Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja

Terveysalan Ammattitutkinto, Jalkojenhoitaja

Hanki uutta osaamista jaloista!
Opiskele jalkaterveyden ammattilaiseksi. Koulutus antaa sinulle valmiudet hoitaa jalkoja, tehdä
keventäviä ja suojaavia ortooseja sekä ohjata asiakasta terveyden ylläpitämisessä. Voit
työskennellä yrittäjänä tai työntekijänä toisen palveluksessa mm. hoitolaitoksissa,
terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai asiakkaan kotona.
Jalkojenhoitaja (AT) voi toimia sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi
terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa sekä alan työryhmissä ja asiakkaiden
kodeissa. Jalkojenhoitaja voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluitaan eri
organisaatioille ja yksittäisille asiakkaille.
Opinnot alkavat 4.11.2019.
Hae nyt koulutuskalenterimme kautta.

Kenelle:
Koulutus soveltuu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille, jotka kaipaavat työhönsä uutta potkua. Hanki lisää
osaamista kätevästi vaikka työn ohessa. Opiskele koko tutkinto tai täydennä ammattitaitoasi yksittäisillä
tutkinnon osilla.

Opintojen toteutus:
Koulutus on mahdollista suorittaa päiväkoulutuksena, monimuotokoulutuksena sekä oppisopimuksella ja
yrittäjänoppisopimuksella.
Päiväkoulutus
Toteutetaan pääosin arkipäivisin.
Monimuotokoulutus
Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti noin kolmen viikon välein torstaista lauantaihin.
Oppisopimuskoulutus
Oppisopimus laaditaan opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen välille. Oppisopimus on samalla määräaikainen
työsopimus, joka sisältää työelämässä oppimisen ja tarvittavat opinnot oppilaitoksessa.
Yrittäjän oppisopimuskoulutus
Yrittäjän oppisopimuksessa opiskelijan on oltava kokopäiväinen yrittäjä ja opiskelija tarvitsee mentorin
opiskelunsa tueksi. Tarvittavat opiskelun lähipäivät toteutetaan em. koulutusten mukana.
Jokaiselle koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma
yhdessä HOKS-ohjaajan kanssa.

Tutkinnon rakenne:
Terveysalan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta
tutkinnon osasta.
Pakolliset tutkinnon osat ovat
Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla (45 osaamispistettä)
Jalkojenhoitotyössä toimiminen (90 osaamispistettä)
Valinnaiset tutkinnon osat ovat
Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (15 osaamispistettä)
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Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (15 osaamispistettä)
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta (15 osaamispistettä)

Opintomaksu:
Opintomaksu 250 euroa.Opintotoimisto puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.ﬁ
Voit lukea lisätietoja tutkinnon sisällöstä eperusteet-palvelusta.Lue lisää ja ota yhteyttä >
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