Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
lähihoitaja
Toteutustapa: Päivä
Koulutusalat: Terveys- ja hyvinvointialat
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Osaamisalat: Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Koulutus alkaa: 08.08.2022

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.

Pääsyedellytykset
Hyrian opiskelijavalinnoissa käytetään alasta riippumatta 30 pisteen arviointiskaalaa.
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Arviointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: Motivaatio, Opiskeluvalmiudet ja
Työelämävalmiudet. Kunkin osa-alueen maksimipisteet ovat 10 pistettä.
Pisteytyskriteereissä on suoraan hakemuksesta arvioitavia tietoja sekä erillisen
soveltavuuskokeen tai haastattelun perusteella arvioitavia kohtia. Tämän lisäksi koulutus/tutkintokohtaisesti voi olla käytössä ennakkotehtävä/-tehtäviä, jolla karsitaan suurista
hakijamääristä haastateltavaksi pyydettävät hakijat.

Motivaatiota mittaamalla pyritään selvittämään, miksi opiskelija hakeutuu koulutukseen ja siten
tunnistamaan motivoituneet opiskelijat.
Työelämätaitojen mittaamalla pyritään arvioimaan hakijan soveltuvuutta alalle sekä yleisiä
työelämätaitoja.
Opiskeluvalmiuksia mittaamalla halutaan kartoittaa opiskelijalla olevia valmiuksia ammatillisessa
koulutuksessa suoriutumiseen.
Kielitaito osoitetaan kielikokeella tai vastaavalla todistuksella, mikäli äidinkieli on muu kuin suomi.

Kielikoe
Hyrian opetuskieli on suomi. Hakijan kielitaito tulee olla alan vaatimukset täyttävä. Kyseessä
olevan alan kielitaitotason vaatimus on A2.2.
Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Voit osoittaa suomen kielen
osaamisesi ilman kielikoetta, jos sinulla on:
1. Yki-todistus arvosanalla 3
2. Valtionhallinnon kielitutkinto arvosanalla Hyvä
3. alle 3 kuukautta vanha Valman tai koto-koulutuksen kielitodistus, jossa kielitaitotason
vaatimus on A2.2
4. perusopetuksen päättötodistuksessa S2-opinnot vähintään arvosanalla 7
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5. suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus
6. suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
Lähetä kielitaidon osoittavat todistukset internetin kautta. Mene osoitteeseen
www.turvaposti.fi ja kirjoita ”Lähetä turvapostia vastaanottajalle”-kohtaan
hakemusliitteet@hyria.fi ja paina lähetä. Sitten voit lähettää liitteet. Älä käytä tavallista
sähköpostia.
Liitteiden on oltava perillä viimeistään viisi työpäivää ennen kielikoepäivää. Saat tiedon,
riittävätkö todistuksesi osoittamaan kielitaitosi vai tuleeko sinun osallistua kielikokeeseen.
Kielikokeet järjestetään joka kuukauden 1. tiistai klo 9-14. Paikka ilmoitetaan kutsussa.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Koulutus sisältää lähiopetusta 3 - 5 pv/vk. Opinnot
koostuvat teoriaopinnoista, etä- ja verkko-opinnoista, työelämässä tehtävästä
työelämäyhteistyöstä sekä työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta. Osaaminen näytetään
tutkinnon osittain työpaikoilla, aidoissa työtehtävissä.
Työpaikkaa koulutukseen hakeutumisen yhteydessä ei tarvitse olla. Opiskelijoille hankitaan
työpaikalla tapahtuvan koulutuksen paikat Hyrian toimesta alueella Hyvinkää-RiihimäkiLoppi-Hausjärvi. Muille alueille opiskelija hankkii itse koulutussopimus- tai
oppisopimustyöpaikan. Kouluttajamme auttavat paikan hankkimisessa.
Opintojen päätoimisuus toteutuu tämän koulutuksen osalta.

Aikataulu
Opiskelijoilla on opiskelutauko syysloma- ja talvilomaviikon aikana sekä 4 viikkoa
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heinäkuussa.

Hakeutuminen
Osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen. Lopullinen valinta suoritetaan
soveltuvuuskokeen, ryhmätehtävien ja haastattelujen perusteella. Soveltuvuuskokeet
järjestetään Riihimäessä kesäkuussa 2022. Kutsu valintakokeeseen tulee oppilaitoksen
kautta hakijan sähköpostiin.
Mikäli estyt osallistumasta valintahaastatteluun, hakemus joudutaan valitettavasti
perumaan, koska valintahaastattelu toteutetaan ryhmämuotoisena ja valinnat tehdään
ryhmähaastattelun perusteella. Ryhmähaastatteluaikaa ei voida muuttaa.
KAIKILLE VALITUILLE lähetetään valintakirje sähköpostitse - JOS ET OLE SAANUT Hyriasta
sähköpostia viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen, tarkista sähköpostisi - myös
roskapostilaatikko. Jos sinua ei valita koulutukseen, saat päätöksen kirjeenä kotiin.

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
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet
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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).

Oppisopimus
Koulutus on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena, johon hakeudutaan täyttämällä
sähköinen taustatietolomake. Huomioithan, että sinulla tulee joko olla olemassa oleva
työsuhde, olet yrittäjä tai olet jo sopinut tulevan työnantajan kanssa mahdollisesta
oppisopimuskoulutuksesta. Lomakkeessa kysytään työpaikan tiedot.
Työsuhteinen oppisopimus: HAKULOMAKE
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Yrittäjän oppisopimus: HAKULOMAKE

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.
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.
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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,
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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Kati Karvonen
Koulutuspäällikkö
Puhelinnumero
0503416751
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Ota yhteyttä
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