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JATKUVA HAKU, Seuraava aloitus 11.8.2016.
Koulutuksen infotilaisuus ti 10.5.16 klo. 14 Turun AKK:n tiloissa, Kärsämäentie 11, luokka 329. Paikalla
vastuuopettaja/tutkintovastaava Leena Liukkonen. Oppisopimusasioista on kertomassa koulutustarkastaja Pia
Suutari Turun oppisopimustoimistosta. Tervetuloa!
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Kohderyhmä
Tutkinto on tarkoitettu lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Tutkinto sopii alan ammattilaisille, jotka haluavat
kehittää ja parantaa omaa osaamistaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa ja heidän perheiden
tukemisessa.
Tutkinnon tavoite ja sisältö
Tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet työskennellä lasten ja nuorten keskuudessa, vaativissa kasvatus,
ohjaus ja organisointitehtävissä.
Lasten ja nuorten erityisohjaaja työskentelee hyvin moninaisissa lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen
liittyvissä ympäristöissä kuten:
 erityisnuorisotyössä
 päivähoidossa, kouluissa ja ja iltapäiväkerhoissa
 seurakunnan lapsi ja perhetyössä
 nuorten ja erityisryhmien työpajoissa ja toimintakeskuksissa
 monikulttuurisessa ympäristössä
 lastensuojelutyössä
 laitoksissa ja sairaaloissa
 vapaaaikatoiminnassa alan yrityksissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.
Koulutuksen toteutus
Valmistava koulutus koostuu 20 lähipäivästä klo 8.0015.00. Lähipäiviä on noin kolmen viikon välein.
Tutkinnon suorittaminen
Tutkinto on näyttötutkinto ja suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohella. Tutkinnon suorittajalle laaditaan
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittaja on toiminut laaja
alaisissa alan työtehtävissä pitkään ja omaa myös riittavän tietopuolisen osaamisen.
Koko tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja vähintään kahdesta valinnaisesta tutkinnonosasta. Toisen
valinnaisen osan on oltava joko 4 tai 5.
Tutkinnon perusteet
Pakolliset osat:

1.Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
2. Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
3. Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä
Valinnaiset osat:
JOKO
4. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
TAI
5. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
6. Tutkinnonosa toisesta tutkinnosta
7. Yrittäjänä toimiminen
Pääsyvaatimukset
Koulutus vaatii tasapainoista persoonallisuutta, vahvoja vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja sekä kykyä kohdata
lapsia ja nuoria.
Muita edellytyksiä ovat:
 alan työpaikka (tai oppisopimus 2 v.)
 alan perustutkinto tai muulla tavoin hankittu ammatillinen perusosaaminen
 noin 3 vuoden työkokemus alalta
 soveltuvuus alalle
 tutkinnon terveydentilavaatimukset (SORAlainsäädäntö)
Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin
liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
jos estettä ei voida kohtuullisin keinoin poistaa.
Aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös voi olla esteenä opiskelijavalinnalle, jos toisten henkilöiden
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.
Opiskeluoikeuden arviointia voi tapahtua myös opiskelun aikana. Jos on aihetta epäillä, että opiskelijalla voi olla
opiskeluoikeiden peruuttamiseen johtava terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä
terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin esim. huumausainetestiin.
Lisäksi opinnoissa, joissa opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa
työskentelyä, aiempi tuomio tietyistä rikoksista voi olla esteenä opiskeluoikeudelle. Opiskelijaa voidaan pyytää
toimittamaan ote rikosrekisteristä opiskeluoikeuden arviointia varten.
Lue lisää opiskelijaksi soveltumisesta:
Soralainsäädännöstä
Hinta
Osallistumismaksu 490 € + tutkintomaksu 58 €. Koulutus on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittamaa
omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Selvitä ennen koulutuksen alkua TEtoimistosta oikeutesi opiskella työttömyysetuudella. Opiskeluun voi hakea
myös Kelan opintotukea tai Koulutusrahaston taloudellisia tukia.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 390 €. Jos
tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 €.
Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi
Oppisopimus
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan
työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä
työntekijälle että työnantajalle tutkintomaksua 58 € lukuun ottamatta. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oman
alueesi oppisopimusviranomaiseen. www.oppisopimus.net
Lisätiedot
Kouluttaja Leena Liukkonen puh. 040 347 4076, leena.liukkonen(a)fai.fi

