
 

 

 

Hej Klient och Anhörig! 
 
Inom projektet projektet TulKOTI (Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 

2021-2023) piloteras en verksamhetsmodell för undervisningshemvård. 

Verksamhetsmodellen har formats under 2022 och piloteras under tiden 10/2022 - 04/2023 

på Vasa hemvård område 4.  Målet med verksamhetsmodellen är att smidigare flytta 

arbetskraft från studier till arbetslivet inom hemvården. 

 
Inom verksamhetsmodellen piloteras tre olika metoder för undervisning av studerande inom 

hemvården;  

1. Interprofessionell utbildning – Studerande från olika yrkesgrupper får genom daglig 

studerandepalavermöjlighet till att dela kunskap medvarandra och lära sig om 

varandras yrkesrollerunder praktikperioden. Även diskussion med personal i andra 

yrkesgrupper bidrar till studerandes interprofessionella utbildning. 

2. Lär-par – Studerande får möjlighet att arbeta i par med annan studerande från samma 

yrkesgrupp under praktikperioden för att lära sig av varandra och med varandra. Under 

studerandes praktikperiod paras hen ihop med en annan studerande från samma 

blivande yrkesgrupp och får därefter handledning parvis. 

3. Virtuell handledning – Studerande/studerandepar får möjlighet att göra egna 

klientbesök hos klienter genom virtuell handledning av handledaren. Virtuella 

handledningen genomförs med att studerande besöker klienten fysiskt och 

handledaren besöker virtuellt. Detta sker via VideoVisits tjänster och genomförs med 

surfplatta, högtalare och mikrofon för att klient, studerande och personal skall kunna 

vara delaktiga smidigt i besöket. 

 

Dessa tre metoder tillsammans resulterar i att studerande under sin praktikperiod får möjlighet 

till att träna på sina kommunikations-och samarbetskunskaper, arbeta i team samt ta mer plats 

i klientmötet hos klienter. 

 

Ni/din anhörig kan under piloteringen få besök av hemvårdens personal som under besöket 

har två studerande med sig (lär-par). Under besöken kan också studerande besöka Er/din 

anhörig fysiskt medan hemvårdens personal deltar i klientmötet virtuellt (virtuell handledning).  

 

Innan detta görs behöver Ni/din anhöriga ge sitt skriftliga samtycke.  

Med följer blankett för detta.  

 



 

 

 
 

Hei Asiakas ja Omainen! 
 

TulKOTI-hankkeessa (Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021 - 2023) 

pilotoidaan opetuskotihoidon toimintamallia. Toimintamalli on kehitetty vuonna 2022 ja sitä 

pilotoidaan 10/2022 - 04/2023 Vaasan kotihoidossa alueella 4. Toimintamallin tavoitteena on, 

että opiskelija voisi siirtyä sujuvasti opiskelijan roolista työntekijäksi kotihoitoon. 

 

Toimintamallissa pilotoidaan kolmea erilaista menetelmää kotihoidon opiskelijoiden 

koulutukseen; 

1. Ammattienvälinen koulutus – Eri ammattiryhmien opiskelijat saavat päivittäisen 

opiskelijapalaverin kautta mahdollisuuden jakaa tietoa keskenään ja oppia toistensa 

ammatillisista rooleista harjoittelujakson aikana. Myös muiden ammattiryhmien 

henkilökunnan kanssa käytävä keskustelu edistää opiskelijoiden ammatillista 

koulutusta. 

2. Vertaisoppiminen – Opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä pareittain toisen 

opiskelijan kanssa samasta ammattiryhmästä harjoittelujakson aikana oppiakseen 

toisiltaan. Opiskelijan harjoittelujakson aikana hän työskentelee toisen opiskelijan 

kanssa samasta tulevasta ammattiryhmästä, jolloin he saavat ohjausta pareittain. 

3. Opiskelijaohjaus etäyhteydellä. Asiakaskäyntejä ohjataan etänä. Virtuaalinen 

ohjaus toteutetaan siten, että opiskelija vierailee asiakkaan luona fyysisesti ja ohjaaja 

virtuaalisesti. Tämä tapahtuu VideoVisit-palvelun kautta ja toteutetaan tabletilla, 

kaiuttimella ja mikrofonilla, jotta asiakas, opiskelija ja henkilökunta voivat helposti 

osallistua vierailuun. 

 

Nämä kolme menetelmää yhdessä johtavat siihen, että opiskelijoilla on harjoittelujakson 

aikana mahdollisuus harjoitella kommunikaatio- ja yhteistyötaitojaan, työskennellä ryhmissä 

ja osallistua enemmän asiakastapaamisiin asiakkaiden kanssa. 

  

Pilotin aikana sinun/sinun sukulaisesi luona voi olla kotihoidon henkilökuntaa, jolla on vierailun 

aikana mukana kaksi opiskelijaa (oppilaspari). Vierailujen aikana opiskelijat voivat käydä 

sinun/sukulaisesi luona myös fyysisesti, kun taas kotihoidon henkilökunta osallistuu 

asiakastapaamiseen virtuaalisesti (virtuaalinen valvonta). 

  

Ennen kuin tämä tehdään, sinun tai lähiomaisesi on annettava  

kirjallinen suostumus. Mukana on lomake tätä varten. 


