
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kasvatus- ja ohjausalan osatutkintokoulutus 
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa työskenteleville 

 
 

Haapaveden Opisto järjestää kahden vuoden aikana (2020 - 2022) 
koulutuspaketin kasvatus- ja ohjausalalla erityistä tukea tarvitsevien parissa 
työskenteleville. Paketti sisältää neljä tutkinnon osaa, joista kukin sisältää 
kaksi lähiopetuspäivää sekä aiheeseen liittyvän materiaalipaketin. 
Kokonaisuudesta voi suorittaa haluamansa tutkinnon osat. Opiskelija 
osoittaa osaamisensa näytössä ja saa suorituksistaan osatutkintotodistuksen.  
 
Koulutus on maksutonta. Työnantajan kanssa solmitaan oppisopimus, ja 
opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja. Jos opiskelupäivät ovat palkattomia, 
opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuuksiin (päiväraha ja 
matkakorvaukset).  
 
Koulutus sopii esimerkiksi perhetyöntekijöille, koulunkäynninohjaajille, 
varhaiskasvatuksen työntekijöille ja lastensuojelun parissa toimiville. 
Halutessaan koulutuksen voi laajentaa koko tutkinnon (kasvatus- ja 
ohjausalan perustutkinto) suorittamiseksi tai jatkaa ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. 

 
 

Ilmoittautuminen 20.6.2020 mennessä osoitteessa www.haapop.fi tai  
suoraan tästä linkistä (valitse valikosta kasvatus- ja ohjausalan  
osatutkintokoulutus). 

 
Lisätiedot: 

 
Haapaveden Opisto 
Sari Keskimaa 
koulutuspäällikkö 
sari.keskimaa(at)haapop.fi 
040 868 0314 

 

 
 

http://www.haapop.fi/
https://haapop.inschool.fi/browsecourses?school-id=2


 
 
 
 

Koulutuksen sisältö ja aikataulu: 
 
 
○ Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp / syksy 2020 

■ Neuropsykiatriset vaikeudet: kohtaaminen ja menetelmät  
● yleisimmät neuropsykiatriset vaikeudet: ADHD, ADD, 

autisminkirjon häiriöt 
● käytännön vinkkejä neuropsykiatrista tukea tarvitsevien 

lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn 
 
 
○ Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp / kevät 2021 

■ Lapsen haastavan käytöksen kohtaaminen 
■ Uhka- ja väkivaltatilanteet perheiden kanssa tehtävässä työssä  

● lapsen väkivaltaisen käyttäytymisen syyt ja seuraukset 
● käytännön vinkkejä haastavasti käyttäytyvien lasten ja 

nuorten kanssa työskentelyyn 
 
 
○ Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp / syksy 2021 

■ Ammattilaisen vertaisohjaus 
● ammatillisuuden rajat ja työssä jaksaminen 
● työyhteisön tuen ja työnohjauksen merkitys 
● sijaistraumatisoituminen ilmiönä 

 
 

○ Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnonosa 15 osp / 
kevät 2022 

■ Tunnetyöskentely ja empatiakasvatus 
● tunteiden tunnistaminen ja merkitys kasvatus- ja ohjaustyössä 
● käytännön vinkkejä tunnetyöskentelyyn lasten ja nuorten 

kanssa  
 
 
 
Aikataulu ja sisällöt tarkentuvat myöhemmin.  
 
 
 


