Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, 180 osp
5.9.2022 – 3.9.2024
työvoimakoulutuksena Oulussa
Haluatko työskennellä ihmisten kanssa ja
ihmisiä varten?
Lähihoitajan koulutus antaa pätevyyden perustason terveyttä edistävään, ehkäisevään ja kuntouttavaan hoito- ja kasvatustyöhön. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja
osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä.

Koulutuksen tavoitteet
-

-

-

opit edistämään elämänkulun eri vaiheissa
olevien asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia ja
osallisuutta
opit ohjaamaan ja tukemaan asiakkaita erilaisissa hyvinvointipalveluissa ja hallitsemaan
kokonaiskuntoutumista tukevan työotteen
opit työskentelemään moniammatillisissa ja kulttuurisissa työryhmissä
varmistat alan tietotekniikan taitojen ja teknologioiden hallinnan

Koulutuksen sisältö/ tutkinnon rakenne
Koulutuksen kohderyhmä
Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja
työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, joilla on
tarve ammatillisen osaamisen kehittämiselle, motivaatio, riittävä suomen kielen taito (A2.2/B1) ja
sitoutuminen koulutukseen. Valittavan tulee myös
olla toimintakyvyltään alalle soveltuva.
Koulutus soveltuu sinulle, joka pidät ihmisten
kanssa työskentelemisestä ja haluat tukea erityisesti ikääntyvien asiakkaiden toimintakykyä ja
osallisuutta.
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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

PSK-Aikuisopisto
Veteraanikatu 2, K2 ja K4, 90130 Oulu
www.psk.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, 180 osp

Opintojen toteutus

Valintaperuste

Lähiopetusta koulutuksen aikana on noin 110 pv,
työpaikalla oppimista ja osaamisen osoittamista
noin 150 päivää ja loput etäopiskelua HOKS:n mukaisesti. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena.

Opiskelijavalinnassa huomioidaan seuraavat
asiat:
- tarve ammatillisen osaamisen kehittämiselle
- riittävä suomen kielen taito (B1)
- sitoutuminen koulutukseen
- alalle soveltuva toimintakyky
Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen, haastatteluun ja psykologin soveltuvuuskokeeseen.
Haastatteluun kutsutaan hakemuksen perusteella. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon
sora-lainsäädäntö.

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka ohjaa opintojen etenemistä, niiden aikataulua ja tutkinnon suorittamista.

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 tai työssä oppimiseen. Opiskelija esittää rikosrekisteriotteen koulutuksen järjestäjälle. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös 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
9.8.2022 mennessä.

Te-toimiston

kautta

Tiedustelut
Lisätietoja koulutuksesta antaa:
vastuukouluttaja Johanna Autio-Lämsä
044 3120 703, johanna.autio-lamsa@psk.fi
tai koulutuspäällikkö Marju Kyllönen
044 4023 978, marju.kyllonen@psk.fi

Koulutusinfo
Koulutuksesta järjestetään info
16.6.2022 klo 13.00 ja 4.8.2022 klo 13.00.
Info järjestetään PSK-Aikuisopiston tiloissa,
Veteraanikatu 2, K2-rakennus.
Mikäli haluat osallistua infoon etäyhteydellä, ilmoittaudu ennakkoon:
johanna.autio-lamsa@psk.fi

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan
PSK-Aikuisopistoon!
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