Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto,
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja
ohjauksen ympäristöissä (tutkinnon osa)
Toteutustapa: Päivä
Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Koulutusalat: Terveys- ja hyvinvointialat
Osaamisalat: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Koulutus alkaa: 16.11.2022

Viihdytkö lasten ja nuorten parissa? Haluatko kehittää osaamistasi ja saada osaamisestasi
tutkinnon työn ohessa? Kasvatus- ja ohjausalan at:n suorittanut osaa toimia kasvatus-,
opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä kuten koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Kenelle tarkoitettu
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät
hyvää toimintakykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
Kenelle tarkoitettu
Koulutus on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville, jotka haluavat suorittaa
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ammattitutkinnon.
Hakijoilta edellytetään alan työpaikka, valmiuksia itsenäiseen opiskeluun ja
tiedonhankintaan sekä työkokemusta alalta.

Pääsyedellytykset
Hyrian opiskelijavalinnoissa käytetään alasta riippumatta 30 pisteen arviointiskaalaa.
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.

Toteutus
Tutkinto suoritetaan näyttönä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu
lähi- ja etäopiskelusta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Lähiopiskelupäiviä
on 2 päivää/kuukausi. Lähiopiskelupäivien välillä opiskelijat tekevät etätehtäviä, joiden
tarkoituksena on ohjata oppimista tutkinnon tavoitteiden suuntaisesti.
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Aikataulu
Koulutus alkaa 16.11.2022 tutkinnon osasta Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja
ohjauksen toimintaympäristöissä, 30 osp. Opiskeluaika on noin 6 kuukautta riippuen
opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta.

Koulutuksen rakenne
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Tutkinnon yleinen osaaminen
Ensiapukurssi EA1
Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi
Pakollinen tutkinnon osa (20 osp)
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
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Opiskelija osaa
- soveltaa työssään tietoa ihmisen kasvusta ja oppimisen perusteista
- toimia kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavien lakien, määräyksien ja ohjeiden mukaisesti
- toimia terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla
- hyödyntää työelämä- ja työyhteisötaitojaan
- kehittää työhyvinvointiaan
- käyttää monipuolisesti viestintä- vuorovaikutustaitojaan
- arvioida ammatillista kasvuaan.!
Kasvatus- ja ohjausalan perusteet
Työelämätaidot
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Pakolliset tutkinnon osat (110 osp)
Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)

Opiskelija osaa
- toimia oppimisprosessin mukaisesti ohjaustyössään
- toimia erilaisissa ohjaustilanteissa
- edistää oppimista osallistumalla toiminnan suunnitteluun, toteuttamisen ja arviointiin
- käyttää erilaisten oppimistilanteiden ohjaamiseen sopivia menetelmiä
- havaita, tukea ja ohjata oppimisvaikeuksissa
- toimia vertaistyössä ja moniammatillisessa verkostotyössä
- arvioida ja kehittää ammatillisuuttaan.!
Oppimisprosessi ja oppimista edistävä toimintaympäristö
Ohjaustilanteissa toimiminen
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Oppimisvaikeuksien havainnointi, tunnistaminen ja huomioiminen ohjaustilanteissa
Oppimista tukevat menetelmät
Vertaistyössä ja moniammatillisessa verkostotyössä toimiminen
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp)

Opiskelija osaa
- tunnistaa tuen tarpeita ja tukea ohjattavaa niissä
- tunnistaa hahmottamiseen liittyvät haasteet ja huomioi ne ohjauksessa
- ohjata erilaisissa kielellisissä haasteissa
- tunnistaa ja tukea ohjattavaa tarkkaavaisuuden sekä keskittymisen vaikeuksissa
- tunnistaa ja tukea ohjattavaa psykososiaalisissa sekä tunne-elämän kehityksen
vaikeuksissa
- tunnistaa pitkäaikaissairauksia ja huomioida nämä toiminnassaan
- tukea kehitysvammaisen toimintakykyä
- tukea ja ohjata autismin kirjon tai muun neurologisen kehityshäiriön haasteissa
- tukea ja ohjata liikunta-, näkö- tai kuulovammaista
- toimia moniammatillisessa työryhmässä
- arvioida ja kehittää ammatillisuuttaan.!
Tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen
Tukea tarvitsevan lapsen ohjaaminen
Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältöä
- ohjata erilaisia ryhmiä
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- tukea ohjattavan omaehtoista toimintaa
- käyttää ohjauksessa luovia ja toiminnallisia menetelmiä
- ohjata päivittäisiä toimintoja
- toimia yhteistyössä koulun ja eri verkostojen kanssa
- arvioida ja kehittää omaa ammatillisuuttaan.!
Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen
Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
Luovat ja toiminnalliset menetelmät
Ryhmän ohjaaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
Yhteistyö koulun ja eri verkostojen kanssa
Valinnaiset tutkinnon osat (20 - 60 osp)
Etsivässä työssä toimiminen (20 osp)

Opiskelija osaa
- kohdata asiakkaan kunnioittavasti ja hänen lähtökohtansa huomioiden
- toteuttaa etsivää työtä asiakkaiden parissa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti
- käsitellä asiakkaaseen liittyviä tietoja asianmukaisesti
- tehdä etsivään työhön kuuluvaa monialaista yhteistyötä
- toimia omalla vastuualueellaan etsivän työn asiantuntijana ja kehittäjänä
- arvioida omaa osaamistaan etsivässä työssä.!
Etsivän työn perusteet
Asiakasprosessin ohjaaminen etsivässä työssä
Monialainen yhteistyö ja kehittävä työote etsivässä työssä
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Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)

Opiskelija osaa
- kohdata kulttuurisen moninaisuuden työssään
- toimia kulttuurisen moninaisuuden periaatteiden mukaisesti
- välittää suomalaista kulttuuria
- kohdata luontevasti kulttuurivähemmistöjä
- tehdä yhteistyötä monikulttuuristen perheiden ja yhteisöjen kanssa
- tukea ohjattavan identiteettiä
- vahvistaa ohjattavan toimijuutta ja osallisuutta
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan.!
Kulttuurisen moninaisuuden perusteet
Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät lait ja periaatteet
Suomalainen kulttuuriperintö ja monikulttuuriset vuorovaikutustilanteet
Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen (20 osp)

Opiskelija osaa
- hahmottaa kokemusasiantuntijuuden periaatteet ja monimuotoisuuden sekä merkityksen
osana toimintaympäristöä
- toimia monialaisen työyhteisön tai verkoston jäsenenä
- toimia palvelujärjestelmässä
- ohjata vertaisryhmää
- käyttää omaa kokemusasiantuntijuuttaan työvälineenä
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan.!
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Romanikielen käyttäminen ohjaustyössä (20 osp)

Opiskelija osaa
- suullisen ja kirjallisen romanikielen perusteet
- välittää tietoa romanikielen asemasta, historiasta, käytöstä ja kehityksestä
- hyödyntää ohjaustoiminnassa erilaisia kielen elvytyksen ja opetuksen menetelmiä sekä
oppimateriaaleja
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan.!
Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)

Opiskelija osaa
- käyttää draamailmaisua ohjattavien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa
- hallitsee ja käyttää draamailmaisun menetelmiä monipuolisesti eri-ikäisten kasvatuksessa
ja ohjauksessa
- arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan.!
Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)

Opiskelija osaa
- käyttää kuvallista ilmaisua ohjattavien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa
- käyttää kuvallisen ilmaisun menetelmiä monipuolisesti eri-ikäisten kasvatuksessa ja
ohjauksessa
- arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan.!
Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)

Opiskelija osaa
- käyttää musiikkia ohjattavien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa
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- käyttää musiikillisia ilmaisun menetelmiä monipuolisesti eri-ikäisten kasvatuksessa ja
ohjauksessa
- arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan.!
Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus (10 osp)

Opiskelija osaa
- tukea ohjattavan kielellistä tietoisuutta
- ohjata lukemaan oppimista
- ohjata kirjoittamaan oppimista
- ohjata luetun ymmärtämistä
- tukea suomen kielen oppimista
- ohjata kannustavasti ja kunnioittavasti
- arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan.!
Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta (10 -20 osp)
Tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta (30-50
osp)

Tärkeää tietoa hakeutumisesta
Osa hakijoista kutsutaan soveltuvuushaastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen.
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.
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Koulutuksen hinta
Hinta: 126€
Jos opiskelijan tavoitteena on koko tutkinnon sijaan tutkinnon osan tai osien
suorittaminen, maksu määräytyy ko. tutkinnon osan/osien laajuuden (osaamispisteiden)
mukaan. Tämän tutkinnon osan hinta on 126 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

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
Yrittäjän oppisopimus: HAKULOMAKE
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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 hintaa ja sisältöä, siirtää koulutuksen
ajankohtaa sekä peruuttaa koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet
Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin ja erikoisammattitutkintoon.

Tälläisiin töihin voit päästä
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työ on kasvatus-, ohjaus- ja
huolenpitotyötä päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
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Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020 690 159
Sähköposti
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Iina Kämäri
Kouluttaja
Puhelinnumero
050 593 7042
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Hyria Hyvinkää, Etappi, Uudenmaankatu 17
Ala
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Kasvatus- ja ohjausala
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Kasvatus- ja ohjausala » Sosiaali- ja terveysala
Ota yhteyttä
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