
 

 

 
 

Hej Studerande, välkommen till 

undervisningshemvården 
Inom projektet projektet TulKOTI (Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 

2021-2023) piloteras en verksamhetsmodell för undervisningshemvården. 

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. 

 

Verksamhetsmodellen står på tre ben; 

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 din 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 

din andra praktikvecka paras du ihop med en annan studerande från samma blivande 

yrkesgrupp och ni får därefter handledning parvis. 

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

klientbesök hos klienter genom virtuell handledning av handledaren. Virtuella 

handledningen sker via VideoVisits tjänster.  

 

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. 

 

Efter avslutad praktikperiod får du möjlighet till att fylla i en enkät. I enkäten efterfrågas dina 

upplevelser av verksamhetsmodellen och dina svar hjälper oss att utveckla 

verksamhetsmodellen till det bättre.  

 

För mer information finns guiden för verksamhetsmodellen tillgänglig via  

din handledare. Vi hoppas att du skall trivas i samarbetet med att utveckla 

undervisningshemvården.  

 
  



 

 

 
 
 

Hei Opiskelija, tervetuloa 

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

puitteissa pilotoidaan opetuskotihoidon toimintamallia. Toimintamalli on kehitetty vuonna 2022 

ja sitä pilotoidaan 10/2022 - 04/2023 Vaasan kotihoidossa, alue 4. Toimintamallin tavoitteena 

on, että opiskelija voisi siirtyä sujuvasti opiskelijan roolista työntekijäksi kotihoitoon. 

 

Toimintamalli koostuu kolmesta osasta;  

1. Ammattienvälinen koulutus – Eri ammattiryhmien opiskelijat saavat päivittäisen 

opiskelijapalaverin kautta mahdollisuuden jakaa tietoa keskenään ja oppia toistensa 

ammatillisista rooleista harjoittelujakson aikana. Keskustelu muiden ammattiryhmien 

henkilökunnan kanssa edistää ammattienvälistä koulutustasi. 

2. Vertaisoppiminen – Opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä pareittain toisen 

opiskelijan kanssa samasta ammattiryhmästä harjoittelujakson aikana oppiakseen 

toisiltaan. Toisella harjoitteluviikolla kaksi saman ammattiryhmän opiskelijaa 

muodostavat parin ja ohjaus siirtyy pariohjaukseen.   

3. Opiskelijaohjaus etäyhteydellä – Opiskelijat saavat mahdollisuuden tehdä omia 

kotikäyntejä, joita opettaja seuraa videoyhteydellä. Virtuaalinen ohjaus tapahtuu 

VideoVisit -palvelun kautta.  

 

Nämä kolme menetelmää yhdessä tarjoavat mahdollisuuden opiskelijoille harjoitella 

kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja, työskennellä ryhmissä ja pareittain sekä osallistua 

enemmän asiakastapaamisiin kotikäyntien aikana. 

 

Harjoittelujakson päätyttyä sinulla on mahdollisuus vastata kyselyyn. Kyselyssä kysytään 

kokemuksiasi toimintamallista ja vastauksesi auttavat meitä kehittämään toimintamallia. 

  

Lisätietoja löytyy toimintamallin oppaasta joka on saatavilla ohjaajasi kautta. Toivomme, että 

viihdyt yhteistyössä missä kehitetään opetuskotihoitoa. 

 
 


