Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi
vammaisalalle oppisopimuksella
Haluaisitko yhdistää työn ja opiskelun ja hankkia ammatin, joka työllistää nyt ja tulevaisuudessa?
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu käynnistää lähihoitajakoulutuksen yhteistyössä Tays
Kehitysvammapalveluiden sekä Sofiakylän kanssa. Koulutus toteutetaan
oppisopimuskoulutuksena, mikä tarkoittaa, että olet opintojen aikana työsuhteessa ja saat
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen toiseen näistä
työpaikoista lähihoitajaksi.
Kenelle
Voit hakea koulutukseen, jos olet kiinnostunut vammaistyöstä. Hakijalta edellytetään
yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja ja joustavaa työotetta. Valittavalla
henkilöllä tulee olla suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot, alalle
sopiva terveydentila ja riittävä suomen kielen taito (B. 1.2) opiskeluun ja alalla työskentelyyn.
Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeen läpäisseet kutsutaan työnantajan
haastatteluun. Lähihoitajakoulutukseen hakeutuvan on hyvä huomioida, että koulutus kuuluu
SoRa-lainsäädännön piiriin. SORA – ratkaisuja soveltumattomuuteen | Opetushallitus (oph.fi)
Vammaisalan ammattilaiseksi oppisopimuksella
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, mikä tarkoittaa, että suoritat suurimman osan
opinnoistasi työpaikalla käytännön työtehtävissä oppien. Voit suorittaa koulutuksen joko Tays
Kehitysvammapalveluissa tai Sofiakylässä.

Mitä Tays Kehitysvammapalvelut tarjoaa työntekijälleen? Kehitysvammahuolto | Tampereen
yliopistollinen sairaala (tays.fi)
-

mahdollisuudet kehittyä kehitysvamma-alan huippuosaajaksi
monipuolisen työn
moniammatillisen, ammattitaitoisen ja kokeneen työyhteisön
täydennyskoulutusta ja jatkuvan osaamisen kehittämisen
nykyaikaiset ja kuntoutusta tukevat tilat

Mitä Sofiakylä tarjoaa työntekijälleen? Pirskahtelevia hoivapalveluita kehitysvammaisille
(sofiakyla.fi)
-

vaihtelevat päivät ja monipuolinen työ
työ perheyrityksessä
työpaikka, joka on myös asukkaiden koti
mahtava työporukka ja helposti lähestyttävät esimiehet
täydennyskoulutusta ja työnohjausta
uudet toimivat tilat

Koulutuksen toteutus Tredussa
Tietopuolinen opiskelu tapahtuu Tredun Santalahdentien (os. Santalahdentie 10, Tampere)
toimipisteessä. Koulutusaika on noin 2 vuotta. Koulutuksen kesto määräytyy osallistujan
aikaisemman osaamisen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Koulutus alkaa 6.4.2022 TreduStartilla.
Koulutuksen aikataulu, pakolliset tutkinnon osat
Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
7.-8.4., 4.-6.5., 6.-10.6.2022 ja 17.-19.8.2022
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
28.-30.9., 26.-28.10., 23.-25.11. ja 14.-16.12.2022
Vammaistyön osaamisala henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan alkaen tammikuussa
2023.
Koulutukseen haku
Hae koulutukseen viimeistään 28.2.2022 linkin kautta: Hae koulutukseen
Kirjoita hakemuksen lisätietoihin oletko kiinnostunut oppisopimuksesta Tays Kehitysvammapalveluissa
vai Sofiakylässä. Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja 15.3.2022 asti.
Kysy lisää
Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen:
Lehtori Helena Saarnisto helena.saarnisto@tampere.fi puh. 050 576 1399
Oppisopimuskoulutus:
Koulutustarkastaja Jaana Virtanen, jaana.p.virtanen@tampere.fi, puh. 050 329 5713
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