
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN

Turun ammatti-instituutti (TAI) on Suomen suurimpia toisen 
asteen ammatillisia oppilaitoksia, aloituspaikkoja on 1500 ja 
nuorisoasteen opiskelijoita yli 4000. 

Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Työskentely op-
pilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tarjoaa kiinnostavia 
oppimistilanteita sekä tiiviit yhteydet työelämään.

perustutkinto, 180 osp

www.turkuai.fi

Ammatti + yo-tutkinto
Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista kaikilla aloil-
la. Lukioaineita haluaville opiskelijoille valinta suoritetaan 
syksyllä opintojen alkaessa.

Neuvoja, vastauksia, tietoa
Opinto-ohjaaja Merja Manner
puh. 044 9073 101 
merja.manner@turkuai.fi

Lähihoitajan koulutusohjelmat:
l ensihoito
l kuntoutus
l lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
l mielenterveys- ja päihdetyö
l sairaanhoito ja huolenpito
l suun terveydenhoito

Valintakoe
l sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 

soveltuvuuskoe on maksullinen

Hoitamisen ja huolenpidon 
osaaja
Sosiaali- ja terveysalalla työs-
kentelyn tavoitteena on väes-
tön sosiaalisen ja terveydelli-
sen hyvinvoinnin turvaaminen 
ja edistäminen. Lähihoitaja 
toimii sosiaali- ja terveysalan 
erilaisissa tehtävissä perus-
hoidon ja huolenpidon asian-
tuntijana.

Sosiaali- ja terveysalan am-
mattilainen on empaattinen, 
rehellinen, luotettava ja välit-
tää aidosti ihmisistä. Hän ke-
hittää jatkuvasti ammatillista 
osaamistaan. Keskeistä am-
mattitaidossa ovat ihmissuh-
de- ja vuorovaikutustaidot, 
varsinkin kyky tuntea erilais-
ten ja eri-ikäisten ihmisten 
voimavaroja ja toimintakykyä 
ja ottaa huomioon heidän kult-
tuuri- ja arvomaailmansa.

Alalla työskenteleviltä vaadi-
taan perusvalmiudet eri-ikäis-
ten ja taustaltaan erilaisten ja 
erilaisissa elämäntilanteissa 
olevien ihmisten kasvun ja ke-
hityksen tukemiseen ja ohjaa-
miseen, hoitoon ja huolenpi-
toon sekä kuntoutumisen tu-
kemiseen. Työssä tarvitaan 
myös kädentaitoja ja ongel-
manratkaisutaitoja.

Työtä ihmisten kanssa ja heitä varten
Lähihoitaja työskentelee ihmisten parissa sosiaali- ja ter-
veysalalla, jossa myös tulevaisuuden työpaikat ovat. Lähi-
hoitotyö on eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämistä ja ylläpitoa, elämänhallin-
nan lisäämistä, sairaanhoitoa ja huolenpitoa, kasvatusta 
ja kuntoutusta.

Taidot karttuvat myös käy-
tännössä
Lähihoitajaopiskelijat suorit-
tavat työssäoppimisen jakso-
ja esimerkiksi kotihoidossa, 
vanhainkodeissa, terveyskes-
kusten ja sairaaloiden polikli-
nikoilla, vuodeosastoilla sekä 
hammashoitoloissa, yksityis-
hammaslääkäreiden vastaan-
otoilla, päiväkodeissa, lasten-
kodeissa, nuorisotaloilla, pal-
velutaloissa, asumisyksiköis-
sä, toimintakeskuksissa ja 
kuntoutusyksiköissä.

Lähihoitaja toimii
l julkisella sektorilla (kun-

nat, kuntainliitot, valtio)
l yksityisen työnanta-

jan palveluksessa
l ammatinharjoitta-

jana tai yrittäjänä
l yleishyödyllisissä yhtei-

söissä ja yhdistyksissä
l perushoidon ja huolen-

pidon tehtävissä kodeis-
sa ja sosiaali- ja ter-
veysalan yksiköissä

Työelämän taito- ja osaamis-
odotukset valmistuvilta
l   ihmissuhde ja vuo-

rovaikutustaidot
l   vastuullisuus ja pää-

töksentekotaidot
l   kuntouttava työote
l   ennaltaehkäise-

vä näkökulma
l   moniammatillisuus
l   itsenäinen työote
l   asiakaslähtöisyys 

ja palvelualttius
l   teknologian hyödyn-

tämisen osaaminen


