemmin opetus- ja kult-

tuuriministeriö on julkaissut Koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelmia (KESU) neljän vuoden välein seu-

raavaa viittä kalenterivuotta varten. Niissä määritellään 

koulutuksen tavoitteet esiopetuksesta korkeakouluihin. 

Suunnitelmassa esitetään aluksi yleiset kansalliset tavoitteet 

koulutuksen kehittämiseksi ja loppuosassa konkretisoidut 

tavoitteet kullekin koulutusasteelle. Kehittämissuunnitel-
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man nimi muuttui 2010-luvun lopulla Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön tulevaisuuskatsaukseksi.

Kehittämisen kriteereitä

Esimerkiksi kehittämissuunnitelmassa vuosille 1995-2000 

todettiin, että vuosikymmenen laman jälkiä lähdettiin ko-

hentamaan opetusministeriössä laadittujen suuntausten 

mukaisesti esiopetuksesta korkeakouluihin saakka. Koulu-

tus ja tutkimus ovat keskeinen osa Suomen strategiaa, jonka 

tavoitteena on kansalaisten hyvinvointi, kulttuurin rikkaus, 

kestävä kehitys ja taloudellinen menestys. Koulutuksen ke-

hittämisessä keskeiset kriteerit ovat korkea laatu, koulutuk-

sellinen tasa-arvo ja uudistamisen periaate. Koko koulutus-

järjestelmän toimintakykyä parannetaan. Koulutuksen ja 

työelämän on limittäydyttävä ja vuoroteltava nykyistä jous-

tavammin ihmisten elämässä. Koulutusjärjestelmän avoi-

muutta kehitetään siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 

edetä joustavasti jatko-opintoihin, Tämä on edellytys työlli-

syyden paranemiseen ja tuotantorakenteen uudistamiseen. 

Oppilas- ja opiskelijavalinnassa sekä opintojen ohjauksessa 

kiinnitetään huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon to-

teutumiseen koulutuksessa ja työelämään hakeutumisessa. 

Koulutusjärjestelmän piirissä olevan opetushenkilöstön täy-

dennyskoulutuksesta tehdään arvio ja laaditaan ohjelma. 

Toisen asteen koulutus

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen kehittämisestä oli vuo-

den 1995–2000 kehittämissuunnitelmassa seuraavia linja-

uksia: toisen asteen koulutuksen muodostavat lukioissa ja 

ammatillisissa oppilaitoksissa sekä oppisopimuskoulutuk-

sena suoritettavat opinnot. Ammatillisten oppilaitosten ja 

korkeakoulujen tehtävänä on opiskelijoiden työllistymisen 

edistäminen ja seuranta. Ammatillista koulutusta ja ammat-

tikorkeakouluopintoja lisätään hallituksen työllisyysohjel-

man (VNP 19.10.1995) mukaisesti vuosina 1995–1998. Lisäys 

suunnataan potentiaalisille kasvualoille. Rakennusalan 

koulutusta vähennetään. Lisätään työssä oppimista ja työ-

elämätaitoja, yrittäjyyttä ja valmiuksia itsenäisen ammatin 

harjoittamiseen kaikilla koulutustasoilla. Ammatillisen kou-

lutuksen tehtävänä on osallistua työelämän kehittämiseen 

erilaisissa yhteistoiminnallisissa kehittämisprojekteissa, 

tukea tuotekehittelyä, pk-yritystoiminta ja verkostoitumis-

ta. Työelämän ammattitaitovaatimusten ennakointimene-

telmiä kehitetään. Käynnistetään kokeilu koulumuotoisen 

koulutuksen ja oppisopimustyyppisen työssä oppimisen yh-

distämisestä kolmivuotiseen (2+1) tutkintoon. Oppisopimus-

koulutuksen aloittavien lukumäärä nostetaan n. 20 % nuor-

ten toisen asteen ammatillisista koulutuspaikoista. 

Toisen asteen ammatilliset tutkinnot uudistetaan vuoteen 

2000 mennessä. Tutkintonimikkeiden määrää vähennetään 

oleellisesti ja tutkintoja laaja-alaistetaan. Kaikkiin tutkintoi-

hin liitetään 1/2 vuoden työssäoppimisen jakso. Tutkinnon 

tavoitepituus on vastaisuudessa kolme vuotta. Ammatillisen 

koulutuksen valintaperusteita ja yhteishaun järjestelmää 

kehitetään. Vailla ammatillista koulutusta oleville annetaan 

etusija valinnoissa. Oppilas- ja opiskelijavalinnassa sekä 

opintojen ohjauksessa kiinnitetään huomiota sukupuolten 

välisen tasa-arvon toteutumiseen koulutuksessa ja työelä-

mään hakeutumisessa. 

Lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kulje-

tusetuuksien siirtäminen opintotuen piiriin ratkaistaan 

valtionosuusuudistuksen yhteydessä. Koulutuksen val-

tionosuusjärjestelmän uudistusta jatketaan vuonna 1997 sel-

vitysmiehen ehdotusten pohjalta ja pääasiassa oppilasmää-

riin perustuva malli säilyttäen. Oppisopimuskoulutuksen 

rahoitusperusteet uudistetaan.

Ammatilliset perustutkinnot linjattiin uudistettaviksi siten, 

että vuonna 2001 alkava koulutus on kaikilla koulutusaloilla 

uuden tutkintorakenteen mukaista. Myös ammatillista tut-

kintojärjestelmää selkeytettiin laatimalla periaatteet, joiden 

mukaisesti ammatilliset perustutkinnot ja ammatti-/erikoi-
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sammattitutkinnot yhteensovitetaan ja tutkintoja kehite-

tään. Ammatillisten tutkintojen antamia jatko-opintoval-

miuksia vahvistettiin tukemalla ammatillisen koulutuksen 

ja lukioiden yhteistyötä siten, että lukio-opintojen suorit-

taminen on ammatillisen koulutuksen opiskelijoille entis-

tä joustavampaa ja saavutettavampaa. Lisäksi työpaikoilla 

tapahtuva oppiminen vakiinnutettiin keskeiseksi osaksi 

ammatillista koulutusta. Työssäoppimisen laadukas toteut-

taminen edellytti uudenlaista yhteistyötä koulutuksen jär-

jestäjien, oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Myös syrjäyty-

misen ehkäisyyn esitettiin uusien työmuotojen kehittämistä.

Ylioppilastutkintoa päätettiin kehittää ottamalla huomioon 

rakennekokeilun ja nuorisoasteen kokeilun tulokset. Pienten 

lukioiden asema haluttiin turvata. 

Kansainvälistymiselle tavoitteita

Kansainvälistymisen tavoitteilla on kehittämissuunnitelmis-

sa ollut keskeinen rooli, mikä on vahvistunut 1990-luvulla 

Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen. Koulutuksen ja tut-

kimuksen kansainvälisellä yhteistyöllä tuetaan suomalaisen 

elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja tehtiin tunnetuksi 

suomalaista osaamista ja kulttuuria. Suomalaisille nuorille 

luotiin hyvät ja joustavat mahdollisuudet itsensä kehittämi-

seen ja opiskeluun ulkomailla ja vastaavasti tarjottiin näitä 

mahdollisuuksia ulkomaalaisille nuorille Suomessa. Näiden 

taitojen saavuttamiseksi oli tarpeen edistää opetussuunni-

telmien kansainvälistämistä, opetuksen ja tutkimuksen yh-

teistyöhankkeita ja kansainvälistä henkilöstövaihtoa. Myös 

toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa lisättiin kansain-

välisiä yhteistyöhankkeita, harjoittelua ulkomailla ja opiskeli-

javaihtoa. Aikuiskoulutuksen asemaa EU-ohjelmien ja muun 

kansainvälisen yhteistyön toteutuksessa vahvistettiin. 

Tavoitteeksi alueelliset ammattiopistot

Vuosien 2007–2012 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-

missuunnitelman yleisinä tavoitteina olivat tasa-arvois-

ten koulutusmahdollisuuksien kehittäminen, koulutuksen 

laadun kehittäminen, osaavan työvoiman varmistaminen 

ja opettajien työolojen parantaminen. Ammatillisessa kou-

lutuksessa esitettiin ammattiopistostrategian mukaisesti 

alueellisia ammattiopistoja, joiden toiminta kattaa kaikki 

ammatillisen koulutuksen palvelut, kehittämistoiminnot ja 

opetusyksiköt. Lisäksi haluttiin varmistaa aikuiskoulutusjär-

jestelmän toimivuus toteuttamalla ammatillisesti suuntau-

tuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus. Laajennettiin 

yleinen korkeakoulukelpoisuus koskemaan myös ammatti- 

ja erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Noste-ohjelmi-

en hyviä käytäntöjä esitettiin levitettäväksi. Ammatillisen 

peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus vakiin-

nutettiin. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää 

haluttiin kehittää tuloksellisuuden suuntaan. Kansainvälis-

tymisessä linjattiin kansainvälisen toiminnan kehyksiksi 

EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma ja Lissabonin strategia. 

Ammatillisten tutkintojen vertailtavuuden parantamiseksi 

kehitettiin eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF) ja 

opintosuoritusten järjestelmää (ECVET). Yhteistyötä Euroo-

pan Unionin ulkopuolisten maiden kanssa haluttiin lisättä-

vän. Lisäksi haluttiin edistää työperäistä maahanmuuttoa 

osaamiskapeikkoihin (erityisesti rakennusala, metalliteolli-

suus, palvelualat, terveydenhuolto, vanhustyö). Kehitettiin 

pilottiohjelmia maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllis-

tymisen edistämiseksi.

Myös lukiokoulutuksessa haluttiin edistää maahanmuutta-

jataustaisten opiskelijoiden lukio-opintoihin hakeutumista. 

Lisäksi kannustettiin etä- ja verkko-opetuksen lisäämiseen 

lukio-opetuksessa ja tutkimaan tietotekniikan mahdolli-

suuksia yo-kokeiden järjestämiseen. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus “Maail-

man osaavimmaksi kansaksi” vuodelta 2018 tavoitteena oli 

tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun arvioita yhteis-

kunnan tilasta. Osaava työvoima nähtiin Suomen tärkeim-

pänä kilpailutekijänä. Siinä esiteltiin uudistusohjelma, jotta 

tuottavuus ja kilpailukyky paranevat, luottamus vahvistuu 

ja kaikille Suomessa asuville luodaan edellytykset merkityk-

selliseen elämään. Keskeisinä toimina nähtiin koulutus- ja 

osaamistason nostaminen, jatkuvan oppimisen edellytysten 

turvaaminen sekä panostukset varhaiskasvatukseen ja eri-

arvoisuuden poistaminen. Keskeisenä nähtiin myös johdon-

mukaisen tietopolitiikan luominen. Sen keskeisiä osa-alueita 

ovat osaamisen vahvistaminen, tietovarantojen hyödyntä-

minen sekä palvelujen kehittäminen eettisesti kestävästi. Te-

koälyä tulee hyödyntää suunnitelmallisesti kaikilla aloilla. 

Julkaisussa esiteltiin maailman osaavimman kansan menes-

tysmalli. Suomen vetovoimaa kansainvälisesti kiinnostava-

na modernin oppimisen, modernin pedagogiikan, koulutus-

järjestelmien uudistamisen innovaatioiden keskuksena ja 

edelläkävijänä haluttiin vahvistaa. 

Koulutuksessa asetettiin tavoitteeksi, että kaikilla suoma-

laisilla on vähintään toisen asteen tutkinto. Kansainvälistä 

liikkuvuutta haluttiin vahvistettavan koulutuksen eri tasoil-

la. Jatkuvaa oppimista varten esitettiin luotavaksi selkeäm-

mät aikuiskoulutuksen rahoitusperiaatteet, joissa eri taho-

jen vastuut ovat selkeästi määritellyt. Jatkuvan oppimisen 

tueksi nähtiin tarvittavan digitaalinen palvelukokonaisuus, 

joka palvelee kansalaisia eri elämän vaiheissa. Ammatilli-

sen koulutuksen tutkintoja esitettiin kehitettäväksi niin, että 

osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset ovat selkeät 

ja mahdollistavat tutkinnon osien ja näitä pienempien koko-

naisuuksien suorittamisen sekä tukevat osaamisen tunnista-

mista ja tunnustamista. 

Koulutuspoliittiset selonteot

Koulutuspoliittiset selonteot ovat “raportteja”, joita valtio-

neuvosto antaa eduskunnalle noin kolmen vuoden kuluttua 

jonkin uuden lain voimaantulosta. Niissä esitetään arvioin-

teja ja selvityksiä lain vaikutuksista. Esimerkiksi vuoden 

1990 Koulutuspoliittisessa selonteossa arvioitiin 1980-luvun 

lopun koulutuslainsäädännön merkitystä ja toteutumista. 

Siinä esitettiin selkeä toimintaohje aloittaa ammattikorkea-

koulu- ja nuorisoasteen koulutuskokeilut. Tämä johti konk-

retiaan ja suomalaisen koulutusjärjestelmän merkittäviin 

muutoksiin. Kestotavoitteina ovat myös elinikäinen oppimi-

nen ja työelämän tarpeisiin vastaaminen. Keväällä 2002 an-

nettiin eduskunnalle Koulutuspoliittinen selonteko vuoden 

1998 uudistuneesta ammatillisen koulutuksen lainsäädän-

nöstä. 

Vuoden 2006 Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko 

jakautui kahteen osaan: koulutuksen kehittämistarpeisiin ja 

koulutuksen tilan arviointiin. Kehittämistarpeita tarkastel-

tiin mm. toimintaympäristön, kehittämislinjausten, tasa-ar-

von, globalisaation, ikärakenteen ja koulutusjärjestelmän 

tehokkuuden näkökulmasta. Koulutuksen tilan arvioinnista 

olivat tarkastelukulmina muun muassa toteutunut koulutus-

politiikka ja keskeiset kehittämistoimet, koulutuksen talous-

kehitys, opiskelijat ja oppilaitosverkko, tasa-arvo, koulutuk-

sen laatu ja vaikuttavuus, tehokkuus, kansainvälistyminen 

ja opetushenkilöstö. 

Suomen vetovoimaa kansainvälisesti 
kiinnostavana modernin oppimisen, modernin 

pedagogiikan, koulutusjärjestelmien 
uudistamisen innovaatioiden keskuksena ja 

edelläkävijänä haluttiin vahvistaa. 
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Selonteossa näkyi selkeästi huoli väestön ikääntymisestä, 

nuorisoikäluokkien pienenemisestä, koulutuksen kustan-

nuksista, koulutusaikojen kestosta, oppilaitosverkoston laa-

juudesta ja hajanaisuudesta, eriarvoistumisesta ja koulutus-

hyvinvoinnista. 

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko 2021:24 (jul-

kaistiin 8.12.2020 lausuntokierrosta varten, Valtioneuvosto 

Helsinki) antoi linjaukset koulutukselle ja tutkimukselle 

niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja kansainvä-

listä yhteisöä turvaten kestävän kehityksen. Siinä linjataan 

koulutuksen ja tutkimuksen tavoitteita ja tarvittavia voima-

varojen ja rakenteiden muutoksia kohti 2040-lukua. Tavoi-

tetilana on vahva sivistysperusta, oppijoiden hyvinvointi ja 

koulutuksellinen tasa-arvo, korkea koulutus- ja osaamistaso, 

koulutuksen ja tutkimuksen järjestäminen sosiaalisesti, ta-

loudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, yhteistyön ja 

digitalisaation hyödyntäminen sekä koulutuksen ja tutki-

muksen kansainvälisyys. Selonteon tavoitteita tukee tasaval-

lan presidentin 30.12.2020 vahvistama oppivelvollisuuslaki, 

jolla oppivelvollisuutta jatkettiin 18 ikävuoteen. Selonteossa 

nähdään myös koronakriisin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan 

hyvinvointi- ja oppimisvajeen umpeenkuromistarve, niillä 

alueilla ja koulutusasteilla, joilla etäopetusjaksot olivat pitkiä. 

Toisen asteen koulutuksessa koulutuksen järjestäjiä kannus-

tetaan muodostamaan nykyistä laajempia kokonaisuuksia 

ja tiivistämään yhteistyötä työelämän kanssa. Tavoitteisiin 

vastataan kokonaisvaltaisella toimintatapojen ja rakentei-

den uudistamisella. Oppimisen ja osaamisen kehittämisessä 

hyödynnetään teknologiaa ja kehitetään digitaalisia oppi-

misympäristöjä. Koulutuspoliittisen selonteon toimenpiteillä 

kehitetään toisen asteen koulutusta sekä yhdessä että am-

matillista koulutusta ja lukiokoulutusta kumpaakin omista 

lähtökohdistaan ja tavoitteistaan käsin. Ammatillisen ja lu-

kiokoulutuksen raja-aitoja madalletaan. 

Digitalisaation kehittäminen keskiössä

Ammatillisten tutkintojen perusteita ja lukion opetussuun-

nitelmia kehitetään niin, että ammatillisten tutkintojen osia 

ja lukio-opintoja voidaan yhdistellä nykyistä joustavam-

min opiskelijoiden tarpeiden, jatko-opintojen ja työelämän 

osaamistarpeiden pohjalta. Varmistetaan, että yhdistelyä 

voidaan toteuttaa kaikkialla Suomessa. Kehitetään ammatil-

lisen ja lukiokoulutuksen ja korkea-asteen yhteistyötä jousta-

vien opintopolkujen näkökulmasta. Tarvittaessa uudistetaan 

lainsäädäntöä. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 

perustaitojen ja kielitaidon vahvistamista edistetään infor-

maatio-ohjauksella. Toisen asteen koulutuksessa vastataan 

työelämän muutoksiin ja hyödynnetään oppimista edistäviä 

digitaalisia sovelluksia ja oppimisympäristöjä. 

Toimenpiteinä toisen asteen koulutuksen tavoitteiden saa-

vuttamiselle esitetään seuraavaa:

Laaditaan kansallinen oppimisympäristöjen digitalisoin-

tia ja digitaalisia oppimisratkaisuja koskeva strategia sekä 

toimenpideohjelma; rakennetaan digitaalinen koulutuksen 

palveluekosysteemi. Tuetaan ammatillisen koulutuksen, lu-

kiokoulutuksen ja korkeakoulujen koulutuspalveluiden, tilo-

jen, laitteiden sekä henkilöstön yhteiskäyttöä. Vuonna 2040 

toisen asteen koulutuksen toimintatavat poikkeavat suuresti 

nykyisestä. Koulutuksen järjestäjäorganisaatiot voivat tule-

vaisuudessa olla fyysisten tilojen ja laitteiden osalta “keveitä”.

Uudistetaan toimijarakennetta järjestäjälähtöisesti ja tue-

taan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestä-

jien yhdistymistä sekä toisen asteen koulutuksen kattavien 

järjestäjäkokonaisuuksien syntymistä. Poistetaan lainsää-

dännölliset ja rahoitukseen liittyvät esteet yhdistymiseltä. 

Toisen asteen koulutuksen järjestäjiä on nykyistä huomatta-

vasti vähemmän vuonna 2040. 
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Ammatillisen koulutuksen reformi  
vuonna 2018

Ammatillisen koulutuksen reformi oli yksi pääministeri Juha 

Sipilän hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopis-

teen kuudesta kärkihankkeesta. hallitusohjelmaan oli kir-

jattu tavoite uudistaa ammatillinen koulutus osaamisperus-

taiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ammatillisen 

koulutuksen piti ministeriön mukaan kyetä vastaamaan alati 

muuttuviin työelämän tarpeisiin ja myös taustaltaan hyvin 

moninaisten opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Reformin 

valmistelu alkoi joulukuussa 2015 ja se käynnistyi vuoden 

2018 alussa ja mullisti perinteisen ammatillisen koulutuksen. 

Reformia ohjaava lainsäädäntö annettiin vuonna 2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet ammatillisen kou-

lutuksen reformille olivat seuraavat: 

1. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenne

2. Järjestämisluvat ja muu ohjaus

3. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö

4. Ammatillisen koulutuksen rahoitus

5. Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä

6. Työpaikalla tapahtuva oppiminen

7. Koulutusvienti ammatillisessa koulutuksessa

8. Toimintatavat ja oppimisympäristöt ammatillisessa koulu-

tuksessa

9. Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinnat. 

Reformin yleisiksi tavoitteiksi Valtion tarkastusviraston tar-

kastuskertomuksessa vuonna 2021 nousivat seuraavat: 

1. Varmistetaan tulevaisuuden työelämässä tarvittava osaa-

minen

2. Tarjotaan opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja

3. Lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista

4. Nopeutetaan opintoja ja opiskelijoiden siirtymistä työelä-

mään.
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Reformille huono ajoitus

Reformin valmistelu osui huonoimpaan mahdolliseen ai-

kaan. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin 400 

miljoonaa euroa vuosina 2015–2017. Oppilaitosten henki-

lökunta yhdisti lähes poikkeuksetta reformin taloudellisiin 

leikkauksiin, ja tästä johtuivat mahdolliset reformiin kohdis-

tuvat negatiiviset asenteet. Lisäksi valmisteluaikataulu oli 

hyvin tiukka. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti ammatil-

lisen koulutuksen keskeisistä toimijoista koostuvan seuran-

taryhmän, joka aloitti työn tilannekuvan määrittelyllä. Val-

mistelussa käytettiin osallistavia menetelmiä. Keväällä 2016 

ryhmä sai valmiiksi yhteiset näkemykset reformin sisällön 

pääperiaatteista. Ne olivat seuraavat: tutkintojärjestelmän 

yksinkertaistaminen tutkintoja vähentämällä, siirtyminen 

oppisisällöistä osaamisvaatimuksiin, nuorten ja aikuisten 

koulutuksen yhdistäminen yhteen koulutusjärjestelmään ja 

opiskelijalähtöisyyden korostaminen. 

Ministeriö järjesti valmistelutyön tueksi seminaareja ja eri-

laisia kyselyjä. Toimintatapa, jossa ministeriö ja seuranta-

ryhmä fasilitoivat keskustelua aina jokaisen uudistukseen 

liittyvän lakimuutosehdotuksen valmistuttua, oli opetus- ja 

kulttuuriministeriölle uusi. Reformissa hyödynnettiin myös 

aiempia hyviä käytäntöjä, esimerkiksi henkilökohtaistami-

sesta ja aikuiskoulutuksen koulutusprosessista. Ammatilli-

sen koulutuksen toimijat ja sidosryhmät pääsivät eri vaiheis-

sa osallistumaan valmisteluun ja lausumaan näkemyksiään 

lainsäädäntöluonnoksista. 

Palautetta reformista

Ammattiopistojen rehtoreille tehtiin kysely reformin toi-

meenpanosta vuonna 2020. Vastausprosentti oli 89,1 % ja se 

kattoi 98,4 % ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä. 

Vastausten perusteella ammattiopistojen johto on kokenut 

reformin tarkoituksen ja sen tavoitteet pääosin perustelluik-

si. Reformin osallistava valmistelu oli vahvistanut sen hy-

väksyttävyyttä. Reformin aikaansaama muutos nähtiin kult-

tuurisena, ja se on muuttanut oppilaitoksissa ajattelua siitä, 

mitä pidetään arvokkaana. Ammattiopistojen rehtoreiden 

vastauksista oli tunnistettavissa 42 erilaista reformin toi-

meenpanoon välittömästi liittyvää tehtävää, jotka varmis-

tivat rakenteellisia edellytyksiä, määrittelivät koulutuksen 

prioriteetteja tai uudistivat koulutuksen toimintakehikkoa. 

Kullakin koulutuksen järjestäjällä oli oma projektisuunni-

telmansa ja aikataulunsa käytännön toteutukselle. Aikatau-

lutuksessa painottuivat oppilaitoksen eri toimijoiden roolit. 

Kun oppilaitosten toimintamalli muuttui reformin mukai-

seksi, oli niiden uudistettava myös keskeiset prosessinsa: 

koulutusprosessi, henkilökohtaistaminen, jatkuva haku, tut-

kinto-opetus, työpaikalla tapahtuva oppiminen sekä arvioin-

nit. Opetushallitus järjesti oppilaitoksille reformikoulutusta. 

Myös opettajia ja hallintohenkilöstöä koulutettiin toiminta-

tapojen uudistamiseen. Koulutusjärjestelmää, tutkintora-

kennetta ja tutkinnon perusteita uudistettiin, uudenlaisia 

oppimisympäristöjä kehitettiin, henkilökohtaistamisproses-

sia, opiskelijahallintojärjestelmää ja laatujärjestelmää muo-

kattiin. Viimeisessä vaiheessa reformiin osallistettiin myös 

opiskelijat ja työelämäkumppanit, ja laadittiin osaamisen 

arvioinnin toteuttamissuunnitelmat.

Valtaa koulutuksen järjestäjille

Osa oppilaitoksista piti reformin aikataulua liian kiireisenä 

ja ohjausta liian vähäisenä, koska oli totuttu ministeriön ja 

Opetushallituksen voimakkaaseen ohjaukseen. Reformin 

mukaisessa koulutusjärjestelmässä vapautta siirrettiin kou-

Monet ammattiopistojen rehtorit ovatkin 
kertoneet, että reformi johti oppilaitoksissa 
kokonaisvaltaiseen ja laaja-alaiseen prosessiin, 
jossa uudistettiin oppilaitoksen koko toimintamalli. 
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lutuksen järjestäjille tietoisesti. Se loi perustan kulttuuriselle 

muutokselle, jossa koulutuksen järjestäjän toimivaltaa vah-

vistettiin ja sille annettiin enemmän vastuuta toiminnan 

organisoimisesta. Monet ammattiopistojen rehtorit ovatkin 

kertoneet, että reformi johti oppilaitoksissa kokonaisvaltai-

seen ja laaja-alaiseen prosessiin, jossa uudistettiin oppilai-

toksen koko toimintamalli. 

Oppilaitosten toimintaa on merkittävästi ohjannut myös 

reformin taloudelliset vaikutukset. Koulutuksen järjestäjien 

erilaisiin ratkaisuihin on saatettu päätyä esimerkiksi jatku-

vassa haussa, opintojen nopeuttamisessa ja ympärivuotises-

sa opiskelussa. Keskeistä on ollut määrittää, miten oma toi-

minta vaikuttaa rahoitukseen.

Reformin käytännön tavoitteita

Reformin tavoitteena oli valmistumiseen käytettävän ajan 

lyheneminen. Ennakkotietojen mukaan tutkintojen suoritta-

miseen käytetty aika on keskimäärin lyhentynyt. Erityisesti 

opintoja on nopeuttanut siirtyminen tutkintoperusteisuu-

desta osaamisperusteisuuteen ja se, että osaamisen tunnus-

taminen on lisääntynyt.

Oppimisympäristöjä kehittäessään koulutuksen järjestäjät 

olivat keskittyneet erityisesti digitaalisten oppimisympäris-

töjen kehittämiseen. Myös korona-ajan etäopetus vauhditti 

tätä kehitystä. Opetuksen tukena digitaaliset palvelut voivat 

mahdollistaa uudenlaisia koulutusväyliä ja -tuotteita. 

Siirtyminen opettajakeskeisyydestä oppimisen ohjaamiseen 

on vaatinut pedagogista muutosta. Koulutuksen pedagogii-

kassa on havaittu kolme erilaista suuntausta: pedagoginen 

tuki henkilökohtaistamiselle ja erityisopetukselle, oppimis-

ympäristöjä koskeva kehittäminen sekä opettajan asemaa, 

roolia ja käytänteitä koskevan muutoksen tukeminen. Useis-

sa ammattiopistoissa on laadittu opettajakunnan yhteinen 

pedagoginen malli, uudistettu johtamista, luotu opettajatii-

mejä ja madallettu päätöksentekotasoja. Myös organisaati-

orakennetta on muutettu vastaamaan paremmin reformin 

tavoitteisiin. 

Opiskelijalähtöisyys on vaatinut oppilaitoksia kehittämään 

opiskelijapalveluita. Erityisesti on panostettu opiskelijaoh-

jaukseen ja uraohjaukseen. Ammattiopistoihin on perustettu 

ohjauspisteitä ja rekrytoitu työelämäkoordinaattoreita. 

Yksi opintoaikojen lyhentämisen keino on jatkuva haku, 

jonka suuri osa ammatillisista oppilaitoksista on ottanut 

käyttöön. Reformin myötä myös valinnaiset opinnot ovat 

lisääntyneet kurssitarjonnassa. Tämä on mahdollistanut 

yksilöllisten oppimispolkujen ja räätälöityjen tutkintojen 

lisääntymisen. Reformi toi kaikkiin tutkintoihin myös ns. 

yto-opinnot, matematiikkaa ja kieliä. Erityisesti aikuisille ja 

maahanmuuttajille ne ovat olleet haasteellisia.

HOKS-prosessin uudistaminen on ollut yksi reformin kes-

keisimpiä kohteita. Henkilökohtaistamisen toimintamallien 

lisäksi on uudistettu ja digitalisoitu HOKS-lomakkeet, jotka 

ovat yhteydessä valtakunnallisiin Koski- ja Arvo-tietojärjes-

telmiin. Koski-järjestelmällä kerätään oppilaitoksilta hallin-

nollisia tilastotietoja muun muassa rahoitusta varten, kou-

lutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tietoja vuodesta 2018 

alkaen; Arvo-vaikuttavuustietopalvelu kerää ns. amispalau-

tetta, jota on kerätty vuodesta 2018 alkaen. 

Koulutuskeskus Salpauksen reformiin liittyvistä toimenpi-

teistä ja kokemuksista kerrotaan luvussa 3.

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen on ollut Suomessa 

monimuotoista. Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan tahoa, 

jonka tehtävänä on järjestää koulutusta. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön myöntämä lupa tarvitaan valtionosuusrahoituk-

sen saamiseen, vaikka periaatteessa mikä tahansa taho voi 

antaa ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen 

järjestäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yh-

teisö tai säätiö sekä valtion liikelaitos. Jokaisella oppilaitok-



442

sella tulee olla toiminnasta vastaava rehtori ja opiskelijoiden 

puhevaltaa edustava opiskelijakunta. Kunnilla on ammatilli-

sen koulutuksen järjestäjänä vahva rooli, mutta peruskun-

nittain organisoituna ammatillista koulutusta järjestetään 

vain suurimmissa kaupungeissa. Yleisin ylläpitäjämalli on 

kuntayhtymä. Suurin osa ammatillisesta koulutuksesta to-

teutetaan yksityisoikeudellisten toimijoiden organisoimana. 

Vuonna 2020 Suomessa oli noin 150 ammatillisen koulutuk-

sen järjestäjää, joista noin 140:llä oli järjestämislupa. Koulu-

tuksen järjestäjistä kuntia oli 9, kuntayhtymiä 33 ja yhdis-

tyksiä, säätiöitä tai osakeyhtiöitä oli 107. Lisäksi valtio 

ylläpitää Saamelaisalueen koulutuskeskusta. 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN  
OHJAUS- JA SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA  
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää
 – tutkinnot ja koulutukset
 – työvoimakoulutuksen tehtävän
 – opetus- ja tutkintokielet
 – toiminta-alueen
 – opiskelijavuosien vähimmäismäärän
 – muut oikeudet, velvollisuudet ja tehtävät.

VUOSITTAIN TEHTÄVÄ SUORITEPÄÄTÖS

Opetus- ja kulttuuriministeriö
 – päättää kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan  

vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän
 – vahvistaa tulevan vuoden suoritus- ja 

vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävät 
suoritemäärät.

• Määrittää koulutuksen 
järjestäjän tehtävän

• Perustuu osaamistarpeisiin.
• Luo ennakoitavan perustan 

tutkintojen ja koulutuksen 
järjestämiselle

• Varmistaa laadukkaiden 
tutkintojen ja koulutuksen 
järjestämisen

• Läpinäkyvä, joustava 
ja vuorovaikutteinen 
menettely koulutuksen 
kohdentamiseksi

• Mahdollisuus seurata 
toiminnan vaikuttavuutta  
ja työnjaon toimivuutta 

• Rahoitus maksetaan 
suoritepäätöksen 
perusteella

• Strategiarahoitusta 
myönnetään hakemusten 
perusteella

VALTION TALOUSARVIO

Eduskunta päättää
 – ammatillisen koulutuksen määrärahasta
 – opiskelijavuosien enimmäismäärästä
 – työvoimakoulutuksen opiskelijavuosien 

vähimmäismäärästä
 – strategiarahoituksen osuudesta.

VUOROPUHELU MINISTERIÖN JA KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄJÄN VÄLILLÄ TARVITTAESSA

UUSI AMMATILLINEN KOULUTUS 1.1.2018 alkaen

Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat.  
Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran.

#AMISREFORMIOPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET

vaikuTTavuuTeen kannusTavaa rahoiTusTa
Opiskelijat pysyvät mukana, suorittavat opintoja,  
valmistuvat, saavat töitä tai jatkavat opintojaan

Yksi lainsäädänTö,  
Yksi järjesTämislupa

Ei raja-aitoja nuorten ja aikuisten välillä

vähemmän bYrokraTiaa  
ja enemmän ToimivalTaa

koulutuksen järjestäjälle

monipuoliseT 
oppimis- 
YmpärisTöT

Opitaan 
työssä

Näyttö 
käytännön 
työtehtävissä

Päivitetään osaamista

Opiskelu 
korkeakoulussa 

jousTava  
opinToaika
Koulutusajat  
lyhenevät

Hankitaan  
puuttuva 

osaaminen

laaja-alaiseT 
TuTkinnoT
351 tutkinnosta 164 tutkintoon

Työelämään 

henkilökohTainen 
suunniTelma 

opiskeluun

jousTava haku

TUTKINTO

Opettaja ohjaa, 
tukee ja arvioi

pulpetista  
työpaikalle ja 

simulaattoreihin

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

Vaikka koulutuksen järjestäjien itsenäisyyttä ja päätäntä-

valtaa on asteittain lisätty viimeisen 25 vuoden aikana, on 

opetus- ja kulttuuriministeriö pitänyt itsellään ylimmän 

ohjaus- ja säätelytehtävän. Sillä varmistetaan laadukkaiden 

tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen. Se on läpinäkyvä, 

joustava ja vuorovaikutteinen menettely koulutuksen koh-

dentamiseksi. Se mahdollistaa toiminnan vaikuttavuuden ja 

toimivuuden seuraamisen. Ministeriö myöntää koulutuksen 

järjestäjille ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen jär-

jestämisluvan. Se sisältää päätöksen tutkinnoista ja koulu-

tuksista, työvoimakoulutuksen tehtävän, opetus- ja tutkinto-

kielet, toiminta-alueen, opiskelijavuosien vähimmäismäärän 

sekä tarvittaessa muita oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä. 

Vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö päättää kunkin kou-

lutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskeli-

jamäärän ja vahvistaa tulevan vuoden suoritus- ja vaikutta-

vuusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. 

Jos koulutuksen järjestäjä haluaa aloittaa esimerkiksi jonkin 

uuden koulutuksen, on siihen haettava uusi järjestämislu-

pa. Järjestämislupien muutoksia on pitänyt pääsääntöisesti 

hakea vuotta ennen koulutuksen aloittamista. Vuonna 2004 



443

opetusministeriön myöntämässä järjestämisluvassa mää-

rättiin koulutustehtävistä, koulutusaloista, tutkinnoista, 

opetuskielestä, vuotuisesta enimmäisopiskelijamäärästä, 

erityisistä koulutustehtävistä ym. Lisäksi siinä annettiin 

määräykset myös ammatillisesta lisäkoulutuksesta ja am-

matillisesta koulutuksesta maksullisena palvelutoimintana. 

Enimmäismäärä opiskelijoita tuli käyttöön vuonna 2005. Se 

tarkoitti rahoituksen ja toiminnan enimmäismäärää, eivät-

kä ylitykset olleet sallittuja. Jos tuli ylityksiä, rahoitusta ei 

myönnetty. Myös näyttötutkintoihin valmistavan koulutuk-

sen enimmäismäärä tuli voimaan vuoden 2005 alusta.

Lukiokoulutuksen luvat

Myös Lukiolain mukaan opetusministeriö myönsi luvat kun-

nille tai kuntayhtymille lukiokoulutuksen järjestämiseen. 

Lupa ei tarkoittanut lupaa ylläpitää nimettyjä lukioita ja op-

pilaitoksia, vaan koulutuksen järjestäjä sai itse päättää, mis-

sä oppilaitoksissa mitäkin koulutusta järjestetään. Koulutuk-

sen järjestäjät saivat organisoida toimintansa haluamallaan 

tavalla. 

Toisen asteen koulutuksen järjestämisen rakenteita on 

uudistettava, jotta hyvä koulutuksen saatavuus voidaan 

turvata. Kaikilla koulutuksen järjestäjillä tulee olla koulu-

tustehtävänsä hoitamiseen riittävän vahva talous, ja kustan-

nustehokkaan organisoinnin näkökulmasta järjestäjäkohtai-

sen opiskelijamäärän on oltava riittävä.

Intohimonamme oppiminen – 
Opetushallitus huolehtii, ohjaa ja arvioi 

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen vi-

rasto, jonka vastuualueena ovat erityisesti peruskoulu, lukio 

ja ammatillinen koulutus. Opetushallitus osallistui monella 

alueella ja tavalla oppilaitosten arkeen: auttaen, neuvoen, 

ohjaten, säätäen, kouluttaen, arvioiden, tiedottaen. Opetus-

hallituksen lakisääteisenä tehtävänä on päättää perusope-

tuslaissa tarkoitetun opetuksen ja lukiokoulutuksen opetus-

suunnitelmasta sekä ammatillisen koulutuksen tutkintojen 

ja hankkimistavasta riippumattomien näyttötutkintojen 

perusteista. Vuonna 2016 Opetushallitus oli jakautunut vii-

teen toimintayksikköön: yleissivistävä koulutus ja varhais-

kasvatus, ammattikoulutus, koulutustoimialan palvelut, hal-

lintopalvelut ja ruotsinkielinen koulutus ja varhaiskasvatus. 

Opetushallitus tuottaa palveluja opetuksen ja koulutuksen 

järjestäjille, opettajille, päättäjille, yrityksille ja yhteisöille 

sekä kansalaisille. Opetushallitus järjestää koulutusta ja ta-

pahtumia sekä vastaa opetushallinnon tutkinnon ja kielitut-

kintojen järjestämisestä. Opetushallituksen julkaisutoiminta 

on laajaa: opetussuunnitelmien perusteet, arviointiohjeet, 

todistuksiin liittyvät ohjeistukset. Opetushallitus hoitaa 

myös kansainvälisten hankkeiden ja EU-projektien rahoi-

tukseen liittyvät asiat. 

Lääninhallitukset

Lääninhallitukset edustivat niin sanottua väliportaan hallin-

toa, paikallishallinnon ja valtionhallinnon välissä. Valtaosa 

konsernin jäsenkunnista kuului Hämeen lääniin, jonka kans-

sa asioitiin. Orimattila kuului Uudenmaan lääniin, Kuhmoi-

nen Keski-Suomen lääniin ja Heinolan seutu alkuvaiheessa 

Mikkelin lääniin. Hämeen läänin kulttuuri- ja opetusosaston 

kansliapäällikkö oli vuosituhannen vaihteessa Esko Kangas, 

ja Päijät-Hämeen asioita hoiti sivistystoimentarkastaja Raija 

Keränen. Koulutuksen järjestäjän kannalta merkittävin vuo-

tuinen asia oli opiskelijapaikkojen anominen ja vahvistami-

nen. Lisäksi lääninhallitus osallistui rakennushankkeiden 

hyväksymiseen ja erilaisten hallintoasioiden oikaisupyyn-

töjen käsittelyyn. Valtakunnallisen aluehallintouudistuksen 

yhteydessä läänit Suomessa lakkautettiin vuoden 2010 alus-

sa. Lääninhallituksen koulutukseen liittyvät tehtävät jaettiin 

uusien ELY-keskusten, opetus- ja kulttuuriministeriön ja kou-

lutuksen järjestäjien kesken.
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Koulutuksen järjestäjien edunvalvonta

Ammatillisten koulutuksen järjestäjien edunvalvonnasta on 

huolehtinut AMKE, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys 

ry. Siihen kuuluu 85 koulutuksen järjestäjää. AMKE on pe-

rustettu vuonna 2010 yhdistämällä aikuiskoulutuskeskuk-

sia edustava Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto 

ja ammattioppilaitoksia edustanut Koulutuksen järjestäjien 

yhdistys KJY ry. AMKEen aiemmin kuulunut AMKE Interna-

tional purettiin vuonna 2015. 

AMKEn tavoitteet vuosina 2018–2020 olivat seuraavat:

• edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaa

• turvata itsenäisten koulutuksen järjestäjien toimintamah-

dollisuuksia

• varmistaa, että Suomessa säilyy valtakunnallinen koulu-

tuspolitiikka, joka mahdollistaa ammatillisen koulutuksen 

järjestäjien toimimisen joustavasti maan eri osissa

• AMKEn tehtävänä on vaikuttaa koulutusta koskevaan pää-

töksentekoon

• AMKE toimii valiokuntina, työryhminä ja verkostoina, joi-

hin osallistuvat jäsenet ja sidosryhmät.

Euroopan unionin koulutuspolitiikka

Euroopan Unionin jäsenmaiden opetusministerit laativat 

yhdessä Euroopan Unionin koulutuspoliittiset päätökset ja 

suositukset. Linjaukset on laadittu jäsenmaiden kansallisten 

koulutuspäätösten tueksi, eivät velvoitteiksi. Euroopan Uni-

onin perussopimuksen mukaan jäsenvaltiot vastaavat itse 

omista kansallisista koulutussisällöistä ja -järjestelmistään. 

Lissabonissa maaliskuussa 2006 Eurooppa-neuvosto asetti 

tavoitteen tehdä Euroopan Unionista “maailman kilpailuky-

kyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talousalue. 

Suomessa on esimerkiksi otettu käyttöön vuonna 2008 an-

nettu EU-suositus, Eurooppalainen tutkintojen viitekehys 

(EQF) sekä ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten 

siirtojärjestelmä (ECVET), joka on Suomessa otettu käyttöön 

vuonna 2015. EQF tarkoittaa jäsenvaltioiden tutkintojen läpi-

näkyvyyden ja vertailtavuuden lisäämistä. Edellä mainitut 

ovat osa Kööpenhaminan prosessia, joka on laadittu vuonna 

2002. Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on lisätä jäsen-

maiden yhteistyötä, parantaa koulutuksen suorituskykyä, 

laatua ja vetovoimaa sekä lisätä opiskelijoiden kansainvälis-

tä liikkuvuutta.

Vuonna 2009 Euroopan Unionissa on laadittu Koulutus 2020 

-ohjelma, jonka yhteydessä jäsenmaat ovat sopineet neljästä 

tavoitteesta: 1. elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus toteutu-

vat 2. koulutus on laadukasta ja tehokasta 3. tasapuolisen, 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kansalaisten aktiivisuu-

den edistäminen 4. edistetään kaikilla koulutusasteilla luo-

vuutta, innovointia ja yrittäjyyttä. EU:n laatimassa Euroop-

pa 2020 -kilpailustrategiassa nähdään, että koulutuksella on 

kilpailukyvyn kannalta merkittävä rooli. 
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Elinikäinen oppiminen

Euroopan unioni on antanut jäsenmailleen suosituksen si-

sällyttää elinikäisen oppimisen avaintaitojen opettamisen 

ja oppimisen koulutusohjelmiinsa. Avaintaitoja on nimetty 

kahdeksan: viestintä äidinkielellä, viestintä vieraalla kie-

lellä, matemaattinen, luonnontieteiden sekä tekniikan alan 

osaaminen, digitaaliset taidot, oppimistaidot, sosiaalisuu-

teen ja kansalaisuuteen liittyvät taidot, aloitekyky ja yrittä-

jyys sekä kulttuurin tuntemus ja ilmaisutaidot. Elinikäisen 

oppimisen taidot ovat sisältyneet ammatillisten perustut-

kintojen ammattitaitovaatimuksiin vuosien 2008–2010 tut-

kinnon perusteiden uudistamisesta lähtien. Vuonna 2015 eli-

nikäisen oppimisen taitoja oli nimetty yksitoista kappaletta: 

oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, 

ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, aloite-

kyky ja turvallisuus, kestävä kehitys, estetiikka, viestintä ja 

mediaosaaminen, matematiikka ja luonnontieteet, teknolo-

gia ja tietotekniikka, aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Euroopan neuvosto antoi 24. marraskuuta 2020 suosituk-

sen ammatillisesta koulutuksesta kestävän kilpailukyvyn, 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja sietokyvyn edistämi-

seksi. Suosituksessa määritellään keskeiset periaatteet, joilla 

varmistetaan, että ammatillinen koulutus on ketterä, koska 

se sopeutuu nopeasti työmarkkinoiden tarpeisiin. Suositus 

painottaa voimakkaasti ammatillisen koulutuksen jousta-

vuutta, työperusteista oppimista, oppisopimuskoulutuk-

sen vahvistamista sekä laadunvarmistuksen parantamista. 

Suositus korvaa EQAVET-suosituksen ja kumoaa entisen EC-

VET-suosituksen. Komissio tukee myös ammatillista huippu-

osaamiskeskusta (CoVe), joka kokoaa paikalliset kumppanit 

osaamisekosysteemejä. Taitojen ekosysteemit myötävaikut-

tavat alueelliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, 

innovaatioihin ja älykkään erikoistumisen strategioihin. Eu-

roopan komission ammatillisesta koulutuksesta vastaavat 

ministerit hyväksyivät 30. marraskuuta 2020 Osnabruckin 

julistuksen, jota tukevat Euroopan tason ammatillisen kou-

lutuksen järjestäjät ja opiskelijoiden edustajat. Julistuksessa 

esitetään uusia poliittisia toimia vuosiksi 2021–2025 täyden-

tämään neuvoston ammatillisesta koulutuksesta. Tavoitteena 

on kehittää eurooppalainen koulutusalue ja kansainvälinen 

ammatillinen koulutus. Myös Kreikassa sijaitseva Euroopan 

ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) edistää 

Euroopan ammatillisen koulutuksen politiikkaa. 

Euroopan unioni on antanut 
jäsenmailleen suosituksen sisällyttää 

elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
opettamisen ja oppimisen 

koulutusohjelmiinsa.



8Yhteiskuntavastuu 
toteutuu Päijät-Hämeessä
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P
yysimme omistajakuntien johtajilta puhelinkes-

kusteluissa kommentteja Salpauksesta ja oppilai-

toksen merkityksestä kunnalle. Kaikilla vastan-

neilla oli vahvasti myönteinen ja innovatiivinen 

mielikuva Salpauksesta.

Päijät-Hämeen koulutuskonserni ja nyt Koulutuskeskus Sal-

paus ovat vastanneet haasteisiin kehittämällä ammatillista 

koulutusta maakunnan parhaaksi. Konserni myös saatteli 

Lahden ammattikorkeakoulun matkalle, joka päättyi osaksi 

LUT-konsernia.

Rohkeus, edelläkävijyys ja hyvät yhteydet yritysten, sidos-

ryhmien ja Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön kanssa ovat vieneet työtä määrätietoisesti eteen-

päin kohti hyvää tulevaisuutta. Motivoituneen henkilöstön 

osuutta, ennen ja nyt, on aiheellista korostaa työn toteuttaji-

na. Verkostot ja verkostoituminen ovat koko 25 vuoden ajan 

kulkeneet matkassa mukana. 

Tartuttiin ennakkoluulottomasti oppimista edistäviin haas-

teisiin ja kehitettiin vahva EU-projektiosaaminen koulu-

tuksen, kuntien ja elinkeinoelämän hyväksi. Konserni oli 

määrätietoinen kansainvälistymisessä, kun jatkettiin ja 

kehitettiin amis-opiskelijoille kansainvälisiä opiskelijavaih-

toja ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten kesken. Nykyisin 

työharjoittelua tehdään kaikkialla maailman kolkissa rajoja 

tuntematta. Lisäksi maailmalta haettiin vaikutteita luoda 

uusia väyliä myös uusiin ammatteihin. Jaettiin omaa osaa-

mista organisaation kehittämisessä kansallisesti ja kansain-

välisesti. Olimme rohkeita!

Salpaus on jo nyt kouluttanut ammattitaitoisiksi nuoria ja 

aikuisia sekä päivittänyt aikuisten työpaikoilla tarvittavaa 

osaamista näiden vuosikymmenien aikana maakunnan 

asukasmäärän verran ja enemmänkin ajanmukaisissa ti-

loissa ja ajanmukaisilla välineillä, uudistetuissa oppimis-

maisemissa.

Yhteiskunnan pyörät pyörivät ammattitaidon pääomalla, 

Salpaus – ole hyvä!
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Rinna Ikola-Norrbacka

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka kuvaili Salpausta 

uudistuvana oppilaitoksena ja iloitsi kunnassa toimivasta 

luonnonvara-alan opetuksesta. Hän korosti koulutusalan rohkeita 

avauksia ja totesi sen onnistuneen saamaan perinteisistä aloista 

muun muassa kalataloudesta ajalle varsin mediaseksikkään. 

Kunnan työntekijöistä 75 henkilöä 300:sta on tehnyt kunnalle 

räätälöidyn tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon Salpauksessa. 

Jari Parkkonen

Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen painotti Salpauksen 

fyysistä ja henkistä läheisyyttä. Hän totesi alueen olevan perustyö-

valtainen, ja Salpauksella on vahva ja hyvä asema Heinolassa. “Ei voi 

sanoin kuvailla. Salpaus on meille suunnaton apu, kun perusteollisuus on 

täällä pysynyt vahvana”, hän totesi. Nuorille on tärkeää paikalliset olot 

ja tarjolla oleva koulutus. Opiskelijoiden liikkuminen ja oleilu on 

näkyvää. Lukion ohella Salpaus on kaupungin toinen koulutuskeskit-

tymä, osaamiskeskus ja kaksoistutkintoa on yhdessä viety eteenpäin. 

”ennen systeemi ohjasi opiskelijoita,  
nyt maailma ja nuoret ohjaavat systeeemiä”

– PEKKA TIMONEN
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Päivi Rahkonen

Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen näkee Salpauksen 

eteenpäin pyrkivänä, haasteisiin tarttuvana, luotettavana ja 

dynaamisena oppilaitoksena, joka on sekä alueellisesti että 

valtakunnallisesti iso vaikuttaja. Salpaus on dynamo. 

Hollolan toimipisteen lakkautus oli menetys kunnalle, mutta 

sen toimiala oli hyvin rajattu. “Kipeitä asioita Salpaus joutui 

tekemään, mutta sotatantereille ei haluttu lähteä.”

Pekka Timonen

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen totesi, että Salpauk-

sessa on paljon opiskelijoita ja monipuolinen opiskeluympä-

ristö. Koulutus ja koulutustason nosto ovat Lahdelle tärkeitä 

toimintoja, kulkevat käsi kädessä. Salpauksella on tässä mer-

kittävä rooli. Se kouluttaa osaavia ihmisiä, joita Lahden seutu 

kipeästi tarvitsee, nuoria. Lahti antaa nuorille lahtelaisille 

mielekkäitä elämänuria. 

“Toivoisin, että koulutuspuoli kehittyisi entistä enemmän: Sal-

paus – ammattikorkeakoulu – yliopisto. Opiskelijat ovat Lahden 

moottori. Ymmärrettäisiin nyt 20-luvulla tämän merkityksen 

korostaminen, miten tärkeä asia, sydämen asia, moottori kaupun-

gissa. Maailmassa on tapahtunut muutos: ennen systeemi ohjasi 

opiskelijoita, nyt maailma ja nuoret ohjaavat systeemiä, nuoret 

valitsevat ja ohjaavat valintoja. Nuoret ovat ajattelevia ihmisiä!”.

Näillä omistajakuntien kannustavilla ja rohkaisevilla viesteillä 

Koulutuskeskus Salpauksen on hyvä jatkaa ammatillisen 

koulutuksen toteuttajana Päijät-Hämeessä – turvallisesti kohti 

uusia haasteita! 
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Haastattelut

Henkilöstön haastattelut

Ahonen Matias, studiomestari, 3.6.2021

Ala-Lehtimäki Kauko, lehtori (eläkkeellä), 8.10. 2020

Arkko Marko, opetusalapäällikkö, 19.11.2020

Asikainen Mirja, lehtori (eläkkeellä), 14.12.2020

Autio Maarit, palveluesimies, 4.6.2021

Avovaara Arto, lehtori, 5.5.2021

Björninen Päivi, lehtori, 18.2.2021

Hartikainen Toni, IT-lähitukihenkilö, 22.4.2021

Hatakka Pirkko, palvelusihteeri (eläkkeellä), 27.01.2021

Heikkilä Petri, suunnittelija, 12.11.2020

Helosalo Anna-Liisa, tietoasiantuntija LUT-yliopisto, 18.10.2021

Hemmilä Pia, opetusalapäällikkö, 19.11.2020

Heinonen Arpo, opetusneuvos, toimitusjohtaja (eläkkeellä), 
16.9.2020 ja 2.10.2021

Heinonen Hannu, apulaisrehtori (eläkkeellä), 26.11.2020

Huostila Antti, taitovalmentaja, 14.9.2021

Ilmavirta Arvo, toimitusjohtaja (eläkkeellä), 26.11.2020

Ilomäki Risto, opetusneuvos, LAMKin rehtori (eläkkeellä), 
17.5.2021

Immonen Markku, taitovalmentaja, 2.6.2021
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Juntti Jukka, lehtori, 2.6.2021

Kalliokoski Sakari, lehtori, 2.6.2021 

Karvonen Kimmo, taitovalmentaja 26.4.2021

Katajisto Seija, vararehtori, 4.2.2021

Kiri Marja-Liisa, psykologi, 29.9.2021

Kirkonpelto Seija, lehtori (eläkkeellä), 15.8.2021

Komu Tuomas, projektipäällikkö (eläkkeellä), 19.11.2020

Kontiainen Erkki, lehtori, 22.4.2021

Koski Tero, lehtori, 3.6.2021 

Kotiaho Pekka, johtaja, 2015

Kröger Jarmo, henkilöstö- ja kehittämisjohtaja, 14.1.2021

Kuisma Teemu, opetusalapäällikkö, 24.9.2021

Kumpulainen Tuula, lehtori (eläkkeellä), 11.2.2021

Kuusela Harri, projektipäällikkö Päijät-Hämeen  
liitto, 17.12.2020

Laanti Päivi, tietopalvelusihteeri 31.12.2015 saakka, 1.2.2021

Laisi Kaarina, koulutuspäällikkö (eläkkeellä), 3.12.2020  

Launiemi Reija, hallintosihteeri, 25.3.2021

Lejeune Lionel, lehtori, 2.6.2021

Lehikoinen Aija, palveluassistentti, 5.10.2021

Leppänen Seppo, opetusalapäällikkö (eläkkeellä), 29.10.2020

Lehtinen Jorma, pääluottamusmies JUKO (eläkkeellä), 25.2.2021

Levanen Anneli, opettaja, 22.4.2021

Lindström Anne, opinto-ohjaaja, 9.9.2021

Luopa Sari, lehtori, 31.8.2021

Luukka Katri, yliopettaja Metropolia- 
ammattikorkeakoulu, 22.8.2021

Malila Auli, erityisopettaja, 14.1.2021

Mikkola Anssi, taitovalmentaja, 25.4.2021

Mikkonen Arja, palveluvastaava, rehtorin sihteeri, 18.3.2021

Murtorinne Riitta, opiskelijapalvelujohtaja, 10.9.2020

Nyman Kaisu, opetusalapäällikkö (eläkkeellä), 28.1.2021

Oksanen Irina, opetusalapäällikkö, 16.9.2021

Pakkanen Iiris, opetusalajohtaja (eläkkeellä), 3.12.2020

Pantsar Ulla, suunnittelija 25.12.2018 asti, 15.7.2021

Parkkinen Vesa, lehtori, 4.10.2021

Piipponen Mika, lehtori, 14.9.2021

Pusa Maija-Liisa, opettaja (eläkkeellä), 21.1.2021

Pöyhönen Reijo, koulutusjohtaja (eläkkeellä), 5.2. 2021

Raatikainen Sannakaisa, kehittämiskoordinaattori, 12.8.2021

Rahikainen Tuomo, lehtori, 26.4.2021

Rainisalo Aija, lehtori, 24.9.2021

Rantakoivu Jaana, lehtori, 5.5.2021

Rauhala Mika, tietohallintojohtaja, 10.12.2020

Rinne Hannu, opetusalapäällikkö, 11.2.2021

Saarelainen Päivi. rehtori, 11.3.2021

Salmela Risto opetusalajohtaja, 10.9.2020, 13.10.2021 

Salminen Martti, lehtori, 3.6.2021

Saunamäki Tapani, lehtori, 2.6.2021

Simpanen Marjukka, lehtori, 22.4.2021

Snellman Anu, opetusalapäällikkö, 15.10.2020

Soramäki Nina, kiinteistövahtimestari, 25.5.2021

Steller Oliver, lehtori, 25.5.2021

Stranius Pauliina, opetusalapäällikkö, 15.10.2020

Suhonen Pasi, lehtori, 29.9.2021

Suomi Ulla, lehtori (eläkkeellä) 15.9.2021
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Taipale Ari, opetusalapäällikkö (eläkkeellä), 18.2.2021

Tevajärvi Raimo, työelämäasiantuntija, 10.12.2020

Tirkkonen Merja, opetusalajohtaja, 24.9.2020

Tamminen Eija, opinto-ohjaaja (eläkkeellä), 1.10.2020

Tokola Martti, toimitusjohtaja, 25.3.2021

Tolvanen Paavo, lehtori (eläkkeellä), 4.10.2021

Tommo Arja, kokki, 17.12.2020

Tuliainen Johanna, lehtori, 7.9.2021

Tuomainen Heikki, opetusalapäällikkö, 29.10.2020

Uski Jonna, viestintä- ja markkinointipäällikkö, 13.8.2021

Valkjärvi Marketta, lehtori (eläkkeellä), 28.1.2021

Vannula Petri, lehtori, 25.5.2021

Vanhatalo Seija, laaja-alainen erityisopettaja, 14.1.2021

Vesaaja Minna, opetusalapäällikkö, 15.10.2020

Viljamaa Marko, opetusalapäällikkö, 12.11.2020

Vives Riera, Amadeu, päätoiminen tuntiopettaja, 14.9.2021

Opiskelijahaastattelut

Halmejärvi Sanna, 31.8.2021

Haikonen Janina, 31.8.2021

Hevosalan kaksi opiskelijaa, 24.8.2021

Immonen Markku, 2.6.2021

Kalliokoski Sakari, 2.6.2021

Kaunisto Leena, 17.9.2021

Lahti Jussi, 31.8.2021 

Lummemäki Atte, 29.8.2021

Metso Hanna, 17.9.2021

Montonen Emmi, 28.4.2021

Muotialan opiskelija, 5.5.2020 

Nevala Anne, 3.11.2020

Nieminen Milja, 14.9.2021

Oksanen Minna, 28.4.21

Palvaila Oskari, 29.8.2021

Pohjalainen Rasmus, 9.9.2021

Purhonen Suvi, 21.10.2020

Rinne Enni, 10.5.2021

Saarinen Mika, 31.8.201 

Sairanen Nata, 28.4.2021

Salo Santeri, 9.9.2021

Saraluoto Elja, 14.9.2021

Sydänmaa Patrik, 26.4.2021

Takala Sami, 28.5.2021

Talotyömaan kaksi opiskelijaa, 2.6.2021

Toivonen Joona, 9.9.2021

Tuominen Leena, 31,8,2021 

Töllikkä Jesper, 29.8.2021

Varpenius Anu, 31.8.2021

Vuori Nea, 14.9.2021

Sidosryhmät ja muut haastatellut

Alhojärvi Eija, Skills ry:n toiminnanjohtaja, Helsinki, 15.2.2021 
sähköposti

Eerikäinen, Jussi, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja, 
Lahti 13.1.2021 sähköposti

Himanka Tomi, Suomen Hippos ry:n markkinointi- ja 
kehityspäällikkö, Lahti 3.11.2020
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Hyytiä Kari, entinen Salpauksen johtokunnan jäsen, Hollola 
14.6.2021 sähköposti

Ikola-Norrbacka Rinna, kunnanjohtaja, Asikkala 27.8.2021

Koho-Leppänen Kaarina, oppilaitospastori (eläkkeellä), 
5.11.2020

Mahlamäki-Kultanen Seija, johtaja HAMK AOKK, Hämeenlinna, 
25.1.2021 sähköposti

Makkonen Keijo, Koulutuskuntayhtymä JEDUn johtaja, 
27.11.2020

Malén Timo, lehtori, Lohja 31.8.2021 sähköposti

Mandelin Jukka, Kemppi Oy henkilöstöohjaaja, Lahti 8.10.2021

Niemi Jutta, Salpauksesta valmistunut opiskelija, Lahti 7.7.2021

Parkkonen Jari, kaupunginjohtaja, Heinola 27.8.2021

Rahkonen Päivi, kunnanjohtaja, Hollola 27.8.2021

Salmi Kari, entinen yhtymähallituksen puheenjohtaja, Helsinki 
21.11.2020 sähköposti

Salonen Jari, entinen yhtymähallituksen puheenjohtaja, Lahti 
13.12.2020 sähköposti

Siimes Outi, entinen yhtymähallituksen puheenjohtaja, 
Helsinki 1.12.2020 sähköposti

Sippola Saija, SAKU ry:n toiminnanjohtaja, Helsinki, 10.3.2021 
sähköposti

Timonen Pekka, kaupunginjohtaja, Lahti 9.9.2021

Tuominen Anssi, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen 
johtaja, Kajaani 14.2.2021 sähköposti

Turunen Heikki, lukiojohtaja, Lahti 15.3.2021 sähköposti

Tähkänen Juha, puheenjohtaja, Päijät-Hämeen yrittäjät ja 
Louhintaurakointi Oy, Heinola 12.10.2021 

Valtonen Anniina, meteorologi, Nastopolin lukiosta 
valmistunut opiskelija, Helsinki 4.2.2021 sähköposti

Veirto Tuija, YLEn toimittaja, Lahti 11.1.2021 sähköposti

Willman Miia, kirjastonjohtaja, LUT-tiedekirjasto, Lahti 
13.11.2020 sähköposti

Virtainlahti Sanna, Osuuskauppa Hämeenmaa, 
henkilöstöjohtaja, Lahti 8.10.2021
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Liitteet
LIITE 1. Oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä 1996–
2016 (koulutuksen järjestäjä)

1.1.1996 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymään liitettiin

VALTIOLTA

Lahden muotoiluinstituutti

Lahden teknillinen oppilaitos

Lahden terveydenhuolto-oppilaitos 

LAHDEN KAUPUNGILTA

Lahden ammattioppilaitos

Lahden kauppaoppilaitos

Lahden ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

Lahden taideinstituutti

Fellmanni-instituutti

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSTÄ

Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitos

Päijät-Hämeen ammattioppilaitos

Hollolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Päijät-Hämeen oppisopimustoimisto

Oppilaitoksista osa yhdistettiin 1.8.1996 alkaen

Koulutuskeskus Salpaus vv. 2001–2016

 Heinola-instituutti vv. 2001–2005

 Lahden ammatti-instituutti vv. 2001–2005

 Lahden aikuisvalmennuskeskus Avake vv. 2001–2006

 Lahden kauppaoppilaitos vv. 2001–2005

 Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitos vv. 1996–2005

 Lahden ravintola- ja matkailualan oppilaitos vv. 2000–2005 

 Orimattila-instituutti vv. 2001–2005

 Nastopoli-instituutti ja Nastopoli-lukio vv. 2001–2005 

 Päijänne-instituutti vv. 2001–2005

 Lahden teknillinen oppilaitos 2001–2002

 Lahden oppisopimuskeskus vuosina 2001–2003

Lahden ammattikorkeakoulu vv. 1996–2014 

Tuoterengas vv. 1996–2014

Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä vuodesta 2016 – 
(koulutuksen järjestäjä)

 Koulutuskeskus Salpaus -oppilaitos
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LIITE 2. Artikkelit

Nimi Artikkelin nimi

Honka (ent. Söyring) Ritva Tarinaa ja tuloksia LAMK:n vakinaistamisen alkuajoilta

Honkanen Saara Yhteiset opinnot Vipusella

Ilomäki Jaana Laadun polulla Salpauksen saappaissa 1997–2012 – Opitaan yhdessä ilolla

Kari Mika Patina syntyi visiosta

Katajisto Seija Salpauksen pedagogiikassa näkyy monimuotoisuus, osaamisperusteisuus ja läpinäkyvyys

Keskitalo Marjaana Taitaja2014-suurtapahtuma – Salpauksen innovatiivinen voimannäyte ja suuri onnistuminen

Koskinen Sinikka Muistelua kansainvälisyydestä ammattikoulussa

Kröger Jarmo Huomioinnilla osoitetaan arvostusta henkilöstölle

Kylliäinen (ent. Lehtonen) Merja Merjan muistoissa Heinolan koulutuskuntayhtymän siirtyminen Päijät-Hämeen koulutuskonserniin

Pylväs Jouko Ilmiö nimeltä Mölkky

Pöyhönen Reijo Verkko-opetuksen ja verkkoavusteisen opetuksen kehitys Salpauksessa

Raitaniemi Vesa 1) Koulutuskoordinaattorit – henkilöstön osaamisen kehittämistä 

2) PHKK Seniorit ry 20 vuotta

Rui Merja, Tuomainen Heikki Pedagoginen muutos

Sainio Kimmo Kohti avoimia oppimisympäristöjä – lukiot mukana muutoksessa

Siikaniemi Lena 1) Projektit - alueen ja oman toiminnan kehittämistä 

2) Oppimisen rohkeus – kaksi tarinaa oppimisesta 

Sinisalo Riikka Opiskelijasta ammattilaiseksi – Koulutuskeskus Salpaus

Sippola Saija Salpaus Sakun silmin

Soiva Paula Työterveyshuolto Koulutuskeskus Salpauksessa

Syyrakki Pauli Muistoja Nastopoli-lukion alkuvaiheilta

Tevajärvi Raimo Väinö Pässilä ja työvoimatoimisto yhteistyökumppanina oppisopimuksissa

Toivonen Hannu, Rainisto Ville Oppimisympäristöt – kiinteistöt

Tokola Martti Ammatillisen koulutuksen rahoitus

Varjos Marko Kilpailutoiminta 
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LIITE 3. Konsernin ja liikelaitosten hallitukset, 
johtokunnat

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän /  
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimielimet ja luottamushenkilöt vuosina 1996–2021

Yhtymäkokousedustajat

Kuntayhtymän ylin päätöksentekoelin yhtymäkokous (2-3 kokousta 

vuodessa): 

edustajat ja varaedustajat kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jä-

senkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kun-

nan muu toimielin (Kuntalaki 60 §).

Kuntayhtymän muut toimielimet

Toimielinten jäsenet nimetään puolueiden piirijärjestöjen neuvottelijoi-

den suosituksen mukaan. Toimielinten kokoonpano on sovitettava sel-

laiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien 

eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella 

vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti (Kuntalaki 58 §).

Lahden ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen edustajien nimeä-

misessä noudatettiin ammattikorkeakoululakia.

Tarkastuslautakunta

Ennen ensimmäisen tarkastuslautakunnan asettamista toimi 4 tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

Toimikausi 1997–2000

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Erkki Arvila, pj Hollola Raimo Hyytiäinen Lahti

Hannu Himanen, vpj Lahti Veikko Orpana Lahti

Seija Nerg Lahti Eila Junkkari Lahti

Yvonne de Bruyn Orimattila Seppo Huldén Kärkölä

Sirpa Luostarinen Asikkala Heimo Laakso Nastola

Kari Suominen Nastola Esko Iivonen Sysmä

Toimikausi 2001–2004

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Esko Iivonen, pj Sysmä Lasse Pakkanen Nastola

Susanna  
Iivonen-Pekesen, vpj

Lahti Virpi Saarenpää Heinola

Päivi Heikkilä Hämeenkoski Marja Savioja Hollola

Hannu Himanen Lahti Jouko Mattila Lahti

Liisa Mattila Hartola Sirkku Roponen Nastola

Pentti Nikula Asikkala Rauno Hännikäinen Padasjoki
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Toimikausi 2005–2008

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Arvila Erkki, pj Hollola Lahtinen Kimmo Heinola

Hännikäinen  
Rauno, vpj

Padasjoki Kontra Jukka Padasjoki

Himanen Hannu Lahti Lindström Joonas/ Hollola

Kantosaari Mikko Lahti Jouko Mattila Lahti

Hyppölä Inga-Maija Lahti Vainio Eeva Lahti

Ijäs Paula Heinola Anttonen Tarja Heinola

Tulonen Ria Hämeenkoski Jarkko-Suomi Mervi Hämeenkoski

Toimikausi 2009

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Johanna Tuliainen, pj Lahti Jussi Lanu Lahti

Rauno  
Hännikäinen, vpj

Padasjoki Ilkka Mertsalmi Padasjoki

Pirkka Ahola Padasjoki Maija-Liisa Mamia Hartola

Arja Nikkanen Lahti Helvi-Iiris Juurinen Lahti

Ria Tulonen Hämeenkoski Riitta Kivi Hämeenkoski

Matti Tanskanen Hartola Markku Karnaattu Hartola

Toimikausi 2010–2012

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Martti Heino, pj Lahti Jussi Lanu Lahti

Rauno Hännikäinen, vpj Padasjoki Ilkka Mertsalmi Padasjoki

Pirkka Ahola Padasjoki Maija-Liisa Mamia Hartola

Arja Nikkanen Lahti Helvi-Iiris Juurinen Lahti

Ria Tulonen Hämeenkoski Riitta Kivi Hämeenkoski

Matti Tanskanen Hartola Markku Karnaattu Hartola

Toimikausi 2013–2017

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Rauno Hännikäinen, pj Padasjoki Markku Vaara Orimattila

Kirsti Laatunen, vpj Orimattila Maija-Liisa Siren Hämeenkoski

Mervi Lilja Nastola Annika Kiander Heinola

Heikki Raitanen Lahti Antero Nieminen Hollola

Tuulia Salo Hollola Pirjo Ikävalko Hollola

Matti Tanskanen Hartola Markku Karnaattu Hartola

Toimikausi 2017–2021

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Kirsti Laatunen pj Orimattila Ulla Katajavuori Orimattila

Matti Tanskanen Hartola Pirkko Kauren Padasjoki

Tuulia Tahvonen (Salo) Hollola Minna Nieminen Hollola

Vesa Järvinen vpj Hartola Pertti Mäkinen Hartola

Hannu Heikkilä Hollola Keijo Penttilä Hollola

Aino Alonen Orimattila Joona Silvennoinen Orimattila

Toimikausi 2021 alkaen

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Jari Laaksonen pj Asikkala Arto Juva Asikkala

Sami Kivi vpj Lahti Marko Niskanen Lahti

Arja Hiltunen Sysmä Matti Tanskanen Hartola

Hannu Kemppi Hartola Maija  
Pentikäinen-Laine

Hartola

Kirsti Laatunen Orimattila Olli Jokinen Orimattila

Hanna Rapatti Hollola Minna Nieminen Hollola
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Yhtymähallitus

Toimikausi 1995–1997 (25.1.1995–30.4.1997)

Varsinainen jäsen Varajäsen

Hannu Himanen, pj Matti Kuukka

Jarmo Paananen, vpj Kalevi Vanhala

Rauno Hännikäinen Seppo Hautala

Esko Luostarinen Anelma Puskala

Maire Lähteenmäki Esko Lehtonen

Kalervo Piiponniemi Jarmo Talvitie

Jari Railio Heikki Riihelä

Juha Rehula Terttu Lepistö

Outi Siimes Pia Heinonen

Kari Tavaila Johanna Pöri

Mauri Töyrylä Jukka Nurminen

Toimikausi 1997-1998

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Outi Siimes, pj Lahti Juhani Hilkemaa Lahti

Juha Rehula, vpj Hollola Jouko Vesala Lahti

Seppo Hautala Nastola Rauno Hännikäinen Padasjoki

Tuulikki Kaunisto Padasjoki Mirja Heinonen Kuhmoinen

Tuula Koivunen Orimattila Tuija Savolainen Hämeenkoski

Maire Lähteenmäki Nastola Timo Kuusisto Hollola

Helmi Pesälä Lahti Ella Kivelä Lahti

Erkki Nieminen Lahti Eila Jokinen Lahti

Kalervo Piiponniemi Lahti Milja Pylvänäinen Nastola

Juha Puumalainen Hollola Klaus Kähkönen Orimattila

Mauri Töyrylä Asikkala Jukka Nurminen Sysmä

Toimikausi 1999-2000

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Tuija Nurmi, pj Lahti Juhani Hilkemaa Lahti

Juha Rehula, vpj Hollola Jouko Vesala Lahti

Helmi Pesälä Lahti Ella Kivelä Lahti

Juha Puumalainen Hollola Klaus Kähkönen Orimattila

Seppo Hautala Nastola Rauno Hännikäinen Padasjoki

Tuulikki Kaunisto Padasjoki Mirja Heinonen Kuhmoinen

Tuula Koivunen Orimattila Tuija Savolainen Hämeenkoski

Maire Lähteenmäki Nastola Timo Kuusisto Hollola

Erkki Nieminen Lahti Eila Jokinen Lahti

Kalervo Piiponniemi Lahti Milja Pylvänäinen Nastola

Mauri Töyrylä Asikkala Jukka Nurminen Sysmä

Toimikausi 2001-2002

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Jari Salonen, pj Lahti Juhani Hilkemaa Lahti

Juha Rehula, vpj Hollola Atte Härkälä Padasjoki

Arja Burmoi Kärkölä Eija Bouras Asikkala

Milla Kalliomaa Lahti Ossi Helander Heinola

Mauno Kuusela Heinola Jorma Kettunen Sysmä

Kirsti Laatunen Orimattila Anna-Liisa 
Hakkarainen

Hollola

Arja Nikkanen Lahti Anna-Maija Ahokas Lahti

Juha Pasuri Lahti Veijo Nurminen Lahti

Anna-Liisa Peltola Nastola Merja Heikkilä Orimattila

Risto Peltomaa Lahti Irja Tervala Lahti

Juha Puumalainen Hollola Heikki Erkamo Nastola
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Toimikausi 2003-2004

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Jari Salonen, pj Lahti Juhani Hilkemaa Lahti

Juha Rehula, vpj Hollola Atte Härkälä Padasjoki

Arja Burmoi Kärkölä Eija Bouras Asikkala

Mauno Kuusela Heinola Jorma Kettunen Sysmä

Kirsti Laatunen Orimattila Anna-Liisa 
Hakkarainen

Hollola

Arja Nikkanen Lahti Helmi Pesälä Lahti

Juha Pasuri Lahti Veijo Nurminen Lahti

Anna-Liisa Peltola Nastola Merja Heikkilä Orimattila

Risto Peltomaa Lahti Irja Tervala Lahti

Terttu Pohjolainen Lahti Ossi Helander Heinola

Juha Puumalainen Hollola Heikki Erkamo Nastola

Toimikausi 2005-2006

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Salonen Jari, pj Lahti Honkaniemi Juhani Lahti

Rehula Juha, vpj Hollola Valonen Kari Hollola

Hautala Seppo Nastola Hertti Jukka Nastola

Hyytiäinen Sari Hollola Pärnänen Kaija Hollola

Kuusela Mauno Heinola Nurminen Jukka Sysmä

Laatunen Kirsti Orimattila Lampio Eila Nastola

Loponen Marjo Lahti Leino Ulla Lahti

Nikkanen Arja Lahti Lehti-Permanto 
Sirkku

Lahti

Pasuri Juha Lahti Silvennoinen Kari Lahti

Peltomaa Risto Lahti Rantoila Markku Lahti

Tornio Tarja Asikkala Warpenius Tarja Heinola

Toimikausi 2007-2008

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

alonen Jari, pj Lahti Honkaniemi Juhani Lahti

iirola Matti, vpj Hollola Valonen Kari Hollola

autala Seppo Nastola Hertti Jukka Nastola

yytiäinen Sari Hollola Pärnänen Kaija Hollola

uusela Mauno Heinola Nurminen Jukka Sysmä

aatunen Kirsti Orimattila Lampio Eila Nastola

oponen Marjo Lahti Leino Ulla Lahti

ikkanen Arja Lahti Lehti-Permanto 
Sirkku

Lahti

asuri Juha Lahti Silvennoinen Kari Lahti

eltomaa Risto Lahti Rantoila Markku Lahti

ornio Tarja Asikkala Warpenius Tarja Heinola
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Toimikausi 2009-2010

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Jari Salonen, pj Lahti Veli-Pekka Mäntynen Lahti

Kirsti Laatunen, vpj Orimattila Tuula Koivunen Orimattila

Paula Ijäs Heinola Kirsi Ahlgren-Tervala Hollola

Mauno Kuusela Heinola Veli-Pekka Koskinen Sysmä

Maarit Luukka Lahti Saila Lehtomäki Lahti

Leena Mäkelä Lahti Sinikka Lindgren /
Matti Vierumäki

Lahti

Sanna Mäkinen Lahti Saara Kaipainen Lahti

Sauli Pakkanen Asikkala Pertti Pohjola Heinola

Markku Pulkkanen Hollola Janne Salminen Hollola

Markku Rantoila Lahti Reijo Pekonmäki /
Risto Peltomaa

Lahti

Seppo Virtanen Nastola Mia Arbelius Hollola
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Toimikausi 2011-2012

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Jari Salonen, pj Lahti Veli-Pekka Mäntynen Lahti

Kirsti Laatunen, vpj Orimattila Tuula Koivunen Orimattila

Paula Ijäs Heinola Kirsi Ahlgren-Tervala Hollola

Mauno Kuusela Heinola Veli-Pekka Koskinen Sysmä

Maarit Luukka Lahti Saila Lehtomäki Lahti

Leena Mäkelä Lahti Matti Vierumäki Lahti

Sanna Mäkinen Lahti Saara Kaipainen Lahti

Sauli Pakkanen Asikkala Pertti Pohjola Heinola

Markku Pulkkanen Hollola Janne Salminen Hollola

Markku Rantoila / 
Risto Peltomaa

Lahti Risto Peltomaa /  
Keijo Oksanen

Lahti

Seppo Virtanen Nastola Mia Arbelius Hollola

Toimikausi 2013-2014

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Kari Salmi, pj Lahti Seppo Koskinen Lahti

Merja Vahter, vpj Lahti Sari Niinistö Lahti

Kalle Aaltonen Lahti Juhani Sirkiä Hollola

Aino Alonen Orimattila Nina Laihanen Lahti

Paula Ijäs Heinola Kati Pölönen Hollola

Juhani Hilkemaa Lahti Simo Räihä Lahti

Helena Maattola Hollola Kristiina 
Hämäläinen

Hollola

Harry Nordström Asikkala Arto Juva Asikkala

Irmeli Perkiö Heinola Sanni Honkanen Sysmä

Jukka Tonteri Lahti Pekka Niemelä Lahti

Seppo Virtanen Nastola Veini Holopainen Orimattila

Toimikausi 2015-2016

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Kari Salmi, pj /  
Seppo Virtanen, pj

Lahti Seppo Koskinen Lahti

Merja Vahter, vpj Lahti Sari Niinistö Lahti

Kalle Aaltonen Lahti Juhani Sirkiä Hollola

Aino Alonen Orimattila Nina Laihanen Lahti

Seppo Virtanen /  
Sara Etola

Lahti Veini Holopainen Orimattila

Juhani Hilkemaa Lahti Simo Räihä Lahti

Paula Ijäs Heinola Kati Pölönen Hollola

Helena Maattola Hollola Kristiina Hämäläinen Hollola

Harry Nordström Asikkala Arto Juva Asikkala

Irmeli Perkiö Heinola Sanni Honkanen Sysmä

Jukka Tonteri Lahti Pekka Niemelä Lahti

Toimikausi 2017-2021

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Merja Vahter pj Lahti Maritta Vuorinen Lahti

Juha Halme vpj Lahti Paula Kukkurainen Lahti

Sara Etola Lahti Hanne Savolainen Lahti

Päivi Granlund Lahti Raila Lindroos Lahti

Kari Hyytiä Hollola Miikka Lönnqvist Hollola

Riitta Karjalainen Orimattila Ida Jokinen Orimattila

Markku Karjula Lahti Lasse Pakkanen Lahti

Jari Laaksonen Asikkala Tuomo Riihilahti Asikkala

Mika Mäentalo Heinola Seppo Hokkanen Heinola

Jouko Rajajärvi Heinola Kimmo Huvinen Heinola

Riitta Vuori Lahti Kaarina Marjanen / 
Pauliina Paju

Lahti
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Toimikausi 2021 alkaen

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Jetta Laakso pj Lahti Hanne Savolainen Lahti

Niina Varjo vpj Heinola Netta Malin Heinola

Minna Halme Hollola Kristiina Joensuu Hollola

Antti Laaksonen Lahti Miika Toivonen Lahti

Oona Löytänen Lahti Päivi Ruotonen Lahti

Jouni Nurminen Orimattila Tero Jäppinen Orimattila

Jukka Pietiläinen Lahti Ismo Nygren Lahti

Jouko Rajajärvi Heinola Kimmo Huvinen Heinola

Toni Seppälä Asikkala Markku Salomaa Asikkala

Jasmin Tuomi Lahti Tiina Vainio Lahti

Merja Vahter Lahti Lea Smolander Lahti
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Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Toimikausi 2001-2002

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Kari Hyytiä, pj Lahti Lasse Meriheinä Nastola

Tapio Hakatie, vpj Nastola Markku Rantoila Nastola

Seppo Hautala Nastola Rauno Parikka Hämeenkoski

Tiina Johansson Lahti Helli Jalas Lahti

Heli Laaksonen Hollola Hilkka Halme Sysmä

Helmi Pesälä Lahti Heli Nyman /  
Liisa Häggroth

Lahti

Eine Rosenberg-
Riihimäki

Hartola Heli Vettenranta Sysmä

Jorma Sirkesalo Heinola Jorma Korpela Orimattila

Harri Taavila Asikkala Erkki Soinoja Artjärvi

Toimikausi 2003-2004

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Kari Hyytiä, pj Lahti Lasse Meriheinä Nastola

Tapio Hakatie, vpj Nastola Arja Ollila Nastola

Seppo Hautala Nastola Rauno Parikka Hämeenkoski

Tiina Johansson Lahti Helli Jalas Lahti

Heli Laaksonen Hollola Hilkka Halme Sysmä

Helmi Pesälä Lahti Liisa Häggroth Lahti

Eine Rosenberg-
Riihimäki

Hartola Heli Vettenranta Sysmä

Jorma Sirkesalo Heinola Jorma Korpela Orimattila

Harri Taavila Asikkala Erkki Soinoja Artjärvi

Toimikausi 2005-2006

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Pakkanen Sauli, pj Asikkala Lukkarinen Tuomo Lahti

Saarinen Olli, vpj Lahti Nurminen Veijo Lahti

Hakatie Tapio Nastola Granqvist Jouni Nastola

Pentikäinen-Laine Maija Hartola Toura Tiina Lahti

Pölkki Tarja Lahti Kittelä Hilkka Lahti

Rosenberg-Riihimäki 
Eine

Hartola Kanko Anu Heinola

Martikainen Anna-Maija Lahti Jalas Helli Lahti

Sirkesalo Jorma Heinola Tolvanen Pauli Nastola

Suominen Kari Nastola Nieminen Markku Sysmä

Toimikausi 2007-2008

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Pakkanen Sauli, pj Asikkala Lukkarinen Tuomo Lahti

Saarinen Olli, vpj Lahti Nurminen Veijo Lahti

Hakatie Tapio Nastola Granqvist Jouni Nastola

Martikainen Anna-Maija Lahti Jalas Helli Lahti

Pentikäinen-Laine Maija Hartola Toura Tiina Lahti

Pölkki Tarja Lahti Kittelä Hilkka Lahti

Rosenberg-Riihimäki Hollola Kristiina 
Hämäläinen

Hollola

Eine Hartola Kanko Anu Heinola

Sirkesalo Jorma Heinola Tolvanen Pauli Nastola

Suominen Kari Nastola Nieminen Markku Sysmä
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Toimikausi 2009-2010

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Seppo Hautala, pj Nastola Pasi Huhtinen Nastola

Olli Saarinen, vpj Lahti Tomi Sairomaa Lahti

Katja Ilmoniemi Lahti Hanne Savolainen Lahti

Esa Kallinen Kärkölä Hannu Nurminen Kärkölä

Jouni Kokki Heinola Pekka Sillanmäki Nastola

Salamat Masih Hollola Juha Saarikko Hollola

Ida Pohjanlehto Lahti Katja Suomela Asikkala

Tarja Pölkki Lahti Marja Ripatti Lahti

Eine Rosenberg-
Riihimäki

Hartola Anu Kanko Heinola

Toimikausi 2011-2012

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Seppo Hautala, pj Nastola Pasi Huhtinen Nastola

Olli Saarinen, vpj Lahti Tomi Sairomaa Lahti

Katja Ilmoniemi Lahti Hanne Savolainen Lahti

Esa Kallinen Kärkölä Hannu Nurminen Kärkölä

Jouni Kokki Heinola Pekka Sillanmäki Nastola

Salamat Masih Hollola Juha Saarikko Hollola

Ulriikka Paaso-Rantala Lahti Katja Suomela Asikkala

Tarja Pölkki Lahti Marja Ripatti Lahti

Eine Rosenberg-
Riihimäki

Hartola Anu Kanko Heinola

Toimikausi 2013-2014

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Ilkka Talasranta, pj / 
Pasi Jalonen, pj

Hollola Tatu Söyrilä Hollola

Olli Saarinen, vpj Lahti Harri 
Rummukai¬nen

Lahti

Heli Heikkilä Orimattila Mira Nieminen Asikkala

Kari Hyytiä Hollola Reijo Päivärinta Kärkölä

Raili Koskinen Sysmä Marita Kemppi Heinola

Lasse Pakkanen Nastola Tapio Nieminen Hartola

Antero Parikka Lahti Martti Mäkelä Lahti

Niina Pautola-Mol Lahti Teresa Rautapää Lahti

Leena Ritala Orimattila Marja-Liisa Heinola

Neuvonen-Rauhala Orimattila

Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnan lakkauttaminen

Yhtymäkokous päätti lakkauttaa Koulutuskeskus 

Salpauksen johtokunnan toiminnan osana kuntayhtymän 

rakennemuutosta 31.12.2014. (YK 27.10.2014 § 42.)
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Lahden ammattikorkeakoulun johtokunta

Toimikausi 1996-

Varsinainen jäsen

Juhani Vaulo, pj

Esa Kallinen

Sirpa Kivinen

Sinikka Larsén

Tapio Luttinen

Pia Peltomaa

Ulla Roine

Kari Salmi

Toimikausi 1999-2000

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Juhani Vaulo, pj / 
Ensio Romo, pj

Lahti Anna-Maija Ahokas Lahti

Sinikka Larsen, vpj Heinola Heikki Soppi Hollola

Pasi Honkaniemi Nastola Liisa Pyykkö Nastola

Pia Peltomaa Lahti Eija Järvinen Orimattila

Ensio Romo /  
Seppo Wickström

Hollola Esa Kallinen Kärkölä

Marja-Liisa Starckjohann Lahti Eero Pulkkinen Lahti

Tarja Tornio Asikkala Antti Mattila Kärkölä

Unto Varonen Lahti Raili Mäkelä Orimattila

Toimikausi 2001-2002

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Sauli Pakkanen, pj Asikkala Jukka Miettinen Lahti

Sinikka Larsen, vpj Heinola Kaarina Kiviniemi-
Salonen

Orimattila

Pasi Honkaniemi   x) Lahti Pia Peltomaa Lahti

Marja Keto Lahti Heikki Hakala Hartola

Martti K. Lehto Lahti Merja Vahter Lahti

Matti Rautio Lahti Jouni Parkkonen Lahti

Heikki Soppi Hollola Pekka Peltonen Kärkölä

Tarja Tornio Asikkala Terhi Ahokas Heinola

Marjo Varonen Nastola Kaija Pärnänen Hollola

Toimikausi 2003-2004

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Sauli Pakkanen, pj Asikkala Jukka Miettinen Lahti

Sinikka Larsen, vpj Heinola Kaarina Kiviniemi-
Salonen

Orimattila

Pasi Honkaniemi Lahti Seppo Virtanen Nastola

Marja Keto Lahti Heikki Hakala Hartola

Martti K. Lehto Lahti Merja Vahter Lahti

Matti Rautio Lahti Jouni Parkkonen Lahti

Heikki Soppi Hollola Pekka Peltonen Kärkölä

Tarja Tornio Asikkala Terhi Ahokas Heinola

Marjo Varonen Nastola Kaija Pärnänen Hollola
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Lahden ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus

Toimikausi 2005-2006

Varsinainen jäsen Varajäsen

Ilomäki Risto

Oresto Jukka Katajamäki Erja

Weijo Ulla Salminen Janne

Louhelainen Hanne¬le Salminen Tuija

Sillanpää Helena Koistinen Pasi

Heikkinen Hannele Anttila Vappu

Into Nina Laitervo Tommi

Taskila Veli-Matti Anoschkin Jasser

Anttonen Jukka Pöllänen Pekka

Heikkilä Taavi Malkamäki Matti

Ahlroth Taina Vahter Merja

Toimikausi 2007-2008

Varsinainen jäsen Varajäsen

Ilomäki Risto

Oresto Jukka Katajamäki Erja

Weijo Ulla Salminen Janne

Louhelainen Hannele Salminen Tuija

Sillanpää Helena Haapola Leena

Heikkinen Hannele Anttila Vappu

Sahlman Paula Kantola Kari

Koskimäki Sanna Seppänen Sami

Anttonen Jukka Pöllänen Pekka

Heikkilä Taavi Ylöstalo Lauri

Ahlroth Taina Vahter Merja

Toimikausi 2009-2012

Varsinainen jäsen Varajäsen

Ilomäki Risto

Karento Helena Nieminen Juhani

Starckjohann Päivi Weijo Ulla

Kivilahti Rami Haapola Leena

Salminen Tuija /  
Lohko Kari

Lohko Kari / 
Sillanpää Helena

Similä Neea Kahelin Markku /
Laitinen Sanna

Lindfors Jenni Ahlstedt Nina

Åhman Jukka Rantanen Marianna

Anttonen Jukka Saario Juhani

Karppanen Erkki Ylöstalo Lauri

Voutilainen Mirkka / 
Koskinen Eija /  
Petri Strengell

Ahlroth Taina

Toimikausi 2013-2014

Varsinainen jäsen Varajäsen

Kallioinen Outi

Karento Helena Kivistö Jari

Starckjohann Päivi Oresto Jukka

Kivilahti Rami Haapola Leena 

Mustonen Jukka Pilpola Olli

Vierumäki Riikka Laitinen Sanna

Munukka Markus Leinonen Eero

Toivonen Pasi Mäkitalo Miika

Anttonen Jukka Susa Nikula

Strengell Petri Essi Alaluukas

Seija Mustonen Jussi Eerikäinen

Kokoonpano 31.12.2014

Varsinainen jäsen Varajäsen

Kallioinen Outi, pj

Karento Helena Kivistö Jari

Starckjohann Päivi Oresto Jukka

Kivilahti Rami Haapola Leena

Mustonen Jukka / 
Pilpola Olli

Pilpola Olli

Vierumäki Riikka Similä Neea

Leinonen Eero Kiuru Jenna

Mäkitalo Miika Piipponen Minna

Anttonen Jukka Nikula Susa

Strengell Petri Alaluukas Essi

Mustonen Seija Eerikäinen Jussi

Lahden ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen 
lakkauttaminen

Yhtymäkokous päätti lakkauttaa Lahden ammatti-

korkeakoulun sisäisen hallituksen 31.12.2014. 

(YK 27.10.2014 § 41)
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Päijät-Hämeen aikuispalvelutoiminnan / Tuoterenkaan johtokunta

Päätöksentekoon osallistuivat koulutuskonsernin ylläpitämässä aikuispalvelutoiminnassa mukana olevat 

jäsenkunnat (Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki).

Toimikausi 1996

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Eila Jokinen, pj Lahti Pirjo Hirvonen Lahti

Kalevi Soikkeli, vpj Asikkala Kaarina Kaikkonen Nastola

Simo Hiilamo Lahti Kari Alanko Lahti

Juha Hjelt Lahti Terttu Ukkonen Asikkala

Kari Kettunen Lahti Seppo Tolmunen Orimattila

Hely Streng Hämeenkoski Erkki Pietilä Hämeenkoski

Onerva Vartiainen Lahti Martti Hiltunen Lahti

Toimikausi 2001-2002

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Unto Varonen, pj Lahti Pertti Heino Lahti

Seija Aakala, vpj Hollola Ossi Murto Lahti

Sirkka Jaakkola Padasjoki Terttu Kauranen Orimattila

Iiris Riikonen / 
Maire Lähteenmäki

Lahti /
Nastola

Maire Lähteenmäki /
Tanja Mouhu

Nastola /  
Lahti

Reija Salonen Kärkölä Merja Palokangas-
Viitanen

Asikkala

Ilkka Simolin Lahti Matti Huttunen Lahti

Mauri Töyrylä Asikkala Seppo Tolmunen Orimattila

Toimikausi 2003-2004

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Unto Varonen, pj Lahti Pertti Heino Lahti

Seija Aakala, vpj Hollola Ossi Murto Lahti

Sirkka Jaakkola Padasjoki Terttu Kauranen Orimattila

Maire Lähteenmäki Nastola Tanja Mouhu Lahti

Reija Salonen Kärkölä Merja Palokangas-
Viitanen

Asikkala

Ilkka Simolin Lahti Matti Huttunen Lahti

Mauri Töyrylä Asikkala Petri Ahokas Orimattila

Toimikausi 2005-2006

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Varonen Unto, pj Lahti Jalkanen Matti Lahti

Jaakkola Sirkka, vpj Padasjoki Kinnunen Ritva Lahti

Gran Simo Padasjoki Härkälä Atte Padasjoki

Hakala Seppo Lahti Simolin Ilkka Lahti

Hänninen Sari Asikkala Kettunen Tiina Kärkölä

Jäämaa Pia Orimattila Lehmusvirta Pia Orimattila

Mononen Mirja Nastola Kiviniemi-Salonen 
Kaarina

Orimattila
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Toimikausi 2007-2008

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Varonen Unto, pj Lahti Jalkanen Matti Lahti

Jaakkola Sirkka, vpj Padasjoki Kinnunen Ritva Lahti

Gran Simo Padasjoki Härkälä Atte Padasjoki

Hakala Seppo Lahti Simolin Ilkka Lahti

Hänninen Sari Asikkala Kettunen Tiina Kärkölä

Jäämaa Pia Orimattila Lehmusvirta Pia Orimattila

Mononen Mirja Nastola Kiviniemi-Salonen 
Kaarina

Orimattila

Toimikausi 2009-2010

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Unto Varonen, pj Lahti Jarmo Räsänen Lahti

Ritva Luoto, vpj Orimattila Leena Miettinen Orimattila

Seppo Hakala Lahti Timo Peippo Lahti

Sari Hänninen Asikkala Tuula Qvick Kärkölä

Eva-Stina Kaukoranta Kärkölä Reija Salonen Kärkölä

Jorma Niklander Orimattila Marko Suuronen Orimattila

Riitta Okkonen Nastola Kaarina Kiviniemi-
Salonen

Orimattila

Toimikausi 2011-2012

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Unto Varonen, pj Lahti Jarmo Räsänen Lahti

Ritva Luoto, vpj Orimattila Leena Ritala Orimattila

Seppo Hakala Lahti Timo Peippo Lahti

Sari Hänninen / 
Tuula Puikkonen

Asikkala Tuula Qvick Kärkölä

Eva-Stina 
Kaukoranta

Kärkölä Reija Salonen Kärkölä

Jorma Niklander Orimattila Marko Suuronen Orimattila

Riitta Okkonen Nastola Kaarina Kiviniemi-
Salonen

Orimattila

Toimikausi 2013-2014

Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta

Hannu Kokko, pj Lahti Matti Rautio Lahti

Tuomo Jussila, vpj Orimattila Marianne Hyväkkä Orimattila

Pirjo Ahola Asikkala Ritva Ahonen Padasjoki

Sari Hahl Nastola Petri Honkanen Nastola

Manja Piela Hollola Sini Louko Hollola

Anita Saarinen Padasjoki Toni Kaskela Lahti

Raimo Suni Kärkölä Juha-Matti Laiho Kärkölä

Tuoterenkaan johtokunnan lakkauttaminen

Yhtymäkokous päätti lakkauttaa Tuoterenkaan johtokunnan 11.5.2015 § 16.
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LIITE 4. Koulutusneuvottelukuntien jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2020–2021

Palvelualojen koulutusneuvottelukunta

Jäsen (varajäsen)

puheenjohtaja Sanna Virtainlahti (Riikka Vormisto)

varapuheenjohtaja Tuija Sulonen (Anne Kangas)

jäsen Lauri Pöyhönen (Marko Osala)

jäsen Pasi Jääskeläinen (Hannele Korhonen)

jäsen Minna Helminen (Anja Brofeldt)

jäsen Marja-Liisa Väisänen (Kirsi Pasuri)

jäsen Tytti Järvinen (Ulla Immonen)

yhtymähallituksen edustaja Niina Varjo (Jetta Laakso)

opettajajäsen Rauno Luostarinen (Tommi Backman)

opiskelijajäsen Jukka Knuutinen (Mira Pennanen)

LAB:n edustaja Tuula Kilpinen (Kirsi Taivalantti)

asiantuntija, esittelijän vara Seija Katajisto (Merja Rui)

asiantuntija Henna Erkamo (Jari Pöyhönen)

esittelijä Merja Tirkkonen (Henna Erkamo)

kokoussihteeri Aija Lehikoinen (Jaana Veneskari)

Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunta: 

Jäsen (varajäsen)

puheenjohtaja Jukka Mandelin (Jukka Pakola)

varapuheenjohtaja Jari Kinnunen (Janne Pulkkinen)

jäsen Marko Jauhiainen (Eero Juhonen)

jäsen Satu Jokela (Sari Alén)

jäsen Jukka Lempiäinen (Matti Pietilä)

jäsen Anu Tamminen (Juha Tähkänen)

jäsen Elina Nummela (Päivi Rönni)

hallituksen edustaja Jetta Laakso (Niina Varjo)

opettajajäsen Tommi Backman (Rauno Luostarinen)

opiskelijajäsen Mira Pennanen (Jukka Knuutinen)

LAB:n edustaja Kirsi Taivalantti (Tuula Kilpinen)

asiantuntija Henna Erkamo (Jari Pöyhönen)

asiantuntijajäsen Seija Katajisto (Merja Rui)

esittelijä Risto Salmela (Henna Erkamo)

kokoussihteeri Aija Lehikoinen (Jaana Veneskari)
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LIITE 5. Säännöt, sopimukset, ohjeet

Luettelo 2020 voimassa olevista sopimuksista ja ohjeista:

Perussopimus (kuntayhtymän jäsenkunnat 1.6.2017)

Hallintosääntö (yhtymäkokous 26.11.2018)

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen 

ohje (yhtymähallitus 29.10.2018) 

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (yhtymäkokous 30.10.2017) 

Taloushallinnon ohje (yhtymähallitus 17.12.2018)

Hankintaohje (yhtymähallitus 13.1.2020)

Laskutus- ja perintäohje (toimitusjohtaja vhp § 3 9.10.2018)

Kassatoimintojen ohje (toimitusjohtajan vhp § 11 18.2.2019), 

Koulutuksen arvonlisäverokäsittelyohje (toimitusjohtaja vhp § 11 

18.2.2019) 

Arvonlisäverotus käytännössä (toimitusjohtaja vhp § 11 18.2.2019)

Käyttöomaisuuden luettelointiohje (toimitusjohtaja vhp § 11 18.2.2019)

Varasto-ohje (toimitusjohtaja vhp § 11 18.2.2019) 

Salpauksen järjestyssäännöt 15.6.2020 alkaen

Salpauksen asuntolan järjestyssäännöt 1.8.2018 alkaen 

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä 

menettelytavoista Salpauksessa, 1.8.2018 alkaen

Salpauksen opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2018 alkaen 

Huomiointiohje yhtymähallitus 24.9.2018 

Nopean palkitsemisen malli -ohje yhtymähallitus 14.11.2016

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja maksut yhtymähallitus 

30.9.2019 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen 

ohje yhtymähallitus 29.10.2018

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö yhtymäkokous 30.10.2017

Taloushallinnon ohje yhtymähallitus 17.12.2018
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LIITE 6. Lait ja asetukset

Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 3.3.1995/256 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630

Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 6.11.1998/812

Lukiolaki 21.8.1998/629

Lukioasetus 6.11.1998/810

Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531

Asetus ammatillisesta koulutuksesta 5.10.2017/673

Oppivelvollisuuslaki 30.12.2020/1214



479

LIITE 7. Opiskelijamäärät: muutokset ja vaikuttavuus

Opiskelijamäärä vuonna 2000, nuorten koulutus ja aikuiskoulutus

2000 Nuorten koulutus

Nuorten perus- 
tutkintokoulutus

Opiskelija- 
määrä

Koulutusala, toiminto 2000

Luonnonvara-ala 189 

Tekniikka ja liikenne 1658

Hallinto ja kauppa 827

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala 

740

Sosiaali- ja terveysala 570

Kulttuuriala 477

Vapaa-aika ja liikunta 76

Kaikki yhteensä 4537

2000 Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksen myynti ja oppisopimuskoulutus Opiskelijatyö-
päiviä

Opiskelija- 
määrä

Opiskelijamäärä  
(eri henkilöitä)

Oppilaitokset 2000 2000 2000

Lahden kauppaoppilaitos 83 759 331 6 785 

Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 16 149 63 650

Lahden ravitsemis- ja matkailualan oppilaitos 28 174 111 526

Lahden ammatti-instituutti 95 175 393 2 214

Orimattila-instituutti 6 830 27 209

Päijänne-instituutti 17 663 70 455 

Heinola-instituutti 8 077 33 215

Lahden aikuisvalmennuskeskus, oma 66 869 264 2 331 

Kaikki yhteensä 322 696 1 292 13 385

Lahden oppisopimuskeskus 

Oppisopimuksia 1099

Yksikköhintarahoitteisessa koulutuksessa ei ollut aikuiskoulutuksen paikkoja.  
Tässä laskelmassa huomioitu aikuiskoulutuksen myynti ja oppisopimuskoulutus. 
Tietoja ei ole saatavilla koulutusaloittain.
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Opiskelijamäärä vuonna 2010, nuorten koulutus ja aikuiskoulutus

2010 Nuorten koulutus

Nuorten perus- 
tutkintokoulutus

Opiskelija- 
määrä

Koulutusala, toiminto 2010

Humanistinen ja kasvatusala 91,3 

Kulttuuriala 520,2 

Yht.kuntatiet, ja liiketalouden ala 609,3

Luonnontieteiden ala 140,8 

Tekniikan ja liikenteen ala 2086,4

Luonnonvara- ja ympäristöala 319,8 

Sosiaali-, terveysala ja liikunta 816,8 

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala 

636,1

Vamm. (erityistehtävā) 
valmentava 

6,7

Vamm. (ei erityistehtävä) 
valmentava 

70,2 

Maahanmuuttajien valmistava 32,8

Amm. Perusk. Ohjaava ja 
valmentava 

47,3 

Päijät-Hämeen 
koulutuskonserni yhteensä

5 377,5

2010 Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksen  
myynti ja oppisopimuskoulutus

Koulutuksen 
myynti 

Opiskelija- 
vuodet

Oppisopimus- 
koulutus  
(koulutuksen 
järjestäjän)

Opiskelijamäärä 
(eri henkilöita)

Koulutuksen 
myynti

Tulosyksiköt, koulutusala 2010 2010 2010

Ohjaava/kieli ja kulttuuri 274 2 682 

Rakennus-, puu-, kultt.- ja  
luonnonvara-alat 

191 215 1 461 

Teollisuusalat 208 170 2 559

Hyvinvointialat 124 216 849 

Liiketalous ja tietojenkäsittely 272 817 4 956

Matkailu-, ravitsemis- Ja talousalat 177 104 2 638 

Kaikki yhteensä 1 245 1521 15 145

Opiskelijatyöpäivia (254 pv/vuosi) 316 420

Kursseja 1 366 

Opiskelijoita (eri henkilöitä) 15 145 

*) Yksikköhintarahoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 417 sisältyy jo vuoden 2010 
kokonaisopiskelijamäärään 5 377. Sitä ei ole huomioitu tässä laskelmassa. Tässä laskelmassa huomioitu 
aikuiskoulutuksen myynti ja oppisopimuskoulutus. Tietoja ei ole saatavissa koulutusaloittain.
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Opiskelijamäärä vuonna 2020, nuorten koulutus ja aikuiskoulutus

2020 Koulutuskeskus Salpaus

Valtionosuusrahoitteinen koulutus Opiskelijavuosi Opiskelijamäärä

Koulutusala, toiminto 2020 2020

201 Terveys- ja hyvinvointialat 984 1662

202 Humanistiset ja taidealat 286 486

204 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 254 383

205 Luonnontieteet 46 77 

206 Maa- ja metsätalousalat 358 699 

212 Tekniikan alat 1 666 2 812 

214 Palvelualat 1 079 2 055 

215 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 1 382 2 300 

217 Muu ammatillinen koulutus 27 808 

260 Valmentava koulutus 73 220 

263 Yhteiset, korttikoulutukset 2 614

270 Kaarisilta 26 33

Kaikki yhteensä 6 184 12 095

Valtionosuusrahoituksen lisäksi on ollut muuta rahoitusta 286 opiskelijavuotta ja  
945 opiskelijaa. Ne eivät näy tässä taulukossa.
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LIITE 8. Lyhenteet 

AACP Adobe Acrobat Connect Pro

AAPA Ammattikorkeakoulujen tietohallintojen 
yhteistyöverkosto

AD Active directory, käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu

ADR vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava 
ajolupa

AHA Asiakkuudenhallintajärjestelmä

AI Asikkala-instituutti

AIHE aikuiskoulutuksen henkilökohtaistaminen 

AITY Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut 

AKKL Aikuiskoulutuskeskusten liitto 

AMK Ammattikorkeakoulu

AMKE  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

AMKIT Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio

ARENE Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto

AT ammattitutkinto

ATK automaattinen tietojenkäsittely

ATTO ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat

AVA ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

AVAKE Lahden aikuisvalmennuskeskus

BSC Balanced Scorecard

CAD tietokoneavusteinen rakennesuunnittelu 

CEDEFOP Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus 

CoVE Centres of Vocational Excellence – Ammatillisen 
koulutuksen huippuyksiköt

DATALAAKI Lahden ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen 
tietotekniikan sekä kaupan ja hallinnon koulutukset

DW Data Warehouse, tietovarasto, raportoinnin väline

EAKR Euroopan aluekehitysrahasto

EAT erikoisammattitutkinto 

ECVET European credit system for vocational education and 
training

EDUKAI Kajaanin aikuiskoulutuskeskus

EQAVET Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen 
eurooppalainen verkosto 

EQF European Qualification Framework

EFQM European Framework Quality Management

ESR Euroopan sosiaalirahasto

EU Euroopan unioni

FASE Finland Academy For Skills Excellence

FI Fellmanni-instituutti

FUAS  Federation of Universities of Applied Sciences

FVK fyysisen voiman käytön perusteet

HAKA korkeakoulujen käyttäjätunnistus

HI Heinola-instituutti

HOJKS henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma

HOKS henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

HOPS henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

HP Hallintopalvelut (henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, 
yleishallintopalvelut)

HRS hotelli-, ravintola- ja suurtalousala

HY Helsingin yliopisto

INNOVA Ryhmä, joka selvitti aikuiskoulutuksen tilaa

ICT Information and Communication Technology

IT informaatioteknologia

JET johtamisen erikoisammattitutkinto

KAO Kajaanin ammattioppilaitos

KARVI Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 

KESU koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
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konserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä

KORI konsernin vanha intranet

KP Kiinteistöpalvelut

KV kansainvälistyminen, kansainvälisyys

LAAK Lahden ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

LAI Lahden ammatti-instituutti

LAKE Lahden alueen koulutustarpeiden ennakointi

LARMO Lahden ravitsemis- ja matkailualan oppilaitos

LAMK Lahden ammattikorkeakoulu

LAMKO Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

LKOL Lahden kauppaoppilaitos

LKTO Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

LSTO Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

LTOL Lahden teknillinen oppilaitos

LUT Lappeenranta -Lahti University of Technology

MARE maakunnan ammattirakenne-ennuste

NOSTE kansallinen aikuisten osaamistason nostamisohjelma

NUKO  nuorisoasteen koulutuskokeilu

NY nuori yrittäjyys

OI Orimattila-instituutti

OJO osaamisen johtamisen ohjelmisto

OKM opetus- ja kulttuuriministeriö

OPM opetusministeriö

OSP opintopiste

OPH Opetushallitus

OPS opetussuunnitelma

OPSO oppisopimus

OVTES opetusalan virka- ja työehtosopimus

PD Professional Development

PHKK Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä

RP Ravintolapalvelut

SAJO Suomen Ammatillisten Oppilaitosten Johtajat

SAKU Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja 
urheiluliitto

SALPAUS Koulutuskeskus Salpaus

SaSak Salpauksen sirkusartistikoulutus

SVK Suomen vakuutusyhtiöiden keskusjärjestö

SYKE Pulssi-työpajakoulun henkilökohtainen 
opintosuunnitelma 

TE Työ ja elinkeino

TELMA itsenäiseen elämään valmentava koulutus

TH Tietohallintopalvelut

TIKI Tieto- ja kirjastopalvelut

TKI tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

TOB työolobarometri

TOP-IT Työssäoppijoiden informaatioteknologian 
asiakaspalvelussa harjoittelu Salpauksen kampuksilla

TR Tuoterengas

TYKE työelämän kehittämistehtävä

VALMA ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutus

VETY alueellinen verkko-opetuksen kehittämisryhmä

VEPE verkkopedagogiikan kehittämisprojekti

VESO virkaehtosopimuksen mukainen opettajien koulutus

VIEMARI viestintä- ja markkinointipalveluiden yhdistämistä 
valmistellut ryhmä

VHP viranhaltijapäätös

VIM Viestintä- ja markkinointipalvelut

YPA Yhteiset palvelut

YTO yhteiset tutkinnon osat
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LIITE 9. Salpauksen muutosprosessi, tiedottaminen

Muut koulutuksen järjestäjät ja asiantuntijat:

11.10.2004 Lauri Kuukasjärvi, esittely

15.10.2004 Heikki K. Lyytinen, keskustelua 

22.11.2004 Sinikka Larsen, Tomi Tura, esittely 

23.–24.11.2004 Oulun, Vaasan, Pohjois-Karjalan ja Kajaanin edustajille 

esittely 

23.–24.11.2004 Arvo Ilmavirta, keskustelua

30.11.2004 Maritta Vuorinen, keskustelua 

7.12.2004 Esa Halme, Simo Räihä, Mikko Paloranta, Johanna 

Valli, asiantuntijakommentit

17.12.2004 Heikki K. Lyytinen 

20.12.2004 Arpo Heinonen  

03.01.2005 Martti Tokola, Maija Luodemaa, taloussuunnittelu 

14.01.2005 Heinolan kaupungin edustajat 

24.01.2005 Oulun ja Kajaanin ammattiopistojen edustajien 

kanssa keskustelu 

27.–28.1.2005 Tarkastuslautakunta ja konsernin johtoryhmä 

Henkilöstölle:

13.10.2004 LAI:n henkilöstöinfossa ensimmäisen malliversion 

esittely 

14.10.2004 LKTO:n henkilöstöinfossa ensimmäisen malliversion 

esittely 

15.10.2004 Keskusyksikön henkilöstöinfossa ensimmäisen 

malliversion esittely 

26.10.2004 Koko henkilöstölle suunnattu infotilaisuus 

08.11.2004 Salpauksen luottamusmiehet; toinen malliluonnos 

09.11.2004 Keskusyksikön tiiminvetäjät; toinen malliluonnos 

12.11.2004 Perustelujen laatimista Keskusyksikön tiiminvetäjissä 

07.12.2004 Pedagoginen kehittämispäivä; koulutuspäälliköt + 

Salpaus-tiimi 

09.12.2004 Salpauksen projektikoordinaatiotilaisuudessa organi-

saatiomallin tarkastelua projektitoiminnan näkökul-

masta 

10.12.2004 Keskusyksikön henkilöstö; aikataulun esittely 

13.12.2004 Salpauksen luottamusmiehet; aikataulun esittely 

16.12.2004 Kehityskeskustelut; Virta, Makkonen, Saarelainen 

20.12.2004 Kehityskeskustelu; Töntsi 

22.12.2004 Keskustelu; Vaso, Makkonen 

28.12.2004 Kehityskeskustelut; Ylä-Mononen, Kuosa 

29.12.2004 Kehityskeskustelut; Naasko, Luoma-aho 

03.01.2005 Kehityskeskustelu; Luukka 

04.01.2005 Kehityskeskustelu; Heinonen 

10.01.2005 Kehityskeskustelu; Hautamäki 

10.01.2005 Kehityskeskustelu; Vaso 

12.01.2005 Kehityskeskustelu; Pöyhönen 

14.01.2005 Mallin esittely Yhteistyökomitealle 

17.01.2005 Infotilaisuus Salpauksen henkilöstölle 

Salpauksen johtokunnalle: 

20.10.2004 Johtokunnassa päätös uuden organisaatiomallin 

kehittämistehtävästä 

10.11.2004 Johtokunnassa yleistä keskustelua kahdesta eri 

mallista 
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15.12.2004 Johtokunta 

25.01.2005 Keskustelua johtokunnan ja Salpaus-tiimin kanssa 

Salpaus-tiimille ja johtotiimille: 

12.10. 2004 Hallintomalliasian esittely Salpaus-tiimille 

26.10.2004 Ensimmäisen luonnoksen esittely johtotiimissä 

12.11.2004 Luonnos Salpaus-tiimissä 

16.–17.11.2004 Mallien työstämistä ja kehittämistä Salpaus-tiimissä 

30.11.2004 Keskustelua periaatteista johtotiimissä 

07.12.2004 Pedagoginen kehittämispäivä; Salpaus-tiimi 

14.12.2004 Salpaus-tiimissä uusi luonnos käsittelyssä 

11.01.2005 Mallin uuden version esittely Salpaus-tiimissä 

25.1.2005 Keskustelua johtokunnan ja Salpaus-tiimin kanssa

Konsernin johtoryhmälle: 

01.11.2004 Ensimmäisen luonnoksen esittely konsernin 

johtoryhmälle 

15.11.2004 Toisen luonnoksen esittely konsernin johtoryhmälle 

1.–2.12.2004 Keskustelua konsernin johtoryhmässä

30.12.2004 Mallin käsittelyä konsernin johtoryhmässä 

27.–28.1.2005 Konsernin johtoryhmä ja tarkastuslautakunta 
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LIITE 10. Tutkinnot

Koulutuskeskus Salpauksen tutkintokoulutus  
vuonna 2020

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus – VALMA

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori

Eläintenhoidon ammattitutkinto

Energia-alan erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto, dieettikokki

Hevostalouden ammattitutkinto

Hevostalouden erikoisammattitutkinto

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kampaaja

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Isännöinnin ammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kalatalouden perustutkinto, kalanjalostaja

Kalatalouden ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja 

iltapäivätoiminnan ohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Kivialan ammattitutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja

Koneasennuksen kunnossapidon erikoisammattitutkinto

Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja, 

yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, 

työvalmentaja

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Leipomoalan ammattitutkinto, kondiittorikisälli

Leipomoalan erikoisammattitutkinto, kondiittorimestari

Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

Levymestarin erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristönhoitaja

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Maatalousalan ammattitutkinto

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja
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Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualan perustutkinto, matkailuvirkailija

Matkailualan perustutkinto, vastaanottovirkailija

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,  

mediapalvelujen toteuttaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Musiikkialan perustutkinto, musiikkiteknologi

Musiikkituotannon ammattitutkinto

Nuoriso- ja vapaanajanohjauksen perustutkinto,  

nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto,  

henkilökohtainen avustaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto,  

kiinteistönhoitaja 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja

Puuteollisuuden ammattitutkinto

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto

Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä

Rakennusalan perustutkinto, kivirakentaja

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Ruokapalvelujen ammattitutkinto

Sirkusalan perustutkinto, sirkusartisti

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja

Taideteollisuuden perustutkinto, artesaani

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto, nuohooja 

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Talotekniikan ammattitutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto, putkiasentaja

Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasentaja

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja

Taloushallinnon ammattitutkinto

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Terveysalan ammattitutkinto
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Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-

asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto, hitsauskoordinoija

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Ympäristöala ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto
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LIITE 11. Uudistetut perustutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot (42 kpl): 
uusi osaamisen kuvaustapa kaikissa perusteissa v. 2024 (päivitetty 11.12.2020)

JULKAISU V. 2019  
(4 kpl)

JULKAISU V. 2020  
(9 kpl)

JULKAISU V. 2021  
(10 kpl)

JULKAISU V. 2022  
(9 kpl)

JULKAISU V. 2023 
(7 kpl)

JULKAISU V. 2024 
TAI AIEMMIN

Kaivosalan pt
(voimaan 1.8.2020)

Elintarvikealan pt
(voimaan 1.1.2021)

Puuteollisuuden pt*
(voimaan 1.8.2022, K)

Hammastekniikan pt
(voimaan 1.1.2023, K)

Sosiaali- ja terveysalan pt
(voimaan 1.8.2024, K)

Media-alan ja kuvallisen
ilmaisun pt, K

(aikataulu 
täsmentymässä)

Musiikkialan pt
(voimaan 1.8.2020)

Hevostalouden pt
(voimaan 1.1.2021)

Autoalan pt
(voimaan 1.8.2022)

Kalatalouden pt
(voimaan 1.1.2023)

Prosessiteollisuuden pt
(voimaan 1.8.2024, K)

Matkailualan pt, K
(aikataulu 

täsmentymässä)

Sähkö- ja 
automaatioalan pt
(voimaan 1.8.2020)

Luonto- ja  
ympäristöalan pt
(voimaan 1.1.2021)

Logistiikan pt*
(voimaan 1.8.2022)

Laboratorioalan pt
(voimaan 1.1.2023?)

Merenkulkualan pt
(voimaan 1.8.2024?)

Ravintola- ja
cateringalan pt, K

(aikataulu 
täsmentymässä)

Tieto- ja 
viestintätekniikan pt

(voimaan 1.8.2020)

Puutarha-alan pt
(voimaan 1.1.2021)

Maanmittausalan pt
(voimaan 1.8.2022)

Liiketoiminnan pt
(voimaan 1.8.2023, K)

Kasvatus- ja ohjausalan pt
(voimaan 1.8.2024, K)

Lentokoneasennuksen pt*
(voimaan 1.8.2021)

Maatalousalan pt*
(voimaan 1.8.2022)

Lääkealan pt
(voimaan 1.8.2023, K)

Liikunnanohjauksen pt
(voimaan 1.8.2024, K)

(Tieto- ja tietoliikenne-
tekniikan pt poistuu 
rakenteesta 1.8.2020)

Rakennusalan pt*
(voimaan 1.8.2021)

Puhtaus- ja
kiinteistöpalvelualan pt*

(voimaan 1.8.2022)

Metsäalan pt
(voimaan 1.8.2023, K)

Teknisen suunnittelun pt
(voimaan 1.8.2024?, K)

* = työ käynnissä
K = vain

kriteeristömuutos

Sirkusalan pt
(voimaan 1.8.2021)

Tanssialan pt*
(voimaan 1.8.2022?)

Pintakäsittelyalan pt
(voimaan 1.8.2023)

Tekstiili- ja muotialan pt
(voimaan 1.8.2024?,

Talotekniikan pt*
(voimaan 1.8.2021)

Turvallisuusalan pt*
(voimaan 1.8.2022)

Hius- ja 
kauneudenhoitoalan

pt (voimaan 1.8.2023, K)

lihavoidut perusteet
annettu ja julkaistu
ePeruste-palvelussa

Veneenrakennusalan pt
(voimaan 1.8.2021)

Välinehuoltoalan pt*
(voimaan 1.8.2022)

Kone- ja 
tuotantotekniikan pt

(voimaan 1.8.2023,

Taideteollisuusalan pt
(voimaan 1.8.2022, K)
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LIITE 12. Päijät-Hämeen koulutuskonserni-/Koulutuskeskus Salpaus 
-kuntayhtymän toimitilat 1996–2021

Nykyiset tilat

Keskustakampus, Lahti

Vipusenkatu 3-5, Lahti

Opintie 1, Heinola

Asikkala
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Jokimaa, Lahti Kivisaari, Lahti
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Heinämaantie 35, Orimattila 

Kannaksenkatu 22, Lahti

Hoitajankatu 3, Lahti

Katsastajankatu 16, Lahti

Myydyt tilat
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Koulutie 19, Orimattila

Kukonkannus, Kukonkoivu, Hollola 

Linnaistentie, Kujala, Lahti

Nastopoli, Nastola
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Nelo, Svinhufvudinkatu 7-11, Lahti

Opintie 3, Heinola

Opintie 2, Heinola

Svinhufvudinkatu 2, Lahti
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Sammonkatu 8, Lahti

Teinintie 4, Lahti

Tanhua, Kuhmoinen

Toimistokartano, Svinhufvudinkatu 23, Lahti
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Huovilankatu 4, Lahti (1998–2002)

Vierumäenkatu 8, Heinola (2000–2004)

Kanavatie 42, Asikkala (1996–2001)

Vuokratut tilat
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LIITE 13. Koulutuskeskus Salpauksen organisaatio 1.1.2021

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 1.1.2021

1

YhtymäkokousTarkastuslautakunta
Yhtymähallitus

Martti Tokola, toimitusjohtaja   Päivi Saarelainen, rehtori

Koulutuskeskus Salpaus 
–kuntayhtymän tytäryhtiö

autokorjaamot, Kauneustalo, opetusmyymälät, talotyömaat,
Kulinaaritalo, Ravintola Haave ja muut ravintolat, 

opetusmaatila ja -talli, Koira- ja kissahoitola Tassula, 
Kiinteistöpalvelut, TOP-IT ja muut Oppilaitospalveluiden yksiköt

Työelämänkaltaiset oppimisympäristöt

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta
Palvelualojen sekä Tekniikan ja luonnonvara-alojen 
koulutusneuvottelukunnat

Johtamis-, kehittämis- ja 
oppilaitospalvelut

Hallinto ja johtaminen
toimitusjohtaja ja rehtori
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Jarmo Kröger
Talouspalvelut
talouspäällikkö Merja Helminen
Viestintä- ja markkinointipalvelut
markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jonna Uski
Kiinteistöpalvelut
teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen
tilapalvelupäällikkö Ville Rainisto
Tietohallintopalvelut
tietohallintojohtaja Mika Rauhala
Ravintolapalvelut
opetusalapäällikkö Marko Viljamaa

Martti Tokola, toimitusjohtaja 

Oppimis- ja koulutuspalvelut

Hyvinvoinnin alat, kaupan ja 
hallinnon alat, matkailu-, 
ravitsemis- ja elintarvikealat, 
kulttuurialat
Merja Tirkkonen,
opetusalajohtaja

Tekniikan ja 
liikenteen alat, 
luonnonvara-alat, 
kulttuurialat 
Risto Salmela,
opetusalajohtaja

Pedagoginen johtaminen, opiskelijapalvelut ja erityinen tuki, valmentava- ja maahanmuuttajakoulutus, 
kansainvälisyys ja kilpailutoiminta, 

Seija Katajisto, vararehtori 

opetusalapäälliköt, opiskelijapalvelupäällikkö, opetuspalvelupäällikkö, 
opettajat ja opinto-ohjaajat

Päivi Saarelainen, rehtori

Yritys- ja työelämäpalvelut
Henna Erkamo,
opetusalajohtaja
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Vararehtorin vastuualueet, vararehtori Seija Katajisto
PEDAGOGISEN TOIMINNAN 
SUUNNITTELU JA TUKI, 
TUTKINTOJEN ARVIOINTI JA LAATU

Opetuspalvelupäällikkö  
Merja Rui
 tutkintotyö ja koulutustarjonnan 

suunnittelu
 opetus- ja koulutustoiminnan 

vuosisuunnittelu
 pedagogisen toiminnan 

suunnittelu, 
tuki ja kehittäminen

 opintohallinnon järjestelmien 
kehittäminen ja tiedonsiirrot

KV. TOIMINTA
 kotikansainvälistyminen
 kansainväliset 

hankeverkostot
 opiskelija- ja 

asiantuntijaliikkuvuudet

KILPAILUTOIMINTA
 ammattitaito-

kilpailutoiminta
 kulttuurikilpailutoiminta
 urheilukilpailutoiminta
 kotimaassa ja ulkomailla

VALMA JA 
OPINTOJEN OHJAUS

Opetusalapäällikkö
Jarimatti Kähärä
 ammatilliseen koulutukseen 

valmentava koulutus
 opintojen ohjaus

MAAHANMUUTTAJIEN 
KOULUTUS

Opetusalapäällikkö 
Kyllike Ladva
 kotoutumiskoulutus
 Suomen kielen ja kulttuurin 

opinnot

ERITYINEN TUKI JA 
OPISKELUHYVINVOINTI

Opetusalapäällikkö                              
Tiina Muukka
 erityinen tuki
 Pulssi ja Pulssin paja
 opiskeluhuolto
 opiskelijatoiminta

OPISKELIJAHALLINTO-
PALVELUT

Opiskelijapalvelupäällikkö 
Laura Linnavuori
 opiskelijahallinto
 hakutoimisto

Yritys- ja työelämäpalvelut, opetusalajohtaja Henna Erkamo
KAUPPA JA HALLINTO

Opetusalapäällikkö
Pauliina Stranius
 ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 yrityskoulutukset

SALPAUSTASOINEN YRITYS- JA 
TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ
 kumppanuusvastaavat
 työelämäasiantuntijat

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
 CRM

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN
 työelämäpalautteet
 työpaikkaohjaajakoulutus

ELY- JA TE-YHTEISTYÖ

OPPISOPIMUS
 laajennettu oppisopimus
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Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutuspalvelut
opetusalajohtaja Risto Salmela

TUOTANTOTEKNOLOGIA JA 
HEVOSALA

Opetusalapäällikkö 
Tero Lehtinen
 kone- ja tuotantotekniikka
 prosessiteollisuus
 puuala
 hevosala

RAKENTAMINEN JA 
YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Opetusalapäällikkö 
Hannu Rinne
 talonrakennusala
 talotekniikka
 tekninen suunnittelu
 pintakäsittely

AJONEUVOTEKNIIKKA JA 
LOGISTIIKKA

Opetusalapäällikkö 
Ismo Hämäläinen
 autoala
 logistiikka
 kuljettajakoulutus

ENERGIA-, ICT- JA LABORATORIO-
SEKÄ PUHTAUS- JA 
KIINTEISTÖPALVELUALAT

Opetusalapäällikkö 
Teemu Kuisma
 sähkö- ja automaatioalat
 tieto- ja viestintätekniikka
 laboratorioala
 puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

ELÄIN- JA LUONTOALAT

Opetusalapäällikkö 
Heikki Tuomainen
 luonnonvara-ala
 maatila
 asuntola

YHTEISET OPINNOT

Opetusalapäällikkö 
Anu Snellman
 Vipusen kampus
 Heinolan kampus
 Fab Lab
 lukio-opinnot
 urheilijakoulutus

HEINOLAN KAMPUS

monialainen Heinola
Heinolan yksikön
lähiesimiestyö

Opetusalapäällikkö 
Marko Arkko
§ autoala
§ kone- ja tuotantotekniikka
§ liiketoiminta
§ media-ala
§ rakennusala
§ ravintola- ja catering-ala
§ sosiaali- ja terveys v. 2021 

loppuun asti
§ sähkö- ja automaatioalat
§ turva-ala
§ Valma
§ yto-opinnot
§ opetusmyymälä Opinstore

Lisäksi yksikkökohtaiset ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen myynti, markkinointi ja toteuttaminen
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Palvelu-, hyvinvointi- ja kulttuurialojen koulutuspalvelut
opetusalajohtaja Merja Tirkkonen

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Opetusalapäällikkö
Irina Oksanen
 sosiaali- ja terveysala
 välinehuolto

KASVATUS- JA TAIDETEOLLISUUSALAT

Opetusalapäällikkö 
Minna Vesaaja
 kasvatus- ja ohjausala
 taideteollisuusala

(jalometalli, sisustus, tarpeisto, verhoilu)
 tekstiili- ja muotiala

LIIKETOIMINTA

Opetusalapäällikkö 
Pia Hemmilä
 liiketoiminta
 Kauppis-kauppa

KAUNEUS- JA KULTTUURIALAT

Opetusalapäällikkö 
Krista Virtanen
 hius- ja kauneudenhoitoala
 sirkusala
 musiikkiala
 kauneustalo

RAVITSEMIS- JA 
ELINTARVIKEALAT

Opetusalapäällikkö 
Tarja Laaksonen
• ravintola- ja catering-ala
• elintarvikeala
• Kulinaari ja Hetki-Shop

MATKAILUALA

Opetusalapäällikkö 
Marko Viljamaa
 matkailuala
 Salpaustason 

ravintolapalvelut 
(5 ravintolaa)

YHTEISET OPINNOT

Opetusalapäällikkö 
Hanna Mäkelä
 Keskustakampus
 Asikkalan kampus
 Jokimaan kampus

Lisäksi yksikkökohtaisesti alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen myynti, markkinointi ja toteuttaminen
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Hallinto, johtaminen, talous-, henkilöstö- ja kehittämispalvelut
toimitusjohtaja Martti Tokola ja rehtori Päivi Saarelainen

TALOUSPALVELUT

Talouspäällikkö Merja Helminen

 talouden, toiminnan ja 
rahoituksen suunnittelu

 kirjanpito, verotus ja tilinpäätös
 hankintatoimi
 ostolaskut, reskontra ja 

maksuliikenne
 käyttöomaisuuden hallinta
 talouden raportointi ja 

tilastointi
 myyntilaskut, reskontra ja 

perintä

ASSISTENTTI- JA SUUNNITTELIJAPALVELUT

Palveluvastaava Arja Mikkonen

 opiskelijahallinnon päätösten valmistelu
 opiskelijapalauteprosessin ylläpito
 vakuutusasiat
 hankinta-asiat
 koulutuspalvelujen hankintojen 

koordinointi
 tiedonhallinta: asiakirjahallinto ja 

arkistotoimi

HENKILÖSTÖ- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Jarmo Kröger

Henkilöstöpalvelut
 henkilöstösuunnittelu
 rekrytointi
 palvelussuhdeasiat
 osaamisen johtaminen
 työhyvinvointi
 turvallisuus
 yhteistoiminta

Kehittämistoiminta ja hankkeet
 kuntayhtymän strategia-, 

laatu- ja ennakointityö
 toimintajärjestelmän 

ja laadunhallinnan 
kehittäminen

 hankkeiden hallinnointi ja 
koordinointi sekä 
hankkeiden suunnittelu ja 
haku
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TEKNISET PALVELUT

Teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen
• rakennushankkeiden johtaminen
• tilaohjelman edistäminen
• teknisten palveluiden kokonaisvastuu

Kunnossapitopäällikkö Jussi Tuominen
• kiinteistöjen ylläpito
• kunnossapitohankkeet
• sisäilmaympäristöasiat

Huoltopäällikkö Risto Ahonen
• kiinteistönhuollon järjestäminen

Kiinteistöpalvelut, teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen ja 
tilapalvelupäällikkö Ville Rainisto

TILAPALVELUT

Tilapalvelupäällikkö Ville Rainisto
• tilahallinto ja vuokraustoiminta
• kestävä kehitys ja sisäilmaympäristö
• toimitilaohjelman edistäminen
• tilapalveluiden kokonaisvastuu
Palveluesimies Kari Leskinen
• vahtimestari- ja postinkuljetuspalvelut

Ravintolapalvelut, opetusalapäällikkö Marko Viljamaa

• opiskelijoiden ja henkilöstön lounasruokailu

• kahvilapalvelut

• kokouspalvelut

• tilaustarjoilut

• opiskelijoiden oppimisen ohjaus ja tuki

Palveluesimies Sari Koivisto
• siivouspalvelut (laitoshuoltajat)
Palveluesimies Maarit Autio
• siivouspalvelut (palveluliikkeet)
• jätehuolto
• liikuntatilojen varaukset
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palvelut
IT-hankinnat

ICT-päällikkö Seppo Tuhkio
 tietojärjestelmät
 tietoliikennepalvelut
 palvelinjärjestelmät ja

muu IT-infrastruktuuri
 tietoturva

Tietohallintopalvelut
tietohallintojohtaja Mika Rauhala
• tietohallinto
• opetusteknologia

Palvelupäällikkö Minna Eskonsipo
 puhelinpalvelut
 IT-tuki- ja helpdesk-palvelut
 IT-hankinnat

Viestintä- ja markkinointipalvelut
markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jonna Uski

Salpaustasoinen 
brändiviestintä ja -
markkinointi
§ henkilöstö ja opiskelijat
§ ulkoiset kohderyhmät ja 

media
§ sidosryhmä ja työelämä
§ digimarkkinointi, datan 

analysointi ja kehittäminen
§ jatkuva haku ja yhteishaku

Koulutusalojen viestintä ja 
markkinointi
 sisäiset yhteydet

koulutusaloihin
 ulkoiset yhteydet

medioihin
 markkinoinnin ja

viestinnän suunnittelu

WWW- ja intranet-sivut
 ylläpito ja kehitys
 data ja analysointi

Salpaustasoinen jatkuva 
löydettävyys ja läsnäolo 
digitaalisesti
 Salpauksen sosiaalisen

median kanavat
 hakukoneet
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LIITE 14. Kirjoittajat 

Sirkku Blinnikka 

Olen syntyperäinen lahtelainen. Yliopisto-opintojen jälkeen 

moninaiset tehtävät vuosina 1973–1991 Lahden kaupungin-

kirjastossa ja Hämeen lääninhallituksessa edelsivät tietopal-

velujohtajan tehtävää Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa 

ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:ssä, jossa vastuullani oli 

kehittää tieto- ja kirjastopalvelujen verkoston kokonaisuus 

yhteisesti Koulutuskeskus Salpaukselle ja sitä edeltäville 

oppilaitoksille sekä Lahden ammattikorkeakoululle. Kirjas-

topalvelujen kehittämisen aloitin jo ammattikorkeakoulun 

kokeiluvaiheessa kesällä 1991. Alusta alkaen painotin ke-

hittämisessä koulutusasteiden omia tasoja tietokeskusten 

toiminnassa ja sisällöissä. Työurallani oli ilo toimia monis-

sa valtakunnallisissa OKM:n, OPH:n ja Arene ry:n ryhmissä 

puheenjohtajana tai jäsenenä vaikuttamassa oppilaitosten 

ja ammattikorkeakoulujen tietopalvelujen kehittämiseen 

neljännesvuosisadan ajan. Merkittävää oli jäsenyys Kansal-

liskirjaston johtokunnassa silloin, kun Kansalliskirjasto sai 

erillislaitoksen statuksen Helsingin yliopistossa. Kirjallises-

ta tuotannostani voin mainita lukemattomien raporttien 

lisäksi artikkeleita kansainvälisissä ja kotimaisissa julkai-

suissa sekä Lahden runomaraton ry:n Ajetaan lujaa - laule-

taan kovaa (1995) runokirjan toimittamisen, Kauppahotelli 

- Aholan talon vaiheita (1977) historiikki yhdessä Kaija Hal-

meen kanssa ja viimeisimpänä Intoa, tahtoa, yhteistyötä - 

Ammattikorkeakoulukirjastot 25 vuotta (2017) yhdessä Iiris 

Kuusisen kanssa. 
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Marita Modenius, opetusneuvos, FM 

Olen kotoisin Mäntsälästä ja pääsin ylioppilaaksi Mäntsälän 

yhteiskoulusta. Opiskelin Jyväskylän yliopistossa, jossa suo-

ritin filosofian kandidaatin (maisterin) tutkinnon ja opetta-

jankoulutuksen. Työurani opetusalalla alkoi syksyllä 1973 

Lahdessa Kannaksen yhteislyseossa, josta siirryin Orimatti-

lan kunnalliseen keskikouluun. Lukuvuosina 1974–1976 olin 

Heinolan lyseossa suomen kielen ja historian opettajana. 

Ammatilliseen koulutukseen tutustumiseni alkoi elokuussa 

1977 yleisaineiden opettajana Päijät-Hämeen ammattikou-

lussa. Vuonna 1984 pääsin mukaan sosiaalialan oppilaitosta 

valmistelevien toimikuntien pedagogiseksi sihteeriksi. Kun 

monien valmisteluprosessien jälkeen Päijät-Hämeen sosi-

aalialan oppilaitos perustettiin vuonna 1987, sain aloittaa 

sen ensimmäisenä rehtorina. Vuonna 1992 alkoi ammat-

tikorkeakoulukokeilu, jossa vastasin kokeiluammattikor-

keakoulun johtoryhmän jäsenenä sosiaali- ja terveysalan 

koulutusohjelmasta, kirjastopalveluiden kehittämisestä ja 

kaikille yhteisten aineiden opetuksen suunnittelusta. Olin 

mukana Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Koulutuskes-

kus Salpauksen suunnittelussa. Toimin kuntayhtymän ke-

hittämisjohtajan virassa vuosina 1996–2001, jolloin siirryin 

uuden Koulutuskeskus Salpaus -liikelaitoksen johtajan ja 

rehtorin virkaan. Eläkkeelle jäin elokuussa 2013. Osana vir-

katehtäviäni on ollut toiminta monissa valtakunnallisissa 

ammatillista koulutusta edistävissä tehtävissä, kuten OK-

M:n ja OPH:n työryhmissä sekä hallitustyöskentely AKKL:ssa 

(Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto), AMKE ry:ssä 

(Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys) sekä SAKY ry:ssä 

(Ammatillisten oppilaitosten urheilu- ja kulttuurijärjestö). 

Toimin myös kahdeksan vuotta Suomen Kuntaliiton Sivis-

tysasiain neuvottelukunnassa. Kunnallispolitiikkaan osal-

listumiseni on tukenut sekä hallinto- ja johtamistehtäviä 

maakunnallisessa kuntayhtymäorganisaatiossa. Olin vuosi-

na 1985–1995 kahdeksan vuotta Hollolan kunnanvaltuutet-

tuna, kuusi vuotta kunnanhallituksen jäsenenä, kahdeksan 

vuotta Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäval-

tuutettuna ja joissakin lautakunnissa. Lisäksi toimin lähes 

20 vuotta sekä alueellisissa että valtakunnallisissa luotta-

mustehtävissä Tapiola-ryhmässä ja LähiTapiolassa. 



Ammatillista koulutusta Päijät-Hämeessä 
vuosina 1996–2021

Pidät kädessäsi kirjaa, jossa kuvataan vuosituhannen vaihteen 
molemmin puolin ajoittuneet ammatillisen koulutuksen 

laadullinen kehitys, suosion kasvu, rakenteelliset muutokset ja 
koulutusalojen kehitys.

Päijät-Hämeessä perustettiin ennakkoluulottomasti 
vuonna 1996 alueellinen Päijät-Hämeen koulutuskonserni 

-kuntayhtymä, johon siirtyivät kaikki maakunnan 
valtion ja kuntien aikaisemmin omistamat ammatilliset 

oppilaitokset, joista muodostettiin juuri vakinaistuva Lahden 
ammattikorkeakoulu ja nykyinen Koulutuskeskus Salpaus. 

Lisäksi koulutuskonserniin liitettiin Tuoterengas.

Tämän huikean kehityksen valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti arvostetuksi toimijaksi on mahdollistanut 
kuntayhtymän edelläkävijyys, innovatiivisuus, rohkeus ja 
yhteiskuntavastuullisuus. Näitä toimintaperiaatteita ovat 

tehneet näkyväksi sekä poliittiset päättäjät, virkamiesjohto, 
opettajat, muu henkilöstö, että opiskelijat.

Salpaus – ole hyvä!
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