Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp
Opintojen laajuus ja hakeminen: 1-2 lukuvuotta, opintojen aloitus ja hakuaika joustavasti ympäri vuoden
Suoritustapa: Koulutussopimus tai oppisopimus + näytöt
Valittavat osaamisalat: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala,
Perhepäivähoidon osaamisala, Kasvatuksen osaamisala,

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan
toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja
ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään
eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja
menetelmiä.
Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja
itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon
suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja
ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön
tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten
kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa.
Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä
tekevä organisaatio.

Tutkinnon muodostuminen
Ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen
kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaan 1-2 vuotta. Suorittaa voi joko koko tutkinnon (150 osp) tai yksittäisiä
tutkinnon osia. Tutkintoon voi tapauskohtaisesti sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta
perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset osat ja yksi tai useampi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu
hyväksytysti. Tarkempaa lisätietoa yksittäisistä tutkinnonosista löydät Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon
perusteista.

Koulutuksen sisällöt osaamisaloittain
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
osaamisala, 150 osp

Kasvatuksen osaamisala, 150 osp
•

•
•
•
•
•

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen
kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen
ympäristöissä (30 osp)
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)
Valinnaisia tutkinnon osia (20 osp)

•
•
•

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen
kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen
varhaiskasvatuksessa (40 osp)
Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä
huoltajien kanssa (30 osp)
Valinnaisia tutkinnon osia voidaan valita (60 osp)

Perhepäivähoidon osaamisala, 150 osp
•
•
•
•
•

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen
kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen
varhaiskasvatuksessa (40 osp)
Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä
huoltajien kanssa (30 osp)
Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
Valinnaisia tutkinnon osia (20 osp)

Opintojen suorittaminen
Ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä, osoittamalla ammattitaito käytännön työssä. Näytöt koostuvat valitun
osaamisalan työstä ja siihen liittyvistä tehtävistä. Osaamisen hankkiminen tapahtuu työpaikalla joko
koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Osaamista täydennetään opiston lähipäivissä.
Koulutusmaksut ja ruokailu
Ammatillisen koulutuksen koulutusmaksut 550€. Lähiopetuspäivinä lounas ja päiväkahvi maksaa opiskelijalle
6 €/pvä. Opistolla majoittuvat maksavat asumisesta erikseen. Kysy majoituksen kustannuksia Opiston
toimistosta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijat vastaavat majoitus-, ruoka- ja
matkakustannuksista itse.
Hakeminen ja opiskelijavalinta
Opintoihin on jatkuva haku ja niihin haetaan opiston verkkosivuilla olevalla sähköisellä hakemuksella. Opiskelijat
valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Lisätietoa opinnoista sekä osaamisalakohtaiset hakulomakkeet
löydät osoitteesta: www.keokarstula.fi/ammatillinen-koulutus/
Pääsyvaatimuksena ammatillisiin opintoihin on 18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai peruskoulu ja alalle
soveltuva koulutus tai työkokemus. Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista
terveydentilaa.
Lisätietoja antavat
Sirkka Hokkanen
vararehtori
044 525 2213
sirkka.hokkanen@keokarstula.fi

Karstulan Evankelinen Opisto
Kokkolantie 12, 43500 Karstula

Anneliina Keisala
Kasvatusaineiden opettaja
044 525 2218, anneliina.keisala@keokarstula.fi

014 525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi
www.keokarstula.fi

Oppisopimus
Oppisopimus on määräaikainen työsopimus opiskelijan ja työnantajan välillä. Oppisopimuksessa voi samalla
opiskella ammatin, saada palkkaa sekä kerryttää työkokemusta.
Edellytykset oppisopimusopintoihin
•
•
•
•
•

18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai peruskoulu ja alalle soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus ja
työkokemus. Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista terveydentilaa
Oltava työpaikka, jonka voit hankkia joko itse tai sovitusti oppilaitoksen avustuksella
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista vähintään 25 työtuntia viikossa
Työpaikalta tulee löytyä sopiva työpaikkaohjaaja
Työtehtävien tulee vastata tutkinnon ammattitaitovaatimuksia

Koulutussopimus
Koulutussopimus on oppilaitoksen ja työpaikan välinen, määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen
hankkimisesta työpaikalla ilman, että opiskelija on työsuhteessa. Koulutussopimuksella opiskeleva ei voi saada
palkkaa.
Edellytykset koulutussopimusopintoihin
•
•
•
•
•

18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai peruskoulu ja alalle soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus ja
työkokemus. Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista terveydentilaa
Oltava työpaikka, jonka voit hankkia joko itse tai sovitusti oppilaitoksen avustuksella
Ei minimityöaikaa, koulutussopimus tehdään opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena
Työpaikalta tulee löytyä sopiva työpaikkaohjaaja
Työtehtävien tulee vastata tutkinnon ammattitaitovaatimuksia

SORA-tutkintojen terveydentilavaatimukset
SORA-säädösten tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta. Oppilaitos voi
antamiesi tietojen perusteella pyytää sinulta tarkempia terveydentilatietoja.
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi
ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa
oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin
liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet
ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla;
•

•
•

sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen
kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten
tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma.
muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin
osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoa SORA-tutkintojen terveydentilavaatimuksista löydät osoitteesta: www.oph.fi/fi/koulutus-jatutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen
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