Mielenterveys- ja päihdetyön
erikoisammattitutkinto (EAT)
Terveys- ja hyvinvointialat

Kehitä mielenterveys- ja päihdetyötä!
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena työskentelet osana alan asiantuntijaverkostoa. Sinulla on valmiudet
toimia erilaisissa vastuutehtävissä ja kehittää myös omaa työyhteisöäsi. Työssäsi painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus
sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveysja päihdetyössä.
Keudassa pääset jo opiskeluaikana kehittämään omaa työpaikkaasi kehittämistehtävän parissa. Tulet verkostoitumaan muiden alan
ammattilaisten kanssa sekä jakamaan kehittämisaiheita ja -ideoita. Vierailemme opintojen aikana alan tapahtumissa, asiantuntijaluennoilla
ja opintokäynneillä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Asiantuntijuus ja kehittävä työote
Asiakaslähtöisyys
Vastuullisuus

Työllistyminen
Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja
terveysalalla. Työtä tehdään julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun
osaamiskartoitukseen.
Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin
hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen
Toteutusvaihtoehdot
Ilta-monimuotokoulutus | Kerava Keskikatu
Lähiopetusta on noin kahtena iltana kuukaudessa. Opintojen aloitus sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Suoritat tutkinnon tai tutkinnon osat näytöillä ja osaamista voit hankkia esimerkiksi oppisopimuksella, koulutussopimuksella tai oman työn
ohessa.
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin
(keskimäärin opiskelu kestää 1,5 - 2 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit suorittaa
tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo tarvittava ammattitaito.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.
Tutkinnon suorittajalta edellytetään soveltuvaa aikaisempaa koulutusta (esim. lähihoitaja) sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja
alan työkokemusta.
Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:
sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen
hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat
toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen
veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista
päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.
Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Kustannukset
Opiskelijamaksu 450 euroa.
Oppisopimusopiskelijoille maksuton.
Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt
Opettaja
Anne Jämsä
050 415 0816
anne.jamsa@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Outi Kari
050 434 4105
outi.kari@keuda.fi

