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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

Kommunikaation ja viittomakielen 
ohjaaja

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


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 ohaaminen 20 osp

• Muiden ammatillisten valinnaisten 
tarjonta tarkentuu myöhemmin
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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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• sosiaalisuutta ja suvaitsevaisuutta
• tasapainoisuutta ja psyykkistä kestävyyttä
• vastuullisuutta
• aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja keskittymiskykyä
• hyvää fyysistä kuntoa
• kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa
• halua elinikäiseen oppimiseen

Opiskelijan tulee pystyä terveystilansa ja toimintakykynsä 
puolesta toimimaan käytännön tehtävissä mm. lastenhoitajan ja 
koulunkäynnin ohjaajan tehtävissä. Opiskelijaksi ottamisen 
esteenä voi olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.
Lue OPH:n terveydentilavaatimukset täältä

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

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/

