Hoiva-avustajaksi verkko-oppimispainotteisessa koulutuksessa
60 osp
Haluatko tehdä tärkeää työtä ihmisten parissa? Hoiva-avustajana työskentelet avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetussa palvelutalossa ja
hoivakodissa eli asumispalveluyksikössä. Työhön kuuluvat erilaiset tehtävät asukkaiden
arjessa ja perushoidossa.
Työ on ihmisläheistä työtä ja siinä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.
Avustavissa tehtävissä on hyvä tietää perusasioita asiakkaiden perussairauksista, apuvälineistä ja lääkehoidon perusteista. Näistä saat tietoa tästä koulutuksesta. Hoiva-avustajat eivät työskentele työvuorossa yksin eivätkä vastaa lääkehoidosta.
Kohderyhmä: Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä ja haluat toimia avustajana ikääntyneille tai vammaisille asiakkaille. Ala
sopii sinulle, jos haluat auttaa ihmisiä ja tehdä merkityksellistä työtä. Koulutus toteutaan
suomen kielellä.
Koulutuksen tavoite

Hoiva-avustaja-koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja)
kaksi tutkinnon osaa;
• Kasvun osallisuuden edistäminen (25 osp)
• Ikääntyneiden osallisuuden edistäminen (35 osp).

Koulutuksen sisältä

Yhteisistä tutkinnon osista opiskellaan:
• Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp) Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp).
Opintojen tavoitteena on mahdollistaa nopea
työllistyminen alalle. Tutkinnon osien hyväksytty
suorittaminen antaa valmiudet toimia hoiva- avustajana välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä.

Soveltuvuusvaatimukset

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää
psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.
Koulutus toteutetaan suomen kielellä. Kielitaitovaatimus on B1. Voit saada tukea suomen kielen
opintoihisi koulutuksen aikana.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutuksen ajankohta on 28.3.–5.12.2022.
Sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan
aiempi osaamisesi sekä sovitaan siitä, miten hankit
tarvittavan osaamisen ja millaista ohjausta ja tukea
tarvitset. Koulutus kestää noin 9 kuukautta.

Toteutus

Opetus toteutetaan verkkovälitteisenä opetuksena
ja verkossa tehtävillä oppimistehtävillä. Koulutus
sisältää 4-5 käytännönläheistä lähipäivää, jotka
HELSINKI | JÄRVENPÄÄ | KAUSTINEN | KUOPIO
LAPUA | PIEKSÄMÄKI | RUOKOLAHTI | UUSIKAARLEPYY

Meidät tunnettiin aiemmin nimellä Seurakuntaopisto.

toteutetaan STEP-koulutuksen kampuksella sekä
työssäoppimisjaksoilla.
Hoiva-avustajan koulutuksen jälkeen voit halutessasi jatkaa kouluttautumista lähihoitajaksi.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Haku

Hae koulutukseen 27.3. mennessä koulutushaussa:
step-fi/koulutukset/

Kysy lisää!

Marja Tiippana, vastuuopettaja, p. 040 480 6139
marja.tiippana@step.fi
Etelä- ja Pohjois-Savo:
Jaana Väisänen, aluepäällikkö, p. 040 824 1729
jaana.vaisanen@step.fi
Uusimaa:
Mirkka Aivelo, asiakkuuspäällikkö, p. 044 712 4970
mirkka.aivelo@step.fi
Länsi-Suomi:
Katja Jaskari, aluepäällikkö, p. 044 052 8528
katja.jaskari@step.fi

