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Lastenhoidon ja
vapaa-ajantoiminnan ohjelma
finska

Lastenhoidon ja vapaaajantoiminnan ohjelma on
ammattitutkintoon johtava
ammattiohjelma.

Lastenhoidon ja vapaa-ajantoiminnan ohjelma on tarkoitettu niille, jotka
haluavat työskennellä lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Opit tuntemaan 
eri-ikäisiä ja eri edellytyksillä varustettuja ihmisiä.
Voit aloittaa ammatissa heti koulutuksen jälkeen tai jatkaa opintoja
ammattikorkeakoulussa. Voit myös valita käytävät kurssit jatkaaksesi sen
jälkeen opintoja korkeakoulussa.

KOLME ERI SUUNTAUTUMISTA
Vapaa-aika ja terveys
• Opit uusia asioita vapaa-ajasta, terveydestä ja kunnon hoitamisesta. Tämä
suuntautuminen tarjoaa mahdollisuuksia saada töitä kylpylöistä/uimahalleista,
urheilulaitoksista ja esim. henkilökohtaisena valmentajana.
Kasvatustyö
• Opit lisää lasten ja nuorten oppimisesta ja kasvamisesta. Suuntautuminen
tarjoaa mahdollisuuksia esim. lastenhoitajan ja oppilasassistentin töihin.
Sosiaalinen työ
• Opit suhtautumaan ihmisiin oikein eri tilanteissa ja antamaan hyvää tukea
ja palvelua. Suuntautuminen tarjoaa mahdollisuuksia toimia esim. vartijana,
henkilökohtaisena assistenttina ja vajaakuntoisten parissa heidän asumis- ja
päivätoiminnassaan.

Opit seuraavat asiat ohjelman aikana
Opit tietämään, miten ihmiset oppivat, kasvavat, tekevät yhteistyö ja viestivät.
Harjoittelet kohtaamaan muita ihmisiä ja kehität kykyäsi ymmärtää heidän
tarpeitaan. Saat pohtia, millä tavalla ihmiset elävät yhdessä ja mitä
mahdollisuuksia heillä on kehittyä. Opit lisää terveydestä ja työympäristöstä
Ohjelmassa asetetaan suuri paino etiikalle, demokraattisille arvoille ja
ihmisoikeuksille.
Ohjelma koostuu seuraavista osista:
Ammattiohjelmien yhteiset lukioaineet ovat: englanti, historia, urheilu ja terveys,
matematiikka, luonnontiede, uskontotieto, yhteiskuntaoppi, ruotsi tai ruotsi
toisena kielenä. Ammattiohjelmissa luetaan useampia ammattiaineita, ns.
ominaisaineita, ja vähemmän peruskoulussa luettuja aineita.
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Ohjelman yhteiset ominaisaineet ovat: terveys, luonnontieto, kasvatusoppi,
yhteiskuntaoppi, ruotsi tai ruotsi toisena kielenä.
Sinulla on mahdollisuus erikoistua ja laajentaa entisestään tietouttasi ohjelman
sisällä. Tätä mahdollisuutta kutsutaan ohjelman syventäviksi opinnoiksi. Kysy
koululta, mitä syventäviä aineita sillä on tarjottavana.
Sinulla on myös käytettävissäsi yksi yksilöllinen valinta, jolla voit valita, mitä
haluat lukea. Kysy koululta, mitä kursseja sillä on tarjottavana.
Työtavat
Ohjelman lähtökohtana ovat käytännön ongelmatilanteet, jotka sinun on
ratkaistava joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Harjoitat aloitekykyäsi ja
luovuuttasi sekä opit hoitamaan omaa yritystä. Harjoittelet työn suunnittelua,
toteuttamista ja asiakirjojen kirjoittamista.
Lukion erityistyö
Lastenhoidon ja vapaa-ajantoiminnan ohjelman loppuvaiheessa sinun on tehtävä
lukion erityistyö valitsemaltasi ammattialueelta. Sillä sinun pitää osoittaa saaneesi
tarpeelliset tiedot työhön, johon olet kouluttanut itsesi tällä koulutuksella.
Työssäoppiminen
Osa koulutuksesta suoritetaan yhdellä tai useammalla työpaikalla vähintään
15 viikon ajan, ja sitä kutsutaan työssäoppimiseksi (arbetsplatsförlagt lärande,
apl). Tämä on tärkeä osa koulutusta. Apl antaa sinulle kokemusta ja sen lisäksi
kontakteja, joista sinulle voi olla hyötyä töitä myöhemmin hakiessasi.
Oppisopimuskoulutus
Ohjelman puitteissa voit valita lukiollisen oppisopimuskoulutuksen. Se merkitsee,
että saat samat tiedot kuin muut, mutta suoritat vähintään puolet koulutuksestasi
yhdellä tai useammalla työpaikalla.
Mietittävää
Jos haluat saada korkeakoulukelpoisuuden, opintojen suunnittelu on tärkeää.
Yksilöllisen valinnan avulla ja – jos koulu tarjoaa sen mahdollisuuden – voit valita
ohjelman syventävien opintojen avulla peruskelpoisuuden korkeakouluopintoihin
saamiseksi tarvittavat kurssit. Ne ovat ruotsin kurssi tai ruotsi toisena kielenä
-kurssi sekä englannin kurssi. Keskustele opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaan
kanssa, jos haluat jatkaa opintojasi korkeammalle tasolle.
Sinulla on aina oikeus valita yksilöllisellä valinnalla vielä yksi lisäkurssi urheilussa
ja terveydessä ja yksi esteettinen kurssi.

