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• Toisen asteen ammatillinen koulutus

• Antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden
ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

• 1.8.2018 alkaen

PSKO.FI

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto



Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

180 osaamispistettä (osp)

Peruskoulupohjaisilla yleensä 3 vuotta
Ylioppilaalla tai ammattiin valmistuneella n. 2 vuotta

• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutustu tutkinnon sisältöön tästä 

PSKO.FI

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038054/reformi/tiedot


Kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinnon osaamisalat (oa)

• Kommunikaation ja 
viittomakielisen ohjauksen oa

• Nuoriso- ja yhteisöohjauksen oa

• Varhaiskasvatuksen ja 
perhetoiminnan oa

Eri oppilaitokset järjestävät yhtä tai useampaa osaamisalaa
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Kommunikaation ja viittomakielen 
ohjaajan ammatilliset pakolliset

Suomalaisella viittomakielellä toimiminen 30 osp

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen
edistäminen 40 osp

Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen
edistämisessä 20 osp

Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai 
opiskelijan oppimisen ohjaaminen 20 osp
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Kommunikaation ja viittomakielen 
ohjaajan valinnainen osaaminen

• Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen
ohjaaminen, 20 osp

• Kuurosokeiden ja näkövammaisten
asiakkaiden toiminnan ohjaaminen, 15 osp

• Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan
aikuisen itsenäisen suoriutumisen
ohjaaminen, 20 osp

• Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp
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Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajan 
valinnainen osaaminen

Ammatillisten valinnaisten 
tarjontaa kehitetetään jatkuvasti

Osaamisen tunnustamisella
• Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta 

perustutkinnosta, ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp

• Ammattikorkeakouluopinnot, 5-15 osp
• Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-

opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia 
tukevia opintoja, 1-25 osp
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Yhteiset tutkinnon osat

• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
• Valinnaiset edellisistä 9 osp

yhteensä 35 osp

• 26 osp pakollisia osaamistavoitteita (pak)

• 9 osp valinnaisia osaamistavoitteita (val)
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• yksilöllinen tilanne ja lähtökohdat
• osaamisen tunnustaminen
• valinnat (mitä opiskelee ja miten)
• ajoitus (osaamisen hankkiminen ja osoittaminen)
• ohjaus ja tukitoimet

Lähiopetus, kokemuksellisuus, tekemällä oppiminen, 
itsenäiset tehtävät, verkko-oppiminen, projektit, 
viittomakieltä viittomakielellä, kontekstuaaliset
oppimisympäristöt, työpaikalla tapahtuva oppiminen

Opiskelu

Osaamisen arviointi: T1-K5
Näytöissä osaaminen näytetään työtä tekemällä

Henkilökohtaistaminen - henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma
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Työpaikkoja

Päiväkodit ja muut
varhaiskasvatuksen ympäristöt

Koulut ja asuntolat

Palvelutalot ja –keskukset

Toimintakeskukset

Kurssit ja leirit

Opastuskeikat

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajan työelämä 

Työtehtävät: ohjaamista ja avustamista

Asiakkaita

Pienistä lapsista ikääntyneisiin

Viittomakieliset

Kuulo- ja näkövammaiset sekä 
kuurosokeat

Asiakkaat, joilla on kielellisiä 
erityisvaikeuksia

Kehitysvammaiset 

Puhevammaiset
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Valmistumista seuraavan syksyn tilanne v. 2008-2014 valmistuneilla 
viittomakielen ohjaajilla

Työssä 80 %
Opiskelija 9,4 % 
Äitiys-/vanhempainvapaa 4,2 %
Työtön 4,6 %

Valmistuneet työllistyvät hyvin
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Mirkka von Bremen-Rahunen: Tällä hetkellä toimin päiväkodissa 
jossa lapset ovat n. 3-6 -vuotiaita. Päiväkoti on vieraskielinen 
päiväkoti joten kommunikoinnin haasteisiin törmään päivittäin. 

Sanna Turunen: Valmistuin viittomakielen ohjaajaksi 2008 ja olin 
useita vuosia töissä koulunkäyntiavustajana. Nyt opiskelen 
kasvatustieteitä yliopistossa.

Jatko-opinnoista valmistunut mm. viittomakielen opettaja, 
toimintaterapeutti, puheterapeutti, erityisopettaja, sosionomi, 
sairaanhoitaja, puhevammaisten tulkki, viittomakielen tulkki…

SIGN GIRLS

Mihin voikaan päätyä?

PSKO.FI

https://www.youtube.com/watch?v=AaF2pn3Hs5Q


• sosiaalisuutta ja suvaitsevaisuutta

• tasapainoisuutta ja psyykkistä kestävyyttä

• vastuullisuutta

• aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja keskittymiskykyä

• hyvää fyysistä kuntoa

• kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa

• halua elinikäiseen oppimiseen

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajan 
työssä ja koulutuksessa tarvitaan
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Opiskelijan tulee pystyä terveystilansa ja toimintakykynsä puolesta toimimaan 
käytännön tehtävissä mm. lastenhoitajan ja koulunkäynnin ohjaajan tehtävissä. 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aiempi opiskeluoikeuden 
peruuttamispäätös.

Alaikäisten turvallisuuden varmistamiseksi opiskelijoiden on toimitettava 
rikostaustaote ensimmäisenä syksynä ja jatkossa vain perustellusta syystä

Lue OPH:n määräys terveydentilavaatimuksista

Asiakasturvallisuuteen liittyvää osaamisen arviointia ei voi mukauttaa

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajan 
työssä ja koulutuksessa tarvitaan

PSKO.FI

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf


Peruskoulupohjainen tai ylioppilas: 
yhteishaku

www.opintopolku.fi

Ammattiin valmistunut:

jatkuva haku

www.psko.fi

Hae opiskelemaan!

Katso 
soveltuvuuskoepäivät:

www.psko.fi

PSKO.FI

http://www.opintopolku.fi/
http://www.psko.fi/

