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Karstulan Evankelinen Opisto
• Tuttavallisemmin KEO-Karstula - on pieni ja kodinomainen
kansanopisto ja ammatillinen oppilaitos, vain kävelymatkan
päässä Karstulan keskustasta. Olemme toimineet samassa
toimipaikassa jo vuodesta 1948 lähtien.
• Meillä nuoret ja aikuiset opiskelevat sujuvasti sekaisin,
jokaisen oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
mukaisesti.
• Järjestämme Kasvatus- ja ohjausalan ammatillista
koulutusta sekä vapaan sivistystyön linjaopintoja – joita
kutsutaan Kansanopistolinjoiksi.
• Järjestämme myös kursseja ja leirejä ympäri vuoden niin
lapsille kuin aikuisillekin. Tunnetuin ja suosituin leirimme on
kesäisin järjestettävä, reilun viikon mittainen Karstulan
Musiikkileiri.

Yhdessä tehden ja käytännönläheisesti
• Opiskelu KEO-Karstulassa on opiskelijoiden toiveista
ja tarpeista kumpuavaa, yhteisöllistä ja käytännönläheistä
opiskelua

• Tehdään, tutkitaan ja opetellaan asioita yhdessä
vertaisryhmässä, henkilökohtaisen ohjauksen tuella
• Asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita koulutuksen
sisältöihin ja palastellaan ne sopiviksi askeliksi
• Henkilökohtainen suunnitelma jokaiselle, tuki ja ohjaus
tarpeiden mukaisiin asioihin
• Dokumentoidaan ja vahvistetaan onnistumisia ryhmässä
• Opintoihin sisältyy lisäksi monenlaisia yhteisiä tapahtumia,
projekteja sekä toimintaa opiston ulkopuolella – kuten
retkiä, tutustumiskäyntejä sekä työelämään tutustumista

Opiston arvot
• Evankelinen kristillisyys
• Lähimmäisyys
• Yhteisöllisyys

• Yksilöllinen elinikäinen oppiminen
Opiston arvot näkyvät ennen muuta välittämisessä ja siinä, miten opiston
henkilökunta ja opiskelijat suhtautuvat toisiinsa.
Opiston toimintakulttuurissa ja opetuksessa vaalitaan ja vahvistetaan
yksilöllistä elinikäistä oppimista, yhteenkuuluvuutta ja jokaisen oikeutta
tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on.
Evankelinen kristillisyys näkyy ja kuuluu vahvimmin vuoden eri juhlapyhissä
– joulujuhlassa käydään kirkossa ja kevätjuhlassa Suvivirsi soi.
Musiikki kuuluu osaksi opiston aamunavauksia ja opiston Toveripäivillä
lauletaan yhdessä opiston tunnuslaulua.

Asuminen ja eläminen Opistolla
• Opiskelijat voivat majoittua opintojen ajan Opiston valmiiksi kalustetussa
asuntolassa, maanantaista perjantaihin.
• Viikonlopuksi ja lomien ajaksi asuntolasta poistutaan kotiin
• Nuoret voivat harjoitella itsenäistä elämistä ja asumista asuntolassa
esimerkiksi vain parina päivänä viikossa

• Asuntolassa ei ole viikonloppuvalvontaa. Erikseen sovitusti täysi-ikäiset
sekä kauempaa matkustavien nuorten on mahdollista asua opistolla myös
viikonloppuisin

• Asuntolassa on 2 hengen soluasuntoja, joilla kullakin on oma yhteinen wc
ja kylpyhuone.
• Kaksi yhteistä oleskelutilaa ja keittiötä mahdollistavat ajanvieton
asuntolakavereiden kanssa koulupäivien jälkeen.
• Pyykkitupa mahdollistaa vaatehuollon myös opiskeluviikkojen aikana,
joten pyykkejä ei tarvitse kuljettaa viikonlopuksi kotiin

Asuminen ja eläminen Opistolla
• Opiston liikunta- ja kuntosali ovat opistolla asuvien käytettävissä arkisin
toimiston aukioloaikoina.
• Musiikkia harrastavien on mahdollisuus käyttää opiston soittimia myös
vapaa-ajalla. Opistolta löytyy mm. flyygeli, useita pystypianoja,
sähköpiano, kitaroita (myös ukulele) sekä basso
• Myös Karstulan monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat
opiskelijoiden käytettävissä, monet aivan kävelymatkan päässä Opistolta.
Karstulasta löytyy mm.
• Kirjasto
• Nuorisotalo
• Elokuvateatteri
• Jäähalli
• Keilahalli
• Kunto- ja frisbeegolf –rata
• Useita uimarantoja
• sekä monia muita harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia

Henkilökohtainen
tuki
Erilaiset
oppimistavat
Huomioidaan
opiskelijan
elämäntilanne

Tekemällä
oppii!

Henkilökohtainen
keskustelu

Tuki ja
turva

Miksi opistolle? – opiskelijoiden ajatuksia

YSTÄVIÄ!

Koulutustarjonta
VAPAA SIVISTYSTYÖ

AMMATILLINEN KOULUTUS

Kansanopistolinjat, 17-36 ov

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp

•
•
•
•
•

Hoiva-avustaja (36 ov) tai (60 op)
Hyvinvointivalmentaja (36 ov)
Liikunnanohjauksen peruskurssi (17 ov)
TAITAEN – Kädentaito- ja taidelinja (36 ov)
Ympäristöviisas toimijuus (36 ov)

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot
maahanmuuttajille, 17-36 ov
• Maahanmuuttajan Suomipolku – Alkeet
• Maahanmuuttajan Suomipolku – Jatkokurssi

Nuorten Opistovuosi -linjat oppivelvollisille (53 op)
•
•
•
•
•
•

Hoivan Opistovuosi
Hyvinvoinnin Opistovuosi
Kasvun Opistovuosi
Luovuuden Opistovuosi
Ympäristöviisas Opistovuosi
Suomen kielen ja kulttuurin Opistovuosi

• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen osaamisala
• Perhepäivähoidon osaamisala
• Kasvatuksen osaamisala

Uutta! Sote-alan jatko-opintoja suunnittelevalle
Jos opiskelijan haaveena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto (Lähihoitaja), Hoiva-avustaja opintojen sekä
Hoivan Opistovuoden aikana on mahdollista suorittaa
ennakkoon 0-2 tutkinnonosaa tästä perustutkinnosta
• Opetus ja ohjaus tulee Opistolta
• Näytöt yhteistyössä POKEn kanssa
Lukuvuoden jälkeen voi suorittaa perustutkinnon loppuun
haluamassaan oppilaitoksessa, haluamallaan tavalla

Opintoihin hakeminen

Haku Nuorten Opistovuosi -linjoille

Haku kansanopistolinjoille & ammatillisiin opintoihin

Nuorten Opistovuosi –linjoille voi hakeutua joko kevään
yhteishaussa tai Jatkuvan haun kautta opiston
verkkosivuilla.

Kansanopistolinjoille sekä Kasvatus- ja ohjausalan
ammatillisiin opintoihin on Jatkuva haku.

Yhteishaun kautta hakeneet aloittavat opintonsa
elokuussa, Jatkuvan haun kautta hakeneet voivat aloittaa
opinnot oman HOPS mukaisesti kesken lukuvuoden.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakemuksella opiston
verkkosivujen kautta.
Kansanopistolinjat alkavat linjasta riippuen kerran tai
kaksi kertaa vuodessa – elokuussa ja tammikuussa.
• Jos haluaa aloittaa opinnot elokuussa,
hakemus tulee täyttää 25.6. mennessä
• Jos haluaa aloittaa opinnot tammikuussa,
hakemus tulee täyttää 6.12. mennessä

Ammatilliset opinnot voi aloittaa oman HOKS mukaisesti
ympäri vuoden, sopivan työpaikan löydyttyä.

Nuori voi hakeutua Jatkuvassa haussa esim.
tilanteessa, jos;
•

yhteishakutilanteessa tulee toisiin aatoksiin
hakukohteiden järjestyksestä, eikä ehtinyt
vaihtamaan järjestystä ennen hakulomakkeen
sulkeutumista
• tällöin kannattaa ottaa yhteys Opiston toimistoon
lisäohjeiden saamiseksi

•

tai jo aloitettu toisen asteen koulutus ei tunnukaan
omalta ja nuori päättää jättää sen kesken
suunnatakseen
jollekin toiselle alalle

•

tai jos nuori joutuu jättämään opinnot kesken jostain
muusta syystä ja hakee opiskelupaikkaa välivuodeksi,
hakeakseen seuraavassa yhteishaussa

Koulutusten hinnat
Kansanopistolinjat - Koulutusmaksut

• Koulutus ja ruokailu ilman majoitusta: 85€/ ov eli n. 360€/kk
• Koulutus, majoitus ja ruokailut: 120€/ ov eli n. 510€ /kk
• Opintojen rahoitus: Opintotuki, työttömyystuki, Opintoseteli (ei vaikuta muihin etuuksiin)
Kansanopistolinjojen koulutusmaksut, jos oikeutettu Opintoseteliin
• Opintoseteliin oikeutettu voi saada yleensä n. -50% alennuksen Kansanopistolinjojen koulutusmaksuista
• Opintoseteli on opiston rehtorin myöntämä alennus koulutusmaksuista, eikä se vaikuta opiskelijan muihin saamiin
etuuksiin. Opintoseteli myönnetään erillisen hakemuksen perusteella
• Opintoseteliä voivat hakea työttömät, heikossa opiskelu- tai työasemassa olevat, oppimisvaikeuksia kokevat sekä
maahanmuuttajat, jotka eivät enää kuulu kotoutumissuunnitelman piiriin
Koulutusmaksut oppivelvollisille ja maahanmuuttajille, joilla on kotoutumissuunnitelma

• Koulutus, oppimateriaalit sekä majoitus ja ruokailut koulupäivinä ovat maksuttomia
Ammatillinen koulutus – Koulutusmaksut
• 550€ + 40€ materiaalimaksu / lukuvuosi
• Omakustanteinen lounas lähipäivinä 6,50€/lounas
• Opintojen rahoitus: Opintotuki, työttömyystuki, aikuiskoulutustuki, ammattitutkintostipendi (tutkinnon suoritettua)

Kansanopistolinjat
• Kansanopistolinjat ovat osa vapaan sivistystyön opetusta, joka on
vapaatavoitteista ja yleissivistävää koulutusta. Kansanopistolinjan
opinnoista ei valmistu ammattiin.
• Vuosi Kansanopistolinjalla vahvistaa opiskelijan osaamista ja valmiuksia
alan jatko-opintoihin tai alan avustaviin työtehtäviin sekä antaa
konkreettisia työkaluja ja eväitä alan yrittäjyydestä kiinnostuneille.
• Vuosi Kansanopistolinjalla on myös loistava tapa kokeilla, onko ala juuri
itsellesi soveltuva.
• Opetus tapahtuu lähiopetuksessa Karstulan Evankelisella Opistolla
Karstulassa, pohjoisessa Keski-Suomessa. Opiskeluoikeus vaatii
vähintään 70% osallistumista opetukseen.
• Opetus järjestetään maanantaista perjantaihin lukujärjestyksen mukaan
klo 8-16 välillä. Opetusta tarjotaan vähintään 25h / viikossa.
• Yli 8 viikkoa kestävät koulutukset oikeuttavat hakemaan KELAn
opintotukea.
• Vuosi Kansanopistolinjalla ei vie paikkaa korkeakouluhaun
ensikertalaiskiintiöstä. Lisätietoa tästä löydät Opintopolku.fi –portaalista.

Hoiva-avustaja, 36 ov / 60 op
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti ikääntyneen väestön sekä tukea
tarvitsevien toimintakyvyn tukemisesta, avustamisesta kiinnostuneille. Vuoden mittaiset hoivaavustaja opinnot antavat valmiuksia työskennellä ikääntyvien ja vammaispalvelujen
avustavissa tehtävissä.

Lukuvuoden aikana saavutat hyvät perustiedot, jotka auttavat sinua eteenpäin esimerkiksi
sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa opinnoissa. Opintojen aikana on myös mahdollisuus
suorittaa 0-2 tutkinnonosaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (Lähihoitaja).

Hyvinvointivalmentaja, 36 ov
Haluatko työskennellä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntijana? Haluatko tarjota
asiakkaillesi palveluja, jotka tukevat yksilön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä? Jos
vastasit kyllä, tämä koulutus on sinulle!
Koulutus antaa kattavat valmiudet erilaisten liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä
hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Opiskelu on käytännönläheistä ja sisältää myös
yrittäjyysopintoja, joiden aikana on mahdollista tehdä liikunta- ja hyvinvointialan asiakastöitä
ja saada kokemusta yrittäjyydestä.

Liikunnanohjauksen peruskurssi, 17 ov
Liikunnanohjauksen peruskurssi sisältyy osana Hyvinvointivalmentaja-koulutukseen.
Kurssilla kehität liikunta- ja hyvinvointialan osaamistasi ja saat valmiuksia alan jatkoopintoihin. Kehität omaa kuntoasi ja parannat terveyttäsi oivaltaen samalla oman kunnon ja
terveyden ylläpidon elementit.
Kurssi antaa hyvät valmiudet alan pääsykokeisiin ja jatko-opintoihin, liikuntaryhmien
ohjaukseen ja soveltuu myös ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi liikunnan ja hyvinvoinnin
parissa työskenteleville. Opiskeluaikana on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa omia
harjoitus- ja liikuntasuunnitelmia.

TAITAEN – Kädentaito- ja taidelinja, 36 ov
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää monipuolisesti eri kädentaitojen ja visuaalisen
ilmaisun tekniikoihin, kädentaitojen ohjaukseen sekä oman osaamisen tuotteistamiseen.
Linja soveltuu niin taideteollisuusalan jatko-opintoja suunnitteleville, täydennyskoulutukseksi
jo alalla työskenteleville kuin oman luovan harrastuneisuuden vahvistamiseenkin. Linja antaa
myös hyvät eväät luovan alan yrittäjyyteen.
Lukuvuoden aikana jokainen opiskelija kokoaa omista tehdyistä töistään oman sähköisen
portfolion, jota voi hyödyntää työnäytteenä opiskelu- ja työnhaussa.

Ympäristöviisas toimijuus, 36 ov
Huolestuttaako sinua ilmastonmuutos tai biodiversiteettikato? Haluaisitko löytää keinoja
vaikuttaa ympäristökriisiin? Ympäristöviisas toimijuus -koulutus tarjoaa laajan tietopohjan
ympäristössä tapahtuvissa muutoksista. Koulutus antaa taitoja ja työkaluja vaikuttaa
ympäristöasioihin, käsitellä ympäristöahdistusta sekä tarkastella omaa ja muiden
luontosuhdetta.
Koulutus antaa myös hyvän pohjan korkeakouluopintoihin, vaikkapa ympäristötieteiden,
valtiotieteiden tai kehitystutkimuksen parissa.

Maahanmuuttajan Suomipolku –linjat, 17-36 ov
Koulutukset on suunnattu suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille maahanmuuttajille
sekä suomea toisena kielenä puhuville.
Opiskella voi joko yhden lukukauden tai kokonaisen lukuvuoden. Tarjolla on sekä alkeistason
että edistyneemmän tason jatkokurssi.
Koulutuksen kesto riippuu suomen kielen osaamisen tasosta sekä omista
opiskeluvalmiuksista. Koulutuksessa noudatetaan valtakunnallisia Kotoutumiskoulutuksen
opetussuunnitelman perusteita.

Nuorten Opistovuosi –linjat
Suunnattu ensisijaisesti oppivelvollisille, mutta koulutuksiin
voivat hakeutua muutkin, joilla ei ole vielä toisen asteen
tutkintoa - muille kuin oppivelvollisille koulutus on maksullista.

Opinnot koostuvat kaikille linjoille yhteisistä opinnoista
sekä valitun Opistovuosi-linjan mukaisista suuntautumisopinnoista. Opintojen kokonaislaajuus on 53 op.

Opintojen suorittaminen
Opinnot suoritetaan lähiopetuksessa KEO-Karstulassa. Opintojen
alussa jokaiselle laaditaan oma henkilökohtainen
opiskelusuunnitelma (HOPS) - opiskelijan, vastuuopettajan ja
erityisopettajan yhteistyönä.

Opintojen rakenne
Yhteiset opinnot (n. 24 op)
•
•
•
•
•
•

Arjen taidot ja elämänhallinta (väh. 4 op)
Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (väh. 4 op)
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (väh. 4 op)
Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (väh. 4 op)
Aktiivinen kansalaisuus (väh. 4 op)
Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (väh. 4 op)

Suuntautumisopinnot (max 29 op)
Hoivan Opistovuosi tai
Hyvinvoinnin Opistovuosi tai
Kasvun Opistovuosi tai
Luovuuden Opistovuosi tai
Työn ja yrittämisen Opistovuosi tai
Ympäristöviisas Opistovuosi
Suomen kielen ja kulttuurin Opistovuosi

• HOPS riippuen nuorella voi olla joko enemmän tai vähemmän
myös etäpäiviä - esim. terveydellisistä ja muista syistä

•
•
•
•
•
•
•

Alkuviikon nuoret opiskelevat omissa suuntautumisopinnoissaan
ja loppuviikko kaikki nuoret opiskelevat yhteisten Nuorten
Opistovuosi -sisältöjen äärellä.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman
perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan
sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet).

Nuorten Opistovuosi -suuntautumisopinnot voivat sisältää mm.
Hoivan Opistovuosi
• Elämänkaari ja erilaiset asiakkaat
• Voimavaralähtöinen työote
• Tuen tarpeet
• Avustaminen päivittäisessä
toiminnassa
• Kuntouttava arki
• Moniammatillinen yhteistyö
• Työhyvinvointi ja työturvallisuus
• Viriketoiminta ja ohjaus
Hyvinvoinnin Opistovuosi
• Hyvinvoinnin perusteet
• Liikunta- ja lajitaidot
• Valmennus ja ohjaaminen
• Yrittäjyysopinnot
• Työpaikalla tapahtuva oppiminen
• Opiskelu- ja uraohjaus
Kasvun Opistovuosi
• Lapsen kasvu ja kehitys
• Erilaiset tuen tarpeet ja niissä
tukeminen
• Oppimisen ohjaaminen
• Luovuus, leikki ja vapaa-ajan ohjaus
• Tunnetaidot ja vuorovaikutus
• Moniammatillinen yhteistyö

Luovuuden Opistovuosi
• Visuaalinen ilmaisu ja värioppi
• Taiteen soveltava käyttö
• Kädentaidot ja erilaiset käsityötekniikat
• Minä tuotteena ja palveluna
• Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen
• Musiikkiopinnot ja ilmaisutaito
• Tapahtumatuotannon ABC
Työn ja yrittämisen Opistovuosi
• Työelämään ja urapolkuihin tutustuminen
monipuolisesti
• Työelämän pelissäännöt ja sisäinen yrittäjyys
• Liiketoiminnan suunnittelu ja oman yrityksen
perustaminen
• Minä tuotteena ja palveluna
• Projektihallinnan ABC
Ympäristöviisas Opistovuosi
• Kestävä tulevaisuus
• Ympäristökasvatus
• Luonnon monimuotoisuus
• Metsän monet maailmat
• Ympäristötoimijuus
• Johdatus ympäristöhistoriaan ja
ympäristöpolitiikkaan

Suomen kielen ja kulttuurin Opistovuosi
• Suomen kieli arjen tilanteissa
• Opinto- ja uraohjaus
• Suomalainen yhteiskunta ja työelämä
• Työnhakuvalmiudet
• Kansalaisen digitaidot
• Työssäoppiminen

Nuorten Opistovuosi käytännössä
• Matemaattisten perustaitojen harjaannuttamiseen ja
ongelmanratkaisutaitoihin käytetään noin kaksi viikkotuntia
• Opistovuoden aikana on mahdollisuus vahvistaa perustaitoja tai suhdetta
matematiikkaan, esim.

•

korottaa arvosanoja esim. Nettiperuskoulussa

•

tai suorittaa kursseja Nettilukiossa

•

tai suorittaa ammatillisen koulutuksen yhteisen pakollisen
matematiikan tutkinnonosan

• Yhteisiin opintoihin sisältyy mm. oman talouden hallintaa,
opastusta fiksuun rahankäyttöön sekä kodinhoitoon ja
ruoanvalmistukseen, joita voi harjoitella esim. opistolla asuessa
• Omia vahvuuksia etsitään ja omaa osaamista tunnistetaan monin erilaisin
harjoittein (vuorovaikutus, kirjalliset tehtävät ja pohdinnat, cv)
• Myös henkilökohtaisen kasvun ja osaamisen kansion
- eli portfolio ja osaamispäiväkirja - kokoaminen aloitetaan heti opintojen
alussa
• Oman näköistä matkaa kohti jatko-opintoja ja/tai työssäoppimista tehdään
omien vahvuuksiesi, kiinnostusten, onnistumisten, ilonaiheiden ja kykyjesi
mukaan

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
•

Meillä voi suorittaa Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen osaamisalan (Koulunkäynninohjaaja) tai Perhepäivähoidon
osaamisalan (Perhepäivähoitaja.)
•

Tarjoamme lisäksi jo kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville
täydennyskoulutuksena Kasvatuksen osaamisalaa (ei tutkintonimikettä).

•

Ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen
kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS)
mukaan 1-2 vuotta.

•

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 lähipäiviin
osallistumalla.

•

Meillä voi suorittaa joko koko tutkinnon (150 osp) tai yksittäisiä tutkinnon
osia. Tutkintoon voi tapauskohtaisesti sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan
tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta.

•

Ammattitutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja yksi tai
useampi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.

Koulunkäynninohjaaja, 150 osp
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eriikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja
ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun
opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän
kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.
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.
Tutkinnonosat
•

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)

Perhepäivähoitaja, 150 osp
Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää
varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja
toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun
yhteistyöverkoston kanssa.
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.
Tutkinnonosat
•

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)

Oppisopimus
Oppisopimus on määräaikainen työsopimus opiskelijan ja työnantajan
välillä.
Oppisopimuksessa voi samalla opiskella ammatin, saada palkkaa sekä
kerryttää työkokemusta.
Edellytykset opintoihin
• 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
Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta antaa vararehtori Sirkka Hokkanen,
sirkka.hokkanen@keokarstula.fi, p. 044 525 2214

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 opintoihin
• 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
Lisätietoja koulutussopimuksella opiskelusta antaa vararehtori Sirkka
Hokkanen, sirkka.hokkanen@keokarstula.fi, p. 044 525 2214

Kiitos! Haluatko kysyä jotain? ☺

Opiston toimisto
kansanopisto@keokarstula.fi
014 525 2200
Mervi Viiru, rehtori
mervi.viiru@keokarstula.fi
044 525 2212
Koulutussuunnittelija Hanna
hanna.rautio@keokarstula.fi
044 525 2208

www.keokarstula.fi
Löydät meidät myös Facebookista,
Instagramista sekä Discordista
FB: @keokarstula
IG: @karstulanevankelinenopisto
DC: Z6WsmpawuD

