Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

[vc_row][vc_column][vc_message]Voit hakea jatkuvassa haussa milloin vain ja aloittaa opinnot
päääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon,
sairaanhoidon ja huolenpidon sekä ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisaloihin voi hakea myös
yhteishaussa 2021.[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557747095842{margintop: -25px !important;}”][vc_column]

Lähihoitaja
[vc_column_text]Lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa.
Hän auttaa, avustaa, ohjaa ja hoitaa ihmisiä ja ryhmiä, kuuntelee ja keskustelee ihmisten kanssa sekä
työskentelee yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Lähihoitajan työ on työtä
ihmisten kanssa ja heitä varten.[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
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IKÄÄNTYVIEN HOIDON JA KUNTOUTUMISEN OSAAMISALA
Vanhuksen tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävän hoidon, palvelun ja
sosiaalisen vuorovaikutuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Työssä ohjataan ja tuetaan asiakkaan
osallisuutta, edistetään hänen elämänsä laatua, mielekkyyttä ja turvallisuutta sekä otetaan huomioon
asiakkaan elämänhistoria, voimavarat ja yksilöllisyys. Työpaikkoja voi olla esimerkiksi kotihoidossa,
palvelutaloissa ja -keskuksissa, dementiayksiköissä ja sairaaloissa.[/vc_column_text][vc_column_text]

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia erilaisissa työympäristöissä.
Työssä toteutetaan myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta sekä
ohjataan joko yksittäistä lasta ja nuorta tai erilaisia ryhmiä. Työpaikka voi olla esimerkiksi päiväkodeissa,
kouluissa, lastensuojelun yksiköissä tai perheissä.[/vc_column_text][vc_column_text]

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALA
Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä, johon sisältyy suunnittelua, toteutusta ja arviointia
mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Työpaikka voi olla kotihoidossa, sekä
erilaisissa mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköissä niin julkisella kuin yksityiselläkin
sektorilla.[/vc_column_text][vc_column_text]

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA
Asiakkaan sairaanhoidon, huolenpidon ja kuntoutumisen suunnittelua, toteutusta ja arviointia erilaisissa
toimintaympäristöissä. Työssä edistetään asiakkaan terveyttä, toimintakykyä, turvallisuutta ja hyvinvointia
sekä ehkäistään ja torjutaan niitä uhkaavia tekijöitä. Työpaikka voi olla terveyskeskuksessa, sairaalassa tai
esimerkiksi kotihoidossa.[/vc_column_text][vc_column_text]

VAMMAISTYÖN OSAAMISALA
Vammaisten asiakkaiden hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Työssä
kommunikoidaan erilaisten ihmisten kanssa ja käytetään tarvittaessa erilaisia kommunikaatiomenetelmiä ja
käytetään erilaisia vammaistyön apuvälineitä ja ohjataan asiakasta niiden käytössä. Työpaikkoja voi olla
erilaisissa vammaistyön toimintaympäristöissä niin julkisella kuin yksityiselläkin
sektorilla.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557747696591{margin-top:
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SOPIVUUS ALALLA TOIMIMISEEN
Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä
olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset
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ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä. Ala ei sovellu
päihteiden väärinkäyttäjille. Mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
Alalla noudatetaan opiskeluun soveltumattomuudesta.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakevat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Mikäli hakija ei osallistu
soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe
on hakijalle maksuton.
Opiskelijan on tarvittaessa esitettävä rikostaustaotteensa opiskelun aikana, koska opintoihin sisältyy
alaikäisten kanssa työskentelyä.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row
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Haku jatkuvan haun kautta. Hae milloin vain – vaikka heti!
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