
Elämäsi kohtaamispaikka



Suomen Diakoniaopisto kouluttaa 
Oulussa, Lahdessa ja Helsingissä

• Suomen Diakoniaopisto (SDO) 
on perustettu 1.1.2017, jolloin 
yhdistyivät Oulun Diakoniaopisto, 
Helsingin Diakoniaopisto sekä 
Lahden Diakoniainstituutti

• Oulun kampus sijaitsee 
ydinkeskustassa osoitteessa 
Albertinkatu 16 b.

• Opiskelijoita Oulun kampuksella 
on noin 400

• Koulutamme opiskelijoita 
vastuullisiin ja ihmisläheisiin 
ammatteihin, kuten lähihoitajiksi, 
lastenohjaajiksi ja nuoriso- ja 
yhteisöohjaajiksi (uusi 
osaamisala tänä vuonna!)
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• Meillä on myös VALMA –
koulutusta

• Opiskelussa hyödynnämme 
tiimioppimista, tavoitteena 
saavuttaa opinnoissa vahvat 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

• Meille tärkeitä arvoja on rohkeus, 
ihmisarvo ja kohtaaminen

• SDO Oulun kampus on pieni 
yhteisöllinen oppilaitos, johon on 
helppo tulla ja jossa on hyvä olla



Koulutustarjonta kevään 2021 
yhteishaussa

• Sosiaali- ja terveysalan (SOTE) perustutkinto, lähihoitaja, 28 opiskelupaikkaa

• Kasvatus- ja ohjausalan (KASO) perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja 
perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjauksen 
osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja, 28 opiskelupaikkaa

• Hakuvaiheessa on valintakoe:
• SOTE:n valintakoe 4.- 6.5.2021
• KASO:n valintakoe 27.-29.4.2021
• Kummassakin koulutuksessa kutsu tulee yhteen valintakoepäivään, joka 

sisältää infon, haastattelun ja tarvittaessa myös kielikokeen. Voidaan 
toteuttaa koronatilanteesta riippuen videopuheluna.

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA
• Valintakoe 18.5.2021
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NUORISO- JA 
YHTEISÖOHJAUS

145 OSP

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 180 osp

VARHAISKASVATUS 
JA PERHETOIMINTA,

145 OSP

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja 
oppimisen edistäminen 40 osp

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 35 - 40 osp
(esimerkiksi tukea tarvitsevien ohjaaminen, ilmaisun ohjaaminen, luonto- ja 

elämystoiminnan ohjaaminen)

Osallisuuden tukeminen ja 
sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin 
edistäminen 30 osp Varhaiskasvatuksen pedagogisen 

toiminnan toteuttaminen 30 osp

Yksilön, ryhmän ja yhteisön 
ohjaaminen 35 osp

YHTEISET 
TUTKINNON OSAT

35 OSP 

Viestintä- ja 
vuorovaikutus-

osaaminen
11 osp

(+ 0-9 osp)

Matemaattis-
luonnon-

tieteellinen 
osaaminen

6 osp
(+ 0-9 osp)

Yhteiskunta- ja 
työelämä-
osaaminen

9 osp
(+ 0-9 osp)

Perheiden kanssa toimiminen ja 
monialainen yhteistyö 20 osp /  tai sama 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
seurakuntien työympäristössä 25 osp



KASO:n osaamisalat, uutena
nuoriso- ja yhteisöohjaus

• Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

• Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten 
ihmisten toimintaa. Työ on eri-ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, 
jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja 
monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja 
toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä 
yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja 
laajentaminen.

• Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

• Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä 
huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi 
työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten 
kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
paikat (nuoriso- ja yhteisöohjaus)

• Kaupungin/kunnan nuorisopalvelut
• Järjestöjen/kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta
• Jalkautuva nuorisotyö: etsivä nuorisotyö
• Lastensuojeluyksiköt
• Asukasyhdistykset, nuorisojärjestöt, hankkeet
• Työpajat, palveluyksiköt
• Ohjaajat perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa
• Aikuisten harrasteryhmät (mm. Oulu-opisto)
• Vanhusten päivätoiminta

• Yksi kuvaus nuorisotyöstä:
• opintopolku.fi/wp/story/nuorisotyontekija
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen
paikat (varhaiskasvatus ja perhetoiminta)

• Päiväkodit

• Avoimen varhaiskasvatuksen paikat

• Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

• Järjestöt, yhdistykset

• Seurakunnat

• Video lastenohjaajan koulutuksesta Suomen Diakoniaopisto YouTube-
kanavalla: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja tai 
nuoriso- ja yhteisöohjaaja, 
https://www.youtube.com/watch?v=ehgQOF9eRAw
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 Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön 
tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai 
vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden 
pelkotila

 muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön 
tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai 
turvallisuuden

 päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

HUOM! Opintojen aikana opiskelija joutuu näyttämään voimassaolevan 
rikostaustaotteen lasten ja nuorten parissa työskentelyä varten

Terveydentilavaatimukset, 
kasvatus- ja ohjausala
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IKÄÄNTYVIEN 
HOITO JA 

KUNTOUTUMINEN
145 OSP

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osp

SAIRAANHOITO JA 
HUOLENPITO

145 OSP

LASTEN JA 
NUORTEN 

KASVATUS JA 
HOITO 145 OSP

MIELENTERVEYS-
JA PÄIHDETYÖ

145 OSP
VAMMAISTYÖ

145 OSP

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Valinnainen tutkinnon osa 15 osp

Ikääntyvien 
osallisuuden 
edistäminen

40 osp

Kotihoidossa 
toimiminen

35 osp

Lapsen, 
nuoren ja 
perheen 

terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen

40 osp

Lapsen 
kasvun, 

hyvinvoinnin 
ja oppimisen 
edistäminen 

35 osp

Mielenterveys-
ja päihdetyön 
menetelmien 
käyttäminen 
asiakas- ja 

verkostotyössä
40 osp

Mielenterveys-
ja 

päihdetyössä 
työskentele-

minen
35 osp

Sairaanhoito-
työssä 

toimiminen
40 osp

Vammaisen 
asiakkaan 

toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja 

edistäminen
40 osp

Osallisuuden 
edistäminen 

vammaistyössä
35 osp

YHTEISET 
TUTKINNON 

OSAT
35 OSP 

Viestintä- ja 
vuorovaikutus-

osaaminen
11 osp

(+ 0-9 osp)

Matemaattis-
luonnon-

tieteellinen 
osaaminen

6 osp
(+ 0-9 osp)

Yhteiskunta- ja 
työelämä-
osaaminen

9 osp
(+ 0-9 osp)



SOTE:n osaamisalat

• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa 
edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista 
sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.

• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä 
mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja 
verkostotyötä.

• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia 
kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien 
osallisuutta.

• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää 
asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.

• Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta 
sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä. 
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikat 
(sosiaali- ja terveysala)
• HUOM! Työssäoppimisen paikat vaihtelevat sen mukaan, mitä sisältöjä 

opiskellaan ja myös osaamisalan mukaisesti

• Päiväkodit

• Vanhus- ja vammaispalvelut

• Mielenterveys- ja päihdetyön palvelut

• Kuntoutusyksiköt

• Lastensuojelun yksiköt

• Kotihoito

• Terveyskeskuksen vuodeosasto

• Sairaala

• Järjestöt, yhdistykset
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Terveydentilavaatimukset,
lähihoitaja

• Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva 

masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, 
joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja 
toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä 
käytännön tehtävissä toimimisen

• toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka 
estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

• HUOM! Koulutuksen aikana tarvittavat rokotussuoja oltava kunnossa 

16


