
Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto 180 osp 

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala  - Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja 

 

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 110 osp: 

Suomalaisella viittomakielellä toimiminen 30 osp, Suomalainen vk;              Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp, Lake; 
Kielen ja kulttuurin tunteminen ja viittomakielenkäyttäminen vuorovaikutustilanteissa                 Varhaiskasvatus kokonaisuutena, hoito, huolenpito ja ohjaus 

 

Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä 20 osp, Kove;             Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen  

Ohjata asiakasta hänen käyttämällään kommunikointikeinolla.             ohjaaminen 20 osp, Kotu; 

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät.              Ohjausympäristönä koulu tai oppilaitos 

 
Valinnaiset tutkinnon osat, 35-40 osp: 

Kommunikaation ja vuorovaikutuksen ohjaaminen 20 osp, Kovo;                                      Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen                                                                                                                   

Kommunikointikeinojen käytön ohjaaminen asiakkaille ja heidän lähipiirilleen                  ohjaaminen 20 osp, Kao; Aikuisten ohjaaminen 

 

Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp, Lumo       Ilmaisun ohjaaminen 20 osp, Ilo              Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp, Tuki  
Luontoelämyksiä lapsille                            Kuvallisen, musiikillisen ja draamallisen ilmaisun ohjaamista              Erilaisten tuentarpeiden huomioiminen ohjaustilanteissa 
 

          

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: 

Pakolliset:     Valinnaiset: 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen yht.11 osp                         Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen yht. 6 osp  

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp /  suomi 3 osp                    Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp 

suomi toisena kielenä 4 osp                       suomitoisena kielenä 3 osp                      Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp  

Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp ruotsi 3 osp      

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp englanti 3 osp                    Valinnaiset: 

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp   toiminta digitaalisessa ymp. 3 osp            Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 3 osp 

Taide ja luova ilmaisu 1 osp    taide ja luova ilmaisu 3 osp                   Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja soveltaminen 3 os 
 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen yht.9 osp  Valinnaiset:   

 Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp  Yhteiskunnanssa ja kansalaisena toimiminen 3 osp 

 Työelämässä toimiminen 2 osp   Työelämässä toimiminen 3 osp 

 Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp  Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 osp 

 Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp  Kestävän kehityksen edistäminen 3 osp 

 Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp 

 Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp 


