Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
lähihoitaja
Laajuus: 180 osaamispistettä (osp)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Koulutusalat: Terveys- ja hyvinvointialat
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Vammaistyön osaamisala
Osaamisalat: Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Koulutus alkaa: 04.08.2022

Haluatko tehdä työtäsi lähellä ihmisiä ja heitä varten? Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja
terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Voit kohdentaa
osaamistasi osaamisalavalinnalla ja valinnaisilla kursseilla.

Kenelle tarkoitettu
Työ sopii hyvät sosiaaliset taidot omaavalle, asiakaspalveluhenkiselle ja auttamishaluiselle
sekä ihmisten parissa työskentelystä nauttivalle henkilölle. Lähihoitaja työskentelee
sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä ihmisten
kanssa ja heitä varten.
Kenelle tarkoitettu
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Kyseessä kevään 2022 yhteishaun koulutus.
Koulutuspaikkojen määrä: 76
Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022.

Koulutuksen rakenne
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen
osaamisala
Tutkinnon yleinen osaaminen
Työkykypassi
Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi
Opintoihin orientoituminen -rastipassi
Projektiosaaminen
Ensiapukurssi EA2
Pakolliset tutkinnon osat (130 osp)
Kasvun ja osallisuuden edistäminen

25 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten,
toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan
- suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
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- suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
- edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
- ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
- huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta
- antaa tietoa palveluista
- ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- arvioida ja kehittää toimintaansa.!
Sosiaali- ja terveysalan palvelut, säädökset sekä ammattieettiset periaatteet
Vuorovaikutuksen edistäminen ja puhetta tukevat sekä korvaavat menetelmät
Elämänkulun eri vaiheet
Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmät
Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Eri ikäisten asiakkaiden ohjaaminen ja työelämätaidot
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

30 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
[ - työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan
- suunnitella työtään
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
- käyttää asiakkaan toimintakykyä edistävää ja voimavaralähtöistä työotetta
- motivoida asiakasta terveyttä ja hyvinvointia edistävään omahoitoon ja ehkäisemään
riskejä
- ohjata asiakasta toiminnallisuuteen
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- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa,
saattohoidossa ja lääkehoidossa
- antaa tietoa palveluista
- ohjata apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
- ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- kehittää toimintaansa ja perustella ratkaisujaan ammatillisella tiedolla.
]!
Suunnitelmallinen työskentely hoitotyössä
Aseptisen työskentelyn perusteet
Elimistön rakenne, sairaudet ja niiden hoito
Toimintakyvyn tukeminen päivittäisissä toiminnoissa
Haavan- ja kivunhoito
Saattohoito
Lääkehoito ja lääkelaskut
Työkyvyn- ja turvallisuuden ylläpitäminen
Hoitotyön kädentaidot ja työelämätaidot
Ensiapukurssi EA1
Kotihoidossa toimiminen

40 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
[ - työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja
eettisten periaatteiden mukaan
- suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
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- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn
edistämisessä
- toteuttaa lääkehoitoa kotona
- toteuttaa saattohoitoa kotona
- ohjata palveluiden käytössä
- ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- arvioida ja kehittää toimintaansa.
]!
Kotihoidossa työskentelyn perusteet
Sairauksien vaikutus toimintakykyyn ja kotihoidossa työskentely
Asiakkaan avustaminen ja ohjaaminen kotona
Turvallisuuden ylläpitäminen kotihoidossa
Kotihoidossa toimiminen ja työelämätaidot
Tiimityöskentelyosaaminen työyhteisössä
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

35 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
[ - työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja
eettisten periaatteiden mukaan
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan osallisuuden
edistämisessä
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan inhimillistä
elämää saattohoitovaiheessa
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- ohjata palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä
- toimia työyhteisön jäsenenä
- ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- arvioida ja kehittää toimintaansa
- arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä.
]!
Lait, säädökset ja toimintaperiaatteet ikääntyvien osallisuuden edistämisessä
Suunnitelmallinen työskentely ikääntyvien osallisuuden edistämisessä
Ammatillinen kohtaaminen ikääntyvien osallisuuden edistämisessä
Toiminnalliset menetelmät ikääntyvien osallisuuden edistämisessä
Ikääntyneiden terveyden edistäminen
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen ja työelämätaidot
Valinnaiset tutkinnon osat (15 osp)
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)

Koulutuksen hinta
Hinta: 0€
Oppivelvollisuuden lain piirissä olevat opiskelijat
Koulutus on maksuton oppivelvollisuuslakia koskeville opiskelijoille sen kalenterivuoden
loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee seuraavia:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
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tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet
Oppivelvollisuuslaki koskee pääosin vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneitä henkilöitä.
Oppivelvollisuuslaista voi lukea lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.
Muut opiskelijat
Myös muille opiskelijoille itse koulutus on maksutonta. Kustannuksia saattaa aiheutua
kuitenkin seuraavista:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet

Opiskele yksilöllisesti (HOKS)
Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät.
Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.
Jos sinulla on riittävä alan ammatillinen osaaminen, voit osoittaa ammattitaitosi suoraan
näytöissä ilman koulutukseen osallistumista. Opiskelusuunnitelmasta käytetään nimeä
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Peruutusehdot
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä
viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut
koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen
aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.

Enemmän osaamista – Torikatu 18, PL 67, 05801 Hyvinkää | Vaihde (019) 778 3000 |
info@hyria.fi | www.hyria.fi

Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu
jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija
keskeyttää koulutuksen.
Peruutusehdot eivät koske oppisopimusopiskelijaa.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen sisältöä, siirtää koulutuksen ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet
Voit täydentää osaamistasi ammatillisen koulutuksen tarjonnasta alan ammatti- ja
erikoisammattitutkinnoilla, joita ovat muun muassa terveysalan ammattitutkinto, kasvatusja ohjausalan ammattitutkinto.
Perustutkinnon opiskeltuasi sinulla on mahdollisuus hakea opiskelemaan myös
ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan
ammattikorkeakouluopinnot, esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö,
ensihoitaja, fysioterapeutti, suuhygienisti, geronomi ja toimintaterapeutti.

Tälläisiin töihin voit päästä
Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen: kotihoito, päivätoiminta, palvelutalot ja -keskukset,
dementiayksiköt, vanhainkodit ja sairaalat
Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito: päiväkodit ja koulut
Sairaanhoito ja huolenpito: terveyskeskukset, sairaalat, yksityinen terveydenhuolto,
vanhainkodit, palvelukeskukset tai asiakkaan koti
Vammaistyö: kuntien asumisyksiköt, palvelutalot, perhekodit, työ- ja toimintakeskukset,
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vammaisten hoitolaitokset ja vammaisjärjestöt sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
yritykset

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti:
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
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