
UUTISETTYÖELÄMÄ 

Hoiva-avustajan työ on lähellä ihmistä 
Hoiva-avustajaksi opiskelevat suorittavat kaksi tutkinnon osaa 
lähihoitajan opinnoista eli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. 
Hoiva-avustajat työllistyvät hyvin, usein suoraan jo koulutuksesta. 
Koulutuksesta on myös hyvä jatkaa jatko-opintoihin, jos 
lähihoitajan ammatti kiinnostaa. 
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Hoiva-avustaja koulutuksessa opitaan päivittäisen avustamisen tarpeita eli opitaan 
helpottamaan avustettavan henkilöä päivittäisissä rutiineissa. Työhön kuuluu usein 
esimerkiksi aamu- ja iltatoimissa auttaminen, pukeutumisessa ja ruokailussa 
avustaminen. 

 
Sataedun opettaja Saija Hurme kertoo, että hoiva-avustajan työ sopii tasapainoiselle 
henkilölle, joka on valmis tarttumaan työhön. Työ on ajoittain hyvinkin fyysistä, joten 
hyvä kunto on etu. TOMI GLAD / GLAD MEDIA OY 

Hoiva-avustajan työ on ennen kaikkea vaihtelevaa. Ilolla, vuorovaikutuksella ja aidolla 
välittämisellä on suuri merkitys työssä, jota tehdään avustettavan henkilön arjessa. 

Koulutus on käytännönläheistä ja paljon opitaan tekemällä. Opiskelijat tutustuvat 
hoivatyön lisäksi myös työelämä- ja digitaitoihin, joita tarvitaan arjen työssä. 

https://www.iltalehti.fi/uutiset
https://www.iltalehti.fi/tyoelama


 
Hoiva-avustajat tekevät hoitotyön kirjauksia työpäivänsä aikana. Koulutuksessa opitaan 
käyttämään hoitoalan tietojärjestelmiä ja toimistotyössä tarvittavia perustaitoja. TOMI 
GLAD / GLAD MEDIA OY 

Työpaikkoja löytyy hoitotyön eri saroilta 

Hoiva-avustajien työpaikat löytyvät useimmiten vanhusten- tai vammaisten 
palvelutaloista sekä kotihoidon piiristä. Moni hoiva-avustaja työskentelee myös 
henkilökohtaisena avustajana. Kuten lähihoitajilla, hoiva-avustajilla on 
työllistymismahdollisuuksia paljon. 

Hoiva-avustajia tarvitaan alalla ja tekijöistä on pula. Töitä siis riittää. 



 
Irene Suomi (vas.) on omassa kutsumusammatissaan hoiva-avustajana. Hänelle on 
tärkeää, että hän voi työssään tarjota apua, huolenpitoa ja läsnäoloaan toisille. Työtään 
hän kuvaa rinnalla kulkemiseksi. TOMI GLAD / GLAD MEDIA OY 

Sataedussa vaalitaan opiskelijan etua 

Sataedussa on panostettu hoiva-avustaja koulutukseen. Koulutukset toteutetaan 
pienryhmissä ja jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen koulutuksen 
suorittamiseen. 

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat yhdistää koulutukseensa myös suomen 
kielen opintoja ja heitä tuetaan siirtymisessä suomalaiseen työelämään. 

Sataedun tavoitteena hoitoalan työn kouluttaja on, että jokainen valmistunut opiskelija 
työllistyy ja on oman ammattinsa paras osaaja. Sataedu sosiaali- ja terveysalalle 
hakeutuvien hakijoiden soveltuvuus alalle testataan aina – mikä on myös hakijan etu. 

Sataedussa toivotaan, että mahdollisimman moni alasta ja työstä kiinnostunut löytäisi 
hoivatyön koulutukset Sataedun koulutustarjonnasta. Koulutukseen hakeutumista 
tuetaan ja opinto-ohjaajan palvelut ovat kaikkien hakijoiden käytettävissä jo 
hakeutumisaikana. 



 
Opettaja Saija Hurme ja hoiva-avustajaksi opiskeleva Cielo Obarco (Oik.). Cielo kertoo, 
että hän on saanut opiskelunsa aikana paljon apua ja tukea vastuuopettajaltaan ja 
erityisopettajalta. Opiskelu on tuonut myös uusia ystäviä. TOMI GLAD / GLAD MEDIA OY 

Tie lähihoitajan ammattiin 

Hoiva-avustajan työssä kertynyt työkokemus on hyvä pohja lähihoitajaopinnoille. Jos 
jatko-opinnot kiinnostavat ja hoitotyö alana tuntuu omalta, hoiva-avustajakoulutuksesta 
voi hakea suoraan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto -koulutukseen. Hoiva-
avustajakoulutuksessa suoritetut tutkinnon osat: kasvun ja osallisuuden edistäminen ja 
ikääntyvien osallisuuden edistäminen huomioidaan opiskelusuunnitelmassa – niitä ei 
tarvitse uudestaan suorittaa. 



 
Sataedun hyvinvointialan opinto-ohjaaja Piia Lahti tukee ja opastaa hoiva-avustajia 
koko opiskelun ajan omassa roolissaan. Piian voi olla myös yhteydessä silloin, kun 
oppisopimuskoulutus tai jatko-opinnot ovat ajankohtaisia. KAIJA MARJANEN 

Oppisopimuskoulutuksella hoiva-avustajaksi tai jatko-opintoihin 

Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa kouluttautua ensin hoiva-avustajaksi ja sen 
jälkeen lähihoitajaksi. Hoiva-alalla on pulaa tekijöistä. Työpaikkoja on enemmän kuin 
alalle tulijoita. 



 
Hoiva-avustaja Ali Al-Saed opiskelee lähihoitajaksi oppisopimuksella. Ali kertoo, että 
jatkokouluttautuminen tuo hänelle enemmän mahdollisuuksia ja vastuuta ikäihmisten 
hoitotyöhön. Lähihoitajana hän voi jatkossa tehdä myös yövuoroja, joissa tarvitaan 
enemmän ammatillista osaamista. TOMI GLAD / GLAD MEDIA OY 

Oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneen kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä alan 
työnantajiin. Hoiva-avustajana työskenteleville onkin jo tarjolla kevyt siirtymä 
lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen nykyisen työnantajansa piirissä, kun jalka on jo 
niin sanotusti oven välissä. Useat hoitotyön alan yritykset kouluttavat henkilöstöään 
oppisopimuksella työuran eri vaiheissa. 



 
Sataedun sosiaali- ja terveysalan oppisopimuskoordinaattori Merja Tuomolan työhön 
kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen oppisopimuskoulutuksen piiriin, silloin kun se on 
opiskelijalle ajankohtaista. Tuomola laatii yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa 
oppisopimuksen ja toimii myös osapuolten tukena oppisopimuksen aikana. KAIJA 
MARJANEN 

Opiskele hoiva-avustajaksi 

Haku osoitteessa www.sataedu.fi/soteala kohdassa ”Muut koulutukset” 

Sataedu järjestää hoiva-avustaja-koulutusta Kankaanpäässä, Harjavallassa ja 
Ulvilassa. 

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena tai 
työvoimakoulutuksena. 

Lisätiedot: 
Sataedun opinto-ohjaaja Piia Lahti, piia.lahti@sataedu.fi 

 

https://sataedu.fi/koulutukset/sosiaali-ja-terveys/
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