Hankkeen ja opetuksen
integraatio
• Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen
muodot kotona asumiseen –hanke
• Tulosseminaari 4.9.2018
• Sari Arolaakso, TtM, Lehtori, Lapin AMK

Osaprojektin tavoitteet

Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteet hankkeessa
• Opiskelijoiden osallistuminen hankkeen pilottikohteiden
toiminnan kehittämiseen, toteuttamiseen ja käyttökokemusten
arviointiin sekä reaaliaikaisten sisältöjen tuottaminen verkkoohjaukseen.
• Erilaiset kokeilut Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI:lla
• Lapin AMK osallistuminen koko hankkeen vaikutusten arviointiin
ja itsearvioinnin tukemiseen.
• Kolmen pilotin arviointityöpajan toteutus
• Koko hankkeen väli- ja loppuarviointityöpajojen toteutus
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Opetuksen integrointi hankkeen toimintoihin, TKIO

Lapin AMKissa on tehty mittava opetussuunnitelmien uudistus,
OPS2017.
Uudistuksen tavoitteena on
• opetussuunnitelmien yhdenmukaistaminen osaamis- ja
ongelmaperusteisen oppimisnäkemyksen linjausten mukaisesti.
• opetuksen ja TKI-toiminnan integroituminen työelämää
uudistavaksi.
Hankkeissa toteutuneet opintopisteet on yksi tulosmittari, jota
seurataan sekä AMKin että ministeriön taholta.
Lisäksi tavoitteena on kehittämistoiminnan kohdentuminen Lapin
AMKin strategian painoaloille.
• Etäisyyksien hallinta
• Turvallisuusosaaminen
• Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen
• Arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen
• Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys
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Osaprojektin tulokset tukivat TKIO-integraatio
kehittämistavoitteita

Opetuksen integroinnissa hankkeen pilottikohteiden toiminnan
kehittämiseen, toteuttamiseen ja käyttökokemusten arviointiin
onnistuttiin hyvin.
• Tuloksena oli lähes 400 TKI-opintopistettä (389,5op)
Hankkeen toteutukset kohdentuivat Lapin AMKin strategian
painoaloihin.
• Etäisyyksien hallinta; erilaiset etäohjauskokeilut, Teknologiaviikko
ONNI-autolla, etäosallistuminen hankkeen kokouksiin ja
seminaareihin.
• Turvallisuusosaaminen; teknologia-avusteiset palvelut kotona
asumisen tukena.
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Keskeisiä tuloksia

Eri koulutuksien opiskelijoita osallistui hankkeen pilottikohteiden
toteutuksiin
• Länsi-Pohjan Seniorineuvonta –pilotti; 4 geronomiopiskelijaa
• Teknologiaviikko; yhteensä 30 opiskelijaa geronomi, fysioterapian
ja hoitotyön koulutuksista
• Ennakoivan kotiutumisen –mallin kehittäminen; hoitotyön ja
fysioterapian opiskelijoita
• Keminmaan kotikuntoutus –pilotti; 2 geronomiopiskelijaa
• Yhteinen alueellinen palveluneuvonta ja –ohjausmallin
kehittäminen; opinnäytetyö sekä yhteisen palveluhakemuksen
kehittämiseen osallistui yhteensä 25 geronomiopiskelijaa
• Teknologia-avusteisiin laitteisiin liittyvän henkilöstökyselyn
toteuttamiseen osallistui geronomiryhmä (23 opisk)
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Keskeisiä tuloksia

Opiskelijat tuottivat sisältöjä verkko-ohjaukseen.
• Teknologiaviikon aikana opiskelijat ohjasivat etäyhteyden avulla
ONNI-auton pysähdyspaikoille kokoontuneille ikäihmisille
tasapaino- ja muistiharjoitteita sekä toteuttivat
ravitsemusneuvontaa.
• Kaksi fysioterapian opiskelijaa tuotti Sävelsirkku-palveluun
Sentina Oy:n toimeksiantona uusia ohjaussisältöjä
liikuntatuokioihin.
• Etäpalvelut –tutuksi päivässä fysioterapian opiskelija ohjasi
osallistujille taukojumpan Skypessä.
• Geronomiopiskelijat päivystivät palveluneuvontapisteessä ja
toteuttivat monikanavaisesti palveluneuvontaa ja –ohjausta
alueen ikäihmisille.
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Keskeisiä tuloksia

Hankkeen pilottikohteiden kehittämistyöhön liittyviä opinnäytetyötä
• Raappana, Greetta & Valli, Kirsi. 2018. Sävelsirkku -palvelu
osana kotikuntoutusta, Pilottikokeilu Toimiva kotihoito Lappiinmonipuoliset tuen muodot kotona asumiseen –hankkeessa.
http://www.theseus.fi/handle/10024/144027
• Torvinen-Sandholm, Päivi. 2018. Gerontologinen palveluohjaus:
Geronomin palveluohjaus- ja neuvontaosaaminen ikääntyneiden
palveluohjauksessa.
https://www.theseus.fi/handle/10024/152062

7

3.9.2018

Sari Arolaakso, Lapin AMK

Keskeisiä tuloksia

Hankkeen aikana valmistui kaksi julkaisua
• Lapin AMKin julkaisusarjassa, Hyvinvointipalvelut SOTEmyllyssä,
14 puheenvuoroa lappilais-sotesta, Arolaakso, Sari. 2017.
Sosiaali- ja terveyspalveluita etänä, ONNI lähellä.
https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=9486c401-58f4-4919af73-21af0084b41f
• Blogi-kirjoitus, Lapin AMKin Pohjoisen tekijät –blogissa. Turunen,
Minna. 2017. Geronomi on tulevaisuuden palveluosaaja.
• https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Ajankohtaista/Pohjoisen-tekijat--Lapin-AMKin-blogi?p_dottwdnc=6#dottwdnc
• Teknologia-avusteisiin laitteisiin liittyvän henkilöstökyselyn
tuloksista on valmistumassa artikkeli Lapin AMKin julkaisuun;
”Soten haasteet hyvinvointialan korkeakoulutukselle”.
Hankkeen toimintoihin osallistuneista opiskelijoista kaksi työllistyi
hankkeen aikana toisen osatoteuttajan kanssa tehdyn yhteistyön
kautta.
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Tulosten merkitys ja hyöty

TKIO-integraatio, kertyneet TKI-opintopisteet.
Hankkeen toteutuksiin osallistuminen on lisännyt Lapin AMKin
asiantuntijoiden ja eri alojen opiskelijoiden monialaista osaamista
ikäihmisten kotihoitoon, kotikuntoutukseen, palveluohjaukseen sekä
teknologia-avusteisten palveluiden hyödyntämiseen liittyen.
Hankkeen aikana on saatu arvokasta tietoa koulutuksen
kehittämiseen liittyvistä tarpeista, miten koulutuksella voidaan antaa
valmiudet pärjätä muuttuvassa työelämässä. Teknologiaosaaminen
nousi erityisesti esille henkilöstökyselyn yhteydessä.
Hankkeessa mukanaolo on lisännyt tietoa maakunnallisesta
sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistumisesta ja
yhdenmukaistamisesta.
• Hankekäsikirja opetukseen!
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Lopuksi

Opetuksen integroinnista hankkeen toimintoihin valmistui TKI-kärjet
kisavideo. Kärjet on vuosittainen kilpailu, missä palkitaan vaikuttavin
TKI-hanke tai toiminta ammattikorkeakoulussa.
Videon toteutti Lapin AMKin kuvataiteen opiskelija.
Videolla on kuvattu yksi hankkeessa toteutettu opetuksen
integraatio.

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille
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