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PÄÄSYVAATIMUKSET JA HAKU

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia tervey-
dentilavaatimuksia. Lisätietoja Opiston verkkosivuilta. 

Yhteishaku ja jatkuva haku: 
  Yhteishaku on tarkoitettu keväällä peruskoulunsa päättäneille ja ilman toisen 
 asteen tutkintoa oleville.
  Jatkuvassa haussa voivat hakea ne, joilla on suoritettuna lukion oppimäärä,  
 toinen perustutkinto tai joilla on työkokemusta. Jatkuvan haun kautta 
 valituille voidaan järjestää opetusta sekä Kalajoella että Oulussa. 

LISÄTIEDUSTELUT

Lisätietoja koulutuksesta ja siihen hakemisesta löydät Opiston verkkosivuilta:
kkro.fi /kasvatusjaohjausala

Voit olla yhteydessä myös suoraan opettajiimme. 
Opiskelu Kalajoella: 
  Katja Juola, katja.juola@kkro.fi , 044 4639 217
  Elina Lindelä, elina.lindela@kkro.fi , 044 4639 216
  Marjukka Tuisku, marjukka.tuisku@kkro.fi , 044 4639 229
Opiskelu Oulussa: 
  Sanna Hankala, sanna.hankala@kkro.fi , 044 4639 207
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NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJAN TYÖ 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamis-
alan valinneet valmistuvat nuoriso- ja yhteisöohjaajiksi. Nuoriso- ja yhteisöoh-
jaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. 

Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuu-
den lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat 
harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittämi-
nen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laa-
jentaminen.

Tutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, ja se antaa yleisen jatko-
opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Mahdollisuus 
myös kaksoistutkintoon.

Opetus, ruokailu ja majoitus Opiston asuntolassa ovat maksuttomia perustut-
kintoa päätoimisesti koulutussopimuksella suorittaville. Muiden koulutuksen 
järjestäjien opiskelijoille veloitus on hinnastomme mukainen.

OPINTOJEN SISÄLTÖ

Opintojen kokonaislaajuus on 180 osp.

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 145 OSP
  Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 85 osp
   Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15 osp
    Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen 35 osp
   Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen 30 osp 
    Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat
    Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
    Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
    Tukea tarvitsevien ohjaaminen (20 osp)
    Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)
    Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen (20 osp)
    Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen (20 osp)
    Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen (15 osp)
    Huippuosaajana toimiminen (15 osp)
   Ilmastovastuullinen toiminta (15 osp)
    Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
    Yrityksessä toimiminen (15 osp)
    Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)
    Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (5–15 osp)
    Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta (5–11 osp)
    Korkeakouluopinnot (5-15 osp)
   Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita 
   jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (1–25 osp)

YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 OSP
  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
  Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
  Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)

Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtaisen osaami-
sen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siitä käy ilmi opintojen sisältö ja laajuus 
sekä mitä osaamista opiskelijan tarvitsee opintojen aikana hankkia ja miten se 
hankitaan. Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan soveltuvin osin. Osaa-
minen osoitetaan näytöissä aidoissa työtehtävissä.


