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Pohditko ammatin vaihtoa? Haluatko 
kouluttautua työhön, jolla on merkitystä?

Hae meille opiskelemaan lähihoitajaksi – 
koulutus toteutetaan oppisopimus- 
koulutuksena 

Sosiaali- ja terveysalan työnantajat hakevat Keski- 
Uudenmaan alueella oppisopimustyöntekijöitä. Op-
pisopimustyöntekijöiden rekrytointi tehdään yh-
teistyössä Seurakuntaopiston kanssa. Työsuhteiden 
aloituspäivät vaihtelevat työnantajien tarpeiden mu-
kaan.

Sinulle solmitaan koulutuksen ajaksi määrä-  
aikainen, palkallinen työ- ja oppisopimus. Opiskelet 
pääsääntöisin työelämässä oppien ja lähiopetusta 
on Järvenpään kampuksella noin kolmena iltana 
kuukaudessa. Opinnot suunnitellaan sinulle henki-
lökohtaisesti. Opintojen kesto on vuodesta reiluun 
kahteen vuoteen riippuen aikaisemmasta työkoke-
muksestasi, koulutuksestasi ja harrastuneisuudesta-
si.

Voit hakea koulutukseen mukaan myös sote-alan 
muista työpaikoista tai etsiä itsellesi oppisopimus-
työpaikan. Työtehtävien tulee soveltua tutkinnon 
suorittamiseen.

Seuraavat työelämäkumppanimme ovat hake-
massa oppisopimustyöntekijää:
 y Attendo
 y Eteva
 y Ammattiopisto Spesia
 y Humana 
 y Kepakoti
 y Sipoon palvelutalosäätiö.

Koulutuksen sisältö
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 y perushoitotyö ja hoitotyön toiminnot
 y lääkehoito
 y ravitsemus, hygieniapassi
 y hoito- ja palvelusuunnitelmat
 y alan työmenetelmät ja teknologia
 y asiakkaan toimintakyvyn tukeminen
 y erilaiset sairaudet ja niiden hoitotyö
 y ensiaputaidot.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 y avustaminen ja apuvälineiden käyttö
 y palvelut
 y turvallisuus ja ergonomia
 y asiakkaan ohjaaminen ja vuorovaikutustilanteet.

sekä näiden jälkeen syventävät tutkinnonosat, 
jotka valitaan työpaikan asiakkaiden mukaisesti 
syventäen esimerkiksi vammaistyöhön, ikääntynei-
den asiakkaiden hoitotyöhön tai mielenterveys- ja 
päihdetyöhön.

Pääsyvaatimukset
Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää 
psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuo-
rotyöhön.

Suomen kielen taitotasovaatimus on noin B2, itse-
näinen kielenkäyttäjä. Seurakuntaopiston maksuton 
kielitesti ei-suomi-äidinkielenä hakijoille on viikolla 
20/2021.

Kustannukset
Koulutus on maksuton.

Haku
Hae koulutukseen sähköisellä lomakkeella osoittees-
sa: www.seurakuntaopisto.fi/sote-opso viimeistään 
12.5.2021.

Haastattelut järjestetään 25.5-28.5.2021 välisenä ai-
kana ja hakija kutsutaan omaan haastatteluun, jonka 
kesto on noin 30 minuuttia.

Hakutuloksista toimitetaan noin kahden viikon ku-
luessa haastattelupäivien jälkeen.  

Kysy lisää!
Pilvi Peltola, työelämäasiantuntija, p. 040 121 7612, 
pilvi.peltola@seurakuntaopisto.fi 
Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, p. 044 906 3233, 
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi 

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto

Lähihoitaja

Opiskele inhimilliseen ammattiin ja hoitotyön osaajaksi! Oppisopimuskoulutuksessa 
pääset työskentelemään ikääntyvien ja/tai vammaisten asiakkaiden kanssa opintojen 
alusta asti. 


