Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
oppisopimuskoulutuksena
Haluatko tehdä työtä, jolla on merkitystä?
Tule opiskelemaan uusi ammatti oppisopimuksella!
Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia lähihoitajan
ammatti työssä oppien. Etsimme 9Lives/Stellalle
ikäihmisten hoivatyöstä kiinnostuneita uusia ja innokkaita oppisopimusopiskelijoita. Oppisopimuskoulutuksessa koulutamme sinusta lähihoitajan ja
samalla saat työstäsi palkkaa.
Oppisopimusopiskelijana opiskelet sosiaali- ja
terveysalan perustutkinnon, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan ja valmistut
lähihoitajaksi. Oppisopimuskoulutus pohjautuu
työsuhteeseen ja työnantaja maksaa sinulle palkkaa työpäivien osalta alan työehtosopimuksen
mukaan.

Työpaikan kuvaus
Stella kotipalvelut Oy ja 9Lives Oy yhdistivät voimansa ja ovat nyt Suomen suurin yksityisiä liikkuvia
terveys- ja sosiaalipalveluja tarjoava yritys. Oppisopimusopiskelijana työskentelet kotihoidossa oppien
lähihoitajan työtä käytännössä, yhteistyössä PSKAikuisopiston kanssa. Työpäivien pääpaino on kunkin asiakkaan henkilökohtaisesta huolenpidosta ja
hyvinvoinnista huolehtiminen kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Meille on tärkeää, että hoitajillamme on aikaa kohdata asiakkaat. Kiireisempiä päiviä tulee
toki vastaan, mutta vahva tahtotilamme on auttaa
asiakkaitamme kiireettömästi heidän arjessaan.
Työvuorot alkavat ja päättyvät Oulun toimistolla,
Kangaskontiontiellä.

Koulupäivien osalta sinulla on oikeus päivärahaan, mahdolliseen perheavustukseen ja matkakulukorvaukseen. Katso lisätiedot opintososiaalisista etuuksista täältä.

9Livesilla ja Stellalla viihdytään töissä ja olemme
saaneet kiitosta työntekijöiltämme erityisesti joustavista työvuoroista. Työssä viihtymistä lisää myös
saatu tuki reilulta ja huumorintajuiselta tiimiltäsi.
9Livesin ja Stellan vahva tahtotila on olla Suomen
paras kotiin vietävän hoidon työnantaja ja teemme
sen eteen töitä joka päivä.

Oppisopimuskoulutuksen kesto:
15.8.2022 – 24.10.2024 (tai henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan)

Oppisopimusopiskelijana saat kattavan perehdytyksen sekä jatkuvan tuen työllesi. Hyvän ohjauksen sekä mentoroinnin saat työpaikkaohjaajaltasi.
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
oppisopimuskoulutuksena
Palkka pohjautuu yksityisen sosiaalialan työehtosopimukseen sekä työn vastuualueen mukaan. Vastuun lisääntyessä palkkaa voidaan tarkistaa uusiksi.
Tarjoamme myös työsuhde-etuja:
-

Edenred liikunta-, kulttuuri- ja hierontaedun
(min. 50% työajasta työskenteleville)
Alennuksia yhteistyökumppaneiltamme
Osallistumisen yhteisiin liikuntatapahtumiin
Työntekijöiden vuosittaisen koulutuspäivän
Tiimien omat virkistyspäivät
Vaihtuvia etuja omista tuotteistamme

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus soveltuu sinulle, joka pidät ihmisten
kanssa työskentelemisestä ja haluat tukea erityisesti ikääntyvien asiakkaiden toimintakykyä ja
osallisuutta.
Koulutukseen valittavilla tulee olla riittävä suomen
kielen taito (B1) sekä sitoutuminen ja motivaatio
koulutukseen. Valittavan tulee olla toimintakyvyltään alalle soveltuva.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rakenne
Pakolliset tutkinnon osat, 130 osp
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen,
30 osp
- Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp
Valinnainen tutkinnon osa, 15 osp
- Saattohoidossa toimiminen, 15 osp TAI
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen,
6 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
- Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp
Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka ohjaa opintojen etenemistä ja niiden aikataulua.
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Opiskelijaksi ottamisen edellytykset
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida
ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin. Opiskelija esittää rikosrekisteriotteen koulutuksen työnantajalle. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (SORA-lainsäädäntö).
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtävissä toimimisen työpaikalla ja oppilaitoksessa:
- psyykkiset sairaudet, kuten akuutti psykoosi
tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat
sekä krooniset ihottumat
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Hakeutuminen koulutukseen
Koulutukseen haetaan www.psk.fi sivuilta löytyvän
hakulinkin kautta 3.8.2022 mennessä.
Opiskelijavalinnat tekevät oppilaitos ja työnantaja
yhteistyössä.

Tiedustelut:
vastuukouluttaja Anu Keränen
044 7210 061, anu.keranen@psk.fi
koulutuspäällikkö Marju Kyllönen
044 4023 978, marju.kyllonen@psk.fi
oppisopimustiedustelut
koulutussuunnittelija Tiina Kellokumpu-Tyvelä
044 3120 016,
tiina.kellokumpu-tyvela@psk.fi

Stella/ 9Lives
palvelupäällikkö Tiina Marttila
050 3270 329, tiina.marttila@stella.fi
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