VETOVOIMAINEN KOTIHOITO – Tehdään hyvä arki yhdessä ESR-hanke
2020 - 2021

HANKKEEN KUVAUS
Tavoitteena kotihoidon vetovoimaisuuden, työelämän
laadun ja tuottavuuden parantaminen.
Läpileikkaavina tavoitteina digitaalisen viestinnän
kehittäminen ja teknologian parempi hyödyntäminen.
Kohderyhmät: Essoten ja Pieksämäen alueen kotihoidon
työntekijät.
Välilliset kohderyhmät: kotihoidon asiakkaat ja omaiset,
kotihoidon koko yhteistyöverkosto, hoitotyön opettajat
sekä alan opiskelijat.
Hankkeen taustalla ”Vetovoimainen kotihoito EteläSavossa” –esiselvityshanke (2019) ja siinä kehitetty
toimintakonseptin jalkauttaminen.

Rahoitus: Etelä-Savon ELY-keskus ja
Euroopan sosiaalirahasto sekä
hankkeen toteuttajat.
Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2011
Hanketoteuttajat:
Päätoteuttaja Essote,
osatoteuttajina Xamk, Diak ja Esedu.
Hankkeessa yhteensä 11 työntekijää
(4 päätoimista).
Kokonaisbudjetti n. 1,3 M €

Kotihoidon palvelulupauksemme
MITÄ LUPAAMME HENKILÖSTÖLLE:

MITÄ LUPAAMME ASIAKKAILLE:

Henkilöstö on tärkein voimavaramme

Kohtaamme asiakkaan yksilönä ja turvaamme hänelle
omannäköisen arjen.

TYÖHYVINVOINTI
VOIMAVARAN
A

Saan olla
työpaikalla
inhimillinen oma
itseni ja minulla on
oman tiimini ja
työnantajan tuki.

OMAN TYÖN
HALLINTA

Riittävästi aikaa
asiakkaan
kiireettömään
kohtaamiseen ja
kuntouttavaan
työotteeseen

TYÖN
ARVOSTUS
JA TAATTU
JATKUVUUS

Työni on
merkityksellistä ja
sitä arvostetaan.
Varma työpaikka luo
turvallisuuden
tunnetta.

JOUSTAVUUS

TURVALLISUUS

T a h to ti l a :

T a h to ti l a :

HYVINVOIVA
HENKILÖSTÖ

TOIMINTAKYKYINEN
ASIAKAS

Tuemme perheelämän ja
työelämän
yhteensovittamista.

KOHTAAMINE
N

Mielipiteitäni
kuunnellaan ja
minua kohdellaan
arvostavasti.

YKSILÖLLISYYS

Palvelut valitaan ja
räätälöidään
elämäntilanteeseeni
ja tarpeisiini
sopiviksi.

OSALLISUUS JA
KEHITTYMINEN

Saan kehittää
osaamistani ja sitä
hyödynnetään. Olen
mukana kehittämässä
myös työpaikkani
toimintatapoja.

Kotihoidon tuen
avulla minulla on
luottavainen tunne
kotona pärjäämiseen
ja voin luottaa minua
hoitavaan henkilöön.

JATKUVUUS

Luonani vierailevat
mahdollisimman
usein tutut ja
turvalliset
työntekijät.

AMMATTITAITO
Voin luottaa
kotihoidon
työntekijöiden
ammattitaitoon.

Vetovoimainen kotihoito

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
•
•

•
•

Uudistetaan perehdytystä
Kartoitetaan osaamista ja toteutetaan
täydennyskoulutuksia
• Käydään tutustumiskäynneillä eri alueiden
kotihoidossa
• Kokeillaan vertaiskehittämistä ja
itseohjautuvia tiimejä
• Vahvistetaan työntekijöiden
digiosaamista

•
•
•
•

Työpajat vertaistiedon käyttöön liittyvän
osaamisen vahvistamiseen
Yhtenäistetään ja helpotetaan tiedonhakua
käytettävissä olevista mittareista
Laaditaan hankkeelle viestintäsuunnitelma
Toteutetaan uusi verkkosivusto Essoten
kotihoidolle, tavoitteena kotihoidon
tunnetuksi tekeminen.

•

AMMATILLISUUDEN TYÖHYVINVOINNIN
VAHVISTAMINEN
PARANTAMINEN

OSALLISTAVAN
TIEDOLLA
JOHTAMISEN
JA VIESTINNÄN
KEHITTÄMINEN

•
•

PALVELUPROSESSIEN
KEHITTÄMINEN

Tuetaan esimiesten työtä
Vahvistetaan korvaavan työn ja varhaisen
puuttumisen mallin käyttöä
Otetaan käyttöön ”Hyvän mielen työpaikka”
-esimiesten työkalupakki
Kokeillaan psyykkisen työhyvinvoinnin ja
kognitiivisen ergonomian vahvistamista
Tuotetaan opinnäytetyö aiheena ”työn
hallinta”.

•
•
•
•

Työpajat palveluprosessien
uudistamiseen ja yhtenäistämiseen
Yhtenäistetään
toiminnanohjausjärjestelmän
käyttöä
Työpajat yhteisen ymmärryksen
vahvistamiseksi teknologisten
järjestelmien käytöstä
Pilotoidaan Onerva -sovellus
(sähköinen reissuvihko)

OSATOTEUTTAJIEN ROOLIT JA TAVOITTEET
XAMK:n erityisosaaminen hankkeessa
- viestintä, teknologia ja työhyvinvointi

Esedun erityisosaaminen hankkeessa
- ammatillisuus ja työprosessit

DIAK:n erityisosaaminen hankkeessa
- tiedolla johtaminen ja arviointi

XAMK:n avulla toteutetaan Essoten
kotihoidon vetovoimaisuutta lisäävä
internetsivuston. Sivusto palvelee
kotihoidon asiakkaita sekä kotihoidon
nykyisiä ja uusia työntekijöitä.

Esedu kartoittaa kotihoidon
henkilöstön osaamisvajeita ja
–tarpeita, sekä suunnittelee ja
toteuttaa täydennyskoulutuksia.
Esedu myös tunnistaa tulevaisuuden
osaamistarpeita.

Diak tukee Pieksämäen kotihoidon kehittämistä ja
jalkauttaa hankkeen toimintaa Pieksämäelle.

XAMK:n toteuttaa kotihoidon
työntekijöille psyykkisen
työhyvinvoinnin, palautumisen ja
kognitiivisen ergonomian
parantamiseen liittyvän pilotin.
Lisäksi Xamk on mukana kotihoidon
työntekijöiden osaamistarpeiden
kartoituksessa sekä uusien
osaamisalueiden esille nostamisessa.

Esedu tuottaa perehdytysaineistoa ja
–tilaisuuksia mm.
maahanmuuttajataustaisten
työntekijöiden tarpeisiin.
Esedu arvioi yhdessä muiden
hanketoteuttajien kanssa Buurtzorg
–kotihoidon mallin
soveltamismahdollisuuksia
Etelä-Savossa.

Diak tukee koko hankekonsortiota työhyvinvoinnin
vahvistamisessa, palveluprosessien
sujuvoittamisessa ja tietojohtamisen välineiden
kehittämisessä.
Diakin arvioi hankkeessa kehitettäviä toimintatapoja
ja tavoiteltavia muutoksia sekä dokumentoi
tulosten levittämistä ja juurruttamista.
Hankkeen kehitystyö välittyy Diakin sosiaali- ja
terveysalan opetukseen, jotta opetuksessa kyetään
ottamaan huomioon kotihoidon muuttuvat
haasteet.

Oppilaitosten opiskelijat voivat myös tehdä työelämäharjoitteluja hankkeessa ja
tukea hankkeen tavoitteita oppimistehtävillä ja opinnäytetöillä.

TAVOITELTAVAT TULOKSET

Ammatillisuus vahvistuu

Työhyvinvointi lisääntyy

Työskentely on sujuvampaa

Kotihoidossa työskentelee
ammattilaisia, joilla on tämän
päivän osaamisvaatimusten ja
asiakkaiden palveluntarpeisiin
soveltuva osaaminen.

Työssä huomioidaan työn ja elämäntilanteen
yhteensovittaminen. Työssä tuetaan työntekijän
yksilöllistä elämää ja arkea.

Moniammatillisuuteen perustuvat
palveluprosessit tukevat ja turvaavat työn
sujumista.

Työ koetaan merkitykselliseksi sekä osallistumisja vaikuttamismahdollisuudet omassa työssä ovat
lisääntyneen.

Töitä suunnitellaan keskitetymmin ja käytössä on
päivittäistä työn hallintaa tukevia
organisointitapoja.

Tiedolla johtamista hyödynnetään
systemaattisemmin

Resurssit voidaan entistä paremmin kohdistaa
suhteessa asiakkaiden tarpeisiin päivittäin
muuttuvissa tilanteissa.

Työssä korostuu asiakas- ja
työntekijäasiantuntijuus.
Kotihoitoon hakeutuu entistä
paremmin työntekijöitä
maahanmuuttajat mukaan
lukien.
Henkilöstön vaihtuvuus on
vähentynyt ja työvoiman
liikkuvuus helpottunut koko
Etelä-Savon alueella.

Käytössä olevat arviointityökaluja ja mittareita
käytetään entistä vahvemmin.
Päätöksenteko perustuu kotihoidon toiminnan eri
tasoilla kerättyyn tietoon, jonka keskeiset kanavat
on määritelty.

Välillisesti hanke on vahvistanut kotihoidon asiakkaiden ja heidän läheistensä
voimavaroja ja osallisuutta.

Viestintä on tehnyt kotihoidon toimintaa ja
käytössä olevaa teknologiaa tunnetummaksi ja
lisännyt kotihoidon toiminnan arvostusta ja alan
vetovoimaisuutta.
Digitalisaatio on tullut luontevaksi osaksi
ammattilaisten ja asiakkaiden välistä
vuorovaikutusta.

YHTEYSTIEDOT:
Jaana Koinsaari, hankepäällikkö
jaana.koinsaari@essote.fi
040 359 7097
Susanna Lempiäinen, hankekoordinaattori
susanna.lempiainen@essote.fi
040 359 7096
Soile Laitinen, hankesuunnittelija
soile.laitinen@essote.fi
P. 040 3599 063

