
K E S T Ä V Ä N  T U L E V A I S U U D E N  T E K I J Ä

Mitä hoiva-avustaja tekee?

Hoiva-avustaja 
• avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa sosiaali- ja terveysalan   
 töissä
• huolehtii asiakkaan terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
• voi tehdä työtä esimerkiksi hoivakodissa.

Mitä opiskelet koulutuksessa?

Hoiva-avustaja, 60 osaamispistettä

• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osaamispistettä
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osaamispistettä

Miten opiskelet?

• Opiskelet koulussa, verkossa ja työpaikalla.  
• Koulupäivät ovat päivällä klo 8–16 välisenä aikana.  
• Kun opiskelet työpaikalla, teet vuorotyötä (aamu- ja iltavuoro). 
• Työpaikalla opiskelua on noin puolet opinnoista. 

Mikä on koulutuspaikka?

Savon ammattiopisto, Microkatu 1, Kuopio 

Mikä on koulutusaika?

• Treeniopinnot alkavat 5.9.2022. 
• Ammatilliset opinnot alkavat 24.10.2022.
• Koulutus kestää noin yhden vuoden.

Millainen kielitaito sinulla täytyy olla?

• Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.
• Voit osoittaa kielitaidon kielitaitotodistuksella tai kielitestillä.

Milloin on kielitesti?

• Kielitesti on ke 27.7. klo 8.30–12.00. 
• Kielitesti on osoitteessa Presidentinkatu 1, Kuopio.

Milloin on soveltuvuuskoe?

Soveltuvuuskoe on to 4.8.2022 osoitteessa Microkatu 1, Kuopio.

Millainen terveydentila sinulla täytyy olla?

• Sinulla täytyy olla hyvä terveys, että voit opiskella hoiva-avustajaksi.
• Sinua ei voida valita koulutukseen, jos sinulla on esimerkiksi  
 - vaikea masennus 
 - tuki- ja liikuntaelimistön sairaus (et voi nostaa potilasta)
 - krooninen ihottuma (et voi pestä käsiä usein)  
 - päihderiippuvuus. 
• Sinun terveys ja toimintakyky arvioidaan, ennen kuin aloitat opinnot.
• Sinulla täytyy olla tartuntatautilaissa vaaditut rokotukset. 

Miten haet koulutukseen? 

Jatkuva haku
•	 www.sakky.fi	
• Hae hakusanalla 
 Hoiva-avustajan koulutus maahanmuuttaneille
• Hakuaika: 14.3.–24.7.2022

Työvoimakoulutus
•	 www.te-palvelut.fi	
• Hae hakusanalla 
 Hoiva-avustajan koulutus maahanmuuttaneille
• Hakuaika: 14.3.–24.7.2022

Keneltä voit kysyä lisätietoja?

Savon ammattiopisto
• Opinto-ohjaaja Aliisa Makkonen, puh. 044 785 4020, 
	 aliisa.makkonen@sakky.fi
• Opinto-ohjaaja Sirpa Leinonen, puh. 044 785 8808, 
	 sirpa.leinonen@sakky.fi
• Opinto-ohjaaja Päivi Holopainen, puh. 044 785 8794, 
	 paivi.holopainen@sakky.fi

Pohjois-Savon TE-toimisto
• Teija Kirjavainen, puh. 0295 043 590, 
	 teija.kirjavainen@te-toimisto.fi
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