
Sosiaali- ja 
terveysala



Ammattiopisto Lappian sosiaali- ja 
terveysalalla Kemissä opiskelee

• lähihoitajia

• perustason ensihoitajia

• hoiva-avustajia

• perhepäivähoitajia

• hierojia



Sosiaali- ja 
terveysalan 
perustutkinto 
180 osp

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 
lähihoitaja 180 osp

• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

• Matemaattis- luonnontieteellisen osaaminen 6 osp

• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

• Valinnaisia osaamistavoitteita 9 osp



Opiskelu lähihoitajaksi

• Opintojen alussa tehdään
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS 
eli opiskelijan henkilökohtainen opintopolku.

• Opiskeluaika on yksilöllinen, noin 2- 3 vuotta.

• Voit opiskella päiväopintoina, työ-
ja verkkopainotteisesti tai oppisopimuksella.



Opiskelu
lähihoitajaksi

• Opintojen alussa kaikille pakollisissa
ammatillisissa tutkinnon osissa opiskellaan mm.

➢ ihmisen kasvua ja kehitystä

➢erilaisten asiakkaiden ohjaamista ja avustamista

➢alan säädöksiä, arvoja sekä ammattieettisiä periaatteita

➢ elimistön rakennetta ja toimintaa

➢ erilaisia sairauksia ja lääkehoitoa

➢ aseptiikkaa

➢ergonomiaa

Kasvun ja osallisuuden
edistäminen, 25 osp

Hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn edistäminen

30 osp



Opiskelu
lähihoitajaksi

• Opintojen alussa opiskellaan myös ammatillisia opintoja tukevia
yhteisiä tutkinnon osia. Niissä opiskellaan esimerkiksi:

➢ erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustilanteita

➢ digitaalisia taitoja

➢työelämässä tarvittavaa kielitaitoa

➢ työssä tarvittavia laskutoimituksia ja lääkkeiden annostelua

➢työelämätaitoja, yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä

➢työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä

• Jokainen opiskelija suorittaa ensimmäisen ammatillisen tutkinnon
osan työelämäjakson ja näytön ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Yhteiset tutkinnon osat
35 osp



Opiskelu lähihoitajaksi

• Lähihoitajaopinnoissa korostuu asiakkaiden ja potilaiden turvallisuus

sekä toiminnan vastuullisuus.

• Tärkeitä taitoja ovat vuorovaikutustaidot, ihmisten kunnioittaminen ja 
työryhmässä toimiminen.

• Noin 1,5 vuoden opintojen jälkeen opiskelija suuntautuu osaamisalan
syventäviin opintoihin.

• Osaamisalan opinnoissa syvennetään ja laajennetaan osaamista

osaamisalan kohderyhmän mukaan.



Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen
osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

• Kotihoidossa toimiminen 40 osp

• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

• Valinnainen tutkinnon osa 15 osp



Sairaanhoidon ja huolenpidon
osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

• Kotihoidossa toimiminen 40 osp

• Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

• Valinnainen tutkinnon osa 15 osp



Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

• Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 
osp

• Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä
35 osp

• Valinnainen tutkinnon osa 15 osp



Vammaistyön osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

• Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 40 osp

• Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
vammaistyössä 35 osp

• Valinnainen tutkinnon osa 15 osp



Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon
osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

• Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
40 osp

• Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen 35 osp

• Valinnainen tutkinnon osa 15 osp



Perustason ensihoidon osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin
edistäminen 25 osp

• Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen 30 osp

• Ensihoidossa toimiminen 40 osp

• Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp

• Valinnainen tutkinnon osa 15 osp



TEO-
työelämässä 
oppiminen

Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu työelämässä oppimista (TEO) ja 
ammattiosaamisen näyttö. TEO- jakson pituus on noin 6- 10 viikkoa / 
tutkinnon osa.

Työelämässä oppimisen paikat ovat työpaikkoja, joissa lähihoitaja voi
työskennellä. Työpaikkoja on esimerkiksi:

• perusterveydenhuollossa

• erikoissairaanhoidossa

• perustason ensihoidossa

• vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköissä

• mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä

• kotihoidossa

• varhaiskasvatuksen yksiköissä

• lastensuojelun yksiköissä

• lapsiperheiden kotipalvelussa ja perhetyössä

• kouluilla



Alalla 
tarvittavat 
ominaisuudet

• Opiskelijalta edellytetään hyviä ihmissuhde- ja 
vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, 
hyvää fyysistä kuntoa, halua työskennellä hoivaa, huolenpitoa 
ja kuntoutusta tarvitsevien ihmisten kanssa.

• Kielitaitotaso on B1.1 (toimiva peruskielitaito)



Opiskelu lähihoitajaksi
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto johtaa ammatteihin, joissa työntekijät

ovat vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta.

• Tutkintoon sovelletaan SORA- lainsäädäntöä. Säädökset koskevat opiskeluun
hakeutumista sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista.

• Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla esim. psyykkinen 
sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 
osallistumisen, veriteitse tarttuva sairaus, päihteiden ongelmakäyttö tai 
päihderiippuvuus.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 40§ ja 81§

• Hakijoille järjestetään soveltuvuustestit. Psykologin tekemässä testissä ja 
opettajan haastattelussa selvitetään hakijan soveltuvuutta alalle sekä 
opiskeluvalmiuksia.

• Alaikäisten parissa työskenneltäessä opiskelijan on esitettävä
rikosrekisteritaustaote.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan… 504/2002 - Ajantasainen 
lainsäädäntö - FINLEX ®

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504


Työllistyminen
ja palkkaus

• Lähihoitajat työllistyvät hyvin.

• Lähihoitajista on pulaa koko maassa.
Ammattibarometri

• Lähihoitajan keskimääräinen kuukausipalkka on 
2776 €/ kk
Lähihoitaja palkka - Duunitorin Palkkavertailu

https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=21ii&ammattikoodi=5321&kieli=fi
https://duunitori.fi/palkat/lahihoitaja


Jatko-
opinnot

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolla saa
yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

• Valmistuneet lähihoitajat hakeutuvat jatko-
opintoihin yleensä ammattikorkeakouluun
sosiaali- ja terveysalalle. Esim. sairaanhoitajan, 
terveydenhoitajan ja sosionomin opintoihin.

• Väyläopinnot : Lähihoitajaopiskelija voi suorittaa
opintojen aikana ammattikorkeakouluopintoja, 
jotka hyväksiluetaan ja tunnistetaan osaksi amk-
opintoja



Meillä voit
opiskella
myös

• Hoiva-avustajan opintoja

• Perhepäivähoidon osaamisalan kasvatus- ja 
ohjausalan ammattitutkinnosta

• Hieronnan ammattitutkinnon

• Tutkinnon osia vanhustyön
erikoisammattitutkinnosta

-muistioireisen tai muistisairaan ihmisen
tukeminen

-Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja 
läheisten tukeminen



Hakeminen

• Opiskelijaksi sosiaali- ja 
terveysalalle voit hakea 
yhteishaun, jatkuvan haun tai 
TE-palveluiden kautta.

Sosiaali- ja terveysala - lappia.fi

• #lappian_lahioitajaopiskelijat

https://www.lappia.fi/koulutukset/koulutusalat/sosiaali-ja-terveysala/

