Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkintoon valmistava
koulutus
Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinnon suorittanut eläintenhoitaja on koe-eläinten hoidon ja
käsittelyn monipuolinen ammattilainen. Hänellä on asiantuntemus toimia oman työpisteensä
esimiehenä ja vastata eläintenperushoitotyöstä ja työn järjestelystä. Hän hallitsee koe-eläinten
käsittelyyn ja toimenpiteisiin liittyviä vaativia tehtäviä itsenäisesti ja yhteistyössä asiakkaiden
kanssa. Hänen työpaikkansa on julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Valmistava koulutus alkaa keväällä 2010
Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus alkaa keväällä 2010. Jokaiselle
opiskelijalle tehdään omalla työpaikalla esimiehensä kanssa henkilökohtaistamisen asiakirja, jonka
mukaan valmistavan koulutuksen toteuttaminen ja opiskeluaika määräytyvät.

Tavoitteet ja hyödyt
Koulutuksen tavoitteena on koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan
suorittaminen. Ammattitutkinnon suorittaminen osoittaa alan ammattityöntekijältä edellytetyn
ammattitaidon hallintaa.

Koulutuksen avulla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voit syventää tietouttasi mikrobiologiasta, genetiikasta ja etologiasta
voit syventää tietouttasi eri eläinten anatomiasta ja fysiologiasta sekä ruokinnasta
voit perehtyä koe-eläintyössä vaadittaviin laatujärjestelmiin
voit kehittyä koe-eläinhoitajien näyttötutkintojen arvioijaksi
voit syventää tietouttasi isolaatiosta, desinfektiosta ja steriloinnista
voit syventää tietouttasi eri eläinten injektioista ja muista annosteluista sekä näytteenotoista
ja koetekniikoista
perehdyt terveystarkkailuun ja eläinten sairauksiin
voit syventää viestintä- ja esimiestaitojasi ja opit tunnistamaan osaamisesi
laadit portfolion ja suoritat koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinnon näytön.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu koe-eläintenhoitajille, jotka ovat työskennelleet alalla useita vuosia ja
aikovat suorittaa koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon
voi suorittaa ilman valmistavaa koulutustakin, jos hallitsee tutkinnon perusteissa vaadittavan
ammattitaidon. Erikoisammattitutkinnon suorittanut hoitaja hallitsee tavallisten koe-eläinten hoidon
ohella harvinaisten eläinlajien hoitamisen. Hän osaa eläinkokeisiin liittyvien perustekniikoiden
lisäksi erityistekniikoita ja pyrkii aktiivisesti kehittymään ja omaksumaan uusia taitoja. Esimiehenä
toimiminen voi olla oleellinen osa työtehtäviä, ja erikoisammattitutkinnon suorittanut hoitaja osaa
suunnitella työpisteensä toimintaa aina eläintilauksista toiminnan tehokkuuden seuraamiseen asti.
Nykyaikainen asiakaspalvelu edellyttää asioiden nopeaa ja joustavaa hoitamista – ja yhä useammin
englannin kielellä. Tietoja tallennetaan, kerätään ja välitetään tietotekniikkaa hyödyntäen:
tietojenkäsittelyohjelmien ja tietoverkkojen käyttäminen on eläintenhoitajan työskentelyn
perusasioita.

Tutkinnon rakenne
1) Koe-eläinyksikön perustoiminnat
2) Eläinkoetekniikat
3) Työnjohto ja esimiestehtävät
4) Asiakaspalvelu

Toteutus
Koulutus toteutetaan kevään 2010 ja kevään 2012 välillä. Koulutukseen sisältyy noin 10
lähiopetusjaksoa, jotka ovat 3-4 päivän mittaisia, Moodle-verkko-opetusta, kirjallisia tehtäviä,
oppimispäiväkirjanpitoa, tutustumista alan työpaikkoihin ja koulutusristeily alan järjestöjen
järjestämänä.

Tutkinnon suorittaminen
Jokaiselle tutkintoon osallistuvalle laaditaan henkilökohtaistettu näyttötutkinnon suorittamisen
suunnitelma. Opiskelun aikana jokainen opiskelija laatii portfolion näyttöä varten. Ammattitutkinto
suoritetaan osoittamalla tarvittava ammattitaito pääosin työpaikalla järjestettävissä
tutkintotilaisuuksissa.

Koulutuspaikka
Lähiopetus tapahtuu Suomen kalatalouden ja ympäristöinstituutin toimitiloissa Paraisilla ja osaksi
opiskelijoiden työpaikoilla yhteistyökumppaneiden luona.

Hinta
Opiskelijamaksu on 400 €, ja sen voi maksaa 100 € erissä koulutuksen aikana.
Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksensa.
Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu 50,50 € sisältyy opiskelumaksuun.
Opiskelijat hankkivat itse oppikirjat ja muun koulutusmateriaalin sekä sopivan työ- ja
suojavaatetuksen ja maksavat tarvittaessa materiaalien kopiointimaksut.

Hakeminen
Koulutukseen haetaan 15.12.2009 mennessä täyttämällä hakulomake, johon liitetään CV.
Hakulomakkeeseen pääset tästä. Voit hakea koulutukseen myös lähettämällä vapaamuotoisen
hakemuksen, jonka liitteenä on CV, osoitteeseen:
Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Kalakouluntie 72
21610 KIRJALA
Valituille hakijoille ilmoitetaan kirjeitse valinnasta. Koulutuksen järjestäjät tekevät 15.12.2009
alkaen valmiuskartoituksen ja haastattelun, pääsääntöisesti jokaisen opiskelijan työpaikalla.

Lisätietoja
leena.liesirova@helsinki.fi, lena.abrahamsson@kalakoulu.fi

