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3 Hankkeen perustiedot

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Innostu vanhustyöstä - hankkeen tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kiinnostusta

vanhustyötä kohtaan ja sitä kautta saada lisää työvoimaa Kainuun alueen vanhustyön työpaikkoihin. Hankkeen

tavoitteena on kehittää uudenlainen opiskelijaohjauksen malli, minkä avulla voidaan edesauttaa valmistuvien sosiaali-

ja terveysalan työntekijöiden hakeutumista ja sitoutumista vanhustyöhön. Opiskelijaohjauksen malli on

työelämälähtöinen ja siinä huomioidaan erityisesti erilaisia tukitoimia tarvitsevat opiskelijat.

Hankkeen toimijoina ovat Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun sote sekä kumppaneina

alueen yksityisiä toimijoita ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon palveluntuottajista. Opiskelijaohjauksen mallin

yhteiskehittäminen toteutetaan valituissa vanhustyön pilottiyksiköissä. Hankkeessa selvitetään, millaisilla ohjaamisen

keinoilla voidaan tukea opiskelijoita ja millaisia kohdennettuja koulutuksia tarvitaan työelämässä toimiville ohjaajille.

Selvitystyön tuloksena suunnitellaan koulutusta sekä pilottien sisältö ja toteuttaminen. Pilotointien tueksi työntekijöitä

valmennetaan ohjaustehtävään ja koulutetaan mentorointiin. Ohjausmallia kehitetään työpaikoilla yhteistyössä

hanketoimijoiden kanssa hyödyntämällä työnohjausta. Lisäksi hankkeen aikana vahvistetaan opiskelijavastaavien

verkostoa.

Hankkeessa arvioidaan pilotoinneista syntyviä tuloksia ja niiden pohjalta luodaan uusi vanhustyötä palveleva

opiskelijaohjauksen malli. Ohjauksen tueksi valmistuu koulutuspaketti työelämäohjaajia varten. Hankkeen tuloksena

työpaikkojen opiskelijaohjauksen osaaminen vahvistuu ja siihen saadaan enemmän pedagogista näkemystä.

Hankekokonaisuus kehittää ja vahvistaa kaikkien toimijoiden moniammatillista vanhustyön osaamista, mikä näkyy

asiakkaan hoidon ja palvelun laadun parantumisena.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

Get Excited About Elderly Work
 
 

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

Get excited about elderly work - the aim of the project is to increase the interest of social and health care students in

elderly work and thereby get more manpower into jobs in elderly work in the Kainuu region. The aim of the project is to

develop a new model of student guidance, which can be used to facilitate the application and commitment of

graduating social and health workers to elderly work. The student guidance model is work-oriented and pays special

attention to students who need different support measures.

The actors of the project are Kainuu Vocational College, Kajaani University of Applied Sciences and Kainuu Sote, as

Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Sosiaali- ja terveysalan työvoimaan saatavuuden haasteet vaativat suunnitelmallista yhteistyötä alueen suurimman
työnantajan, Kainuun soten, ja oppilaitosten kesken.  Yhteistyötä tarvitaan myös yksityisten palveluntuottajien ja
oppilaitosten välillä, koska sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa on vaikea saada yksityispuolelle, varsinkin
vanhustyöhön. Hankkeella haetaan maakunnallista vaikuttavuutta, koska työvoimapula on erityisen vaikea
Kajaanin ulkopuolella.
Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, miten käytännön yhteistyöllä pystytään pitämään alalle tulevat opiskelijat
opinnoissa kiinni riippumatta opiskelijan senhetkisistä taidoista ja elämäntilanteesta. Toimintatapa on uusi, ja se
vaatii konkreettista yhteistyötä työelämän ja oppilaitosten välillä.

Hankkeen julkinen nimi

Innostu vanhustyöstä
Alkamispäivämäärä

1.3.2021
Päättymispäivämäärä

28.2.2023
Toimintalinja

4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite

9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Hanketyyppi

Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä
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well as private actors in the area from care providers for the elderly. The joint development of the student guidance

model will be carried out in selected pilot units for elderly work. The project examines what means of guidance can be

used to support students and what kind of targeted training is needed for supervisors in working life. As a result of the

study, training and the content and implementation of the pilots will be planned. To support the pilots, employees are

trained for a mentoring role and trained in mentoring. The supervision model is developed in the workplace in

cooperation with project actors by utilizing job supervision. In addition, the network of student officers will be

strengthened during the project.

The project evaluates the results of the pilots and creates a new model of student guidance for the elderly. To support

the guidance, a training package for working life instructors will be completed. As a result of the project, the

competence of student guidance in the workplace will be strengthened and a more pedagogical view will be gained.

The project develops and strengthens the multi-professional competence of the elderly in all actors, which is reflected

in the improvement of the quality of customer care and service.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

Kainuussa sosiaali- ja terveysalan osaajista on jatkuva pula ja työvoiman tarvetta on kaikenlaisissa alan työtehtävissä.

Lähivuosina alalta eläköityy satoja työntekijöitä ja palveluiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä edelleen. Vuonna

2020 tulevat voimaan myös vanhuspalvelulain muutokset, joiden mukaan säädetään

vähimmäishenkilöstömitoituksesta iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Myös

vallitseva koronatilanne lisää edelleen painetta saada osaavaa työvoimaa.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiksi hakeutuminen Kainuussa on selkeästi vähentynyt viimeisen kahden vuoden

aikana. Toisen asteen lähihoitajakoulutukseen hakijoita on ollut vuonna 2020 lähes 50 % vähemmän kuin esimerkiksi

vuonna 2018. Erityisesti on vähentynyt vetovoima vanhustyöhön, mihin Kainuussa alan työpaikat väestörakenteensa

vuoksi painottuvat. Työskentelyä ikääntyneiden kanssa ei pidetä kiinnostavana, joten tarvitaan vanhustyön profiilin

nostoa sekä siihen liittyvän erityisosaamisen lisäämistä alueella.

 

Erityisesti nuorten opiskelijoiden kiinnittyminen sosiaali- ja terveysalalle  haastaa niin alan työpaikkoja kuin

oppilaitoksiakin. Opiskelujen alkuvaihe nähdään kriittisenä kohtana alalle kiinnittymiseen. Tarvitaan nuorten tukemista

heidän opinnoissaan ja erityisesti tukea työelämään kiinnittymisessä. Ensimmäiset kokemukset esimerkiksi

vanhustyöstä tulisi olla sellaisia, että ne kannustavat nuoria jatkamaan ammatissa. Myös opintojen loppuvaiheen

työelämässä tapahtuva oppiminen voi vaikuttaa siihen, jääkö opiskelija työskentelemään kyseiselle työnantajalle.

Kokonaisuutena tulee kehittää sellaisia toimintamalleja, millä alan opiskelijat sitoutuvat alueen työpaikkoihin ja

opiskelemaansa alaan. Yhä enemmän työelämässä tapahtuva opiskelijoiden oppiminen tuo sosiaali- ja

terveydenhuollon työntekijöille uuden ison osaamisvaateen; pedagogisten taitojen kehittämisen, oppimisen

kokonaisuuden tarkastelun sekä kokonaisvaltaisemman vastuun kantamisen opiskelijan oppimisesta. 

 

Tuen tarve opiskelijoiden työelämässä oppimisen ja ohjatun harjoittelun aikana korostuu yhä enemmän. Sosiaali- ja

terveysalan harjoittelupaikoilla osa työelämäohjaajista on käynyt joko KAO:n hyvinvointialan tai KAMK:n sosiaali- ja

terveysosaamisalan järjestämän ohjaajakoulutuksen.  Näissä koulutuksissa pääpaino on ollut harjoittelun

ohjausprosesseissa ja toimijoiden rooleissa.  Erilaiset opiskelijat, joilla on moninaisia syitä tuen tarpeeseen

onnistuneen harjoittelun mahdollistumiseksi, vaativat ohjausprosessin muutoksen. Harjoittelua ja työssäoppimista

ohjaavan opettajan antama tuki työelämän ohjaajalle korostuu. Mikäli opettajalla ei ole mahdollisuutta osallistua

kliiniseen harjoitteluun nykyistä enempää, työelämän ohjaaja voi jäädä ilman tarvittavaa ohjaustukea. Näissä

tilanteissa opiskelijalle voi syntyä kokemus, joka saa jopa miettimään hoitotyön mielekkyyttä tulevana ammattina.

Kliinisen harjoittelun ohjaus yhdessä työelämän ohjaajan kanssa monipuolistaa harjoittelun ohjausta. Onnistuneen

ohjauksen avulla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen, potilasturvallisuuden lisääntymiseen ja

sairaanhoitajien alalla pysymiseen.
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Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut myös Kainuussa.

Opintojen aikana erityisesti puutteellinen kielitaito haastaa alan työpaikoilla toimimisessa. Yhteinen kieli asiakkaan ja

potilaan kanssa on edellytys potilasturvalliselle hoitotyön toteuttamiselle. Näyttöön perustuvan hoitotyön käsitteiden

oppimiseen, käyttöön harjoitteluissa ja hallintaan työelämään siirryttäessä tulee kiinnittää sekä lähihoitaja- että

sairaanhoitajakoulutuksissa enenevää huomiota. Työelämässä oppiminen haastaa siinä määrin opiskelijoita ja

ohjaajia, että harjoittelujaksot helposti keskeytyvät tai opiskelijan opinnot eivät etene alalle valmistumiseen asti.

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tarvitsevat tuekseen uudenlaisia ohjauskäytäntöjä kielitaidon lisäämiseksi.

Harjoittelupaikkojen ohjaajat ja hoitotyön opettajat tarvitsevat myös lisäosaamista tuen järjestämiseen ja sitä kautta

mahdollisuuden ohjata paremmin maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin

vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. Jatkossa hoiva-avustajat voidaan laskea mukaan

henkilöstömitoitukseen, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön. Hoiva-avustajien koulutuksen laajuuden ja

kansalliset osaamisvaatimukset on määritelty valtakunnallisesti ja uudenlaisen hoiva-avustaja koulutuksen

toteuttaminen aloitetaan myös Kainuussa. Hoiva-avustajakoulutuksen käynnistyminen lisää omalta osaltaan

tuentarpeita opiskelijoiden ohjauksessa työpaikoilla.

 

Ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja AMK, valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa hoitotyön tehtävissä.

Kukin ammattikorkeakoulu on vastannut itsenäisesti sairaanhoitajatutkinnon rakenteesta huomioiden kansainväliset ja

kansalliset suositukset.  Noin puolet opinnoista toteutuu ohjatussa, kliinisessä, harjoittelussa erilaisissa hoitotyön

toimintaympäristöissä.  Haasteeksi on nykyisin muodostunut kliinisen hoitotyön eri sektoreiden epätasainen

kiinnostavuus sairaanhoitajaopiskelijoiden keskuudessa.  Vanhustyötä ei koeta houkuttelevana. Merkittävässä roolissa

vanhustyön kiinnostavuudessa on harjoittelujen aikainen ohjaus. Työtekijöille tulee mahdollistaa aikaa

sairaanhoitajaopiskelijan ohjaukseen niin, että näyttöön perustuvuus on vanhustyön ytimessä. Vanhustyössä toimivilla

sairaanhoitajille on erittäin hyvä osaaminen kliiniseen hoitotyöhön, mutta ohjausosaamisen taitoa

sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaamisessa tulee kehittää. Sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillisen osaamisen

lähtökohdat ennen opintojen aloittamista ovat monipuolistuneet. Tämä lisää vaatimusta yksilöllisten harjoittelupolkujen

käyttöönottoon. Työn opinnollistaminen ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat

edelleen erittäin vähäistä. Kokemus hankitun osaamisen tunnustamisesta antaa arvokasta lisää sosiaali- ja

terveysalalle kiinnittymisessä valmistumisen jälkeen.

 

KAMK:ssa käynnistyy sosionomi (AMK) koulutus syksyllä 2021. Sosionomiopiskelijoiden harjoittelukontekstit ovat

joiltakin osin samoja kuin sairaanhoitajaopiskelijoilla, muun muassa vanhustyö. Moniammatillisen harjoittelun ja

moniammatillisen harjoittelun ohjaukseen tulee panostaa. Koulutuksellinen yhteistyö vanhustyössä tulee aloittaa

sosiaali- ja terveysalan opintopolun alussa; mahdollisissa lähihoitajaopinnoissa. Opintopolku tulee rakentaa

huokuttelevaksi - eritoten opintopolku vanhustyöhön työllistymiseen. Ei riitä, että vanhustyön kliininen konteksti

koetaan houkuttelevana. Opinnot, joissa kertyy osaamista vanhustyöhön, tulee kokea houkuttelevina ja osaamista

lisäävinä. Tämä tarkoittaa hoitotyön opettajien osaamisen kehittämistä vanhustyöstä ja hankitun tiedon ja taidon

integrointia opintojaksojen sisältöön.

 

Gerontologisen osaamisen vahvistaminen tapahtuu oppimalla toinen toisiltaan ja vuorovaikutuksessa niin

oppilaitoksissa, työelämässä kuin opiskelijoiden työharjoittelujen kautta. Moniammatillinen työskentely vaatii tietoa ja

taitoa, mutta se on välttämätöntä laadukkaan vanhustenhoidon kannalta. Opiskelijat tarvitsevat jo

koulutusvaiheessaan perehtymistä niin moniammatilliseen työskentelyyn kuin tätä kautta tulevaan kokonaisvaltaiseen

asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja palveluun. Per ehtyminen on sekä teknisluontoista osaamisen vahvistamista

kuin myös reflektiivistä arviointia oppimistilanteessa. Myös työpaikalla toimivien opiskelijaohjaajien pitää tunnistaa

omat vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa sekä oman osaamisensa alueet. Lähtökohtana tulee olla työpaikoilla,

oppilaitoksissa ja opiskelijaohjauksessa ihmisen, asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden

ymmärtäminen ja asiakkaan tukeminen, ja se tapahtuu vain moniammatillisen lähestymistavan kautta.
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Alan osaavan työvoimatarve ja valmistuvien alalle sitoutuminen on kaikkien toimijoiden yhteinen iso haaste, johon

ratkaisua ei pystytä löytämään yksittäisinä toimijoina. Tämän yhteiskehittämisen avulla pyritään löytämään kaikkia

osapuolia palvelevia ratkaisuja. Tämän hankkeen valmistelu on käynnistynyt Ketterästi opittu –hankkeen edetessä ja

sieltä saatujen alustavien tulosten pohjalta. Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Kainuun ammattiopiston,

Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun soten kesken, lisäksi hankkeen kumppaneiksi on pyydetty alueen yksityisiä

toimijoita erityisesti ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon palveluntuottajista. Hankkeen kumppaneina ovat Attendo

Kajaanin Helmi, Attendo Onnentupa, Kajaanin Arvolakoti ry ja Suomussalmen vanhustentaloyhdistys.

 

Kainuun ammattiopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun soten yhteisenä hankkeena toteutetaan

parhaillaan Ketterästi opittu -hanketta.  Ketterästi opittu -hankkeessa tuotetut mallit ovat yleisiä opiskelijaohjauksen

malleja, jotka soveltuvat opiskelijaohjaukseen eri työpaikoissa  varhaiskasvatuksesta erikoissairaanhoitoon. Nyt

haettavassa hankkeessa näkökulma siirtyy vanhustyöhön ja siellä tapahtuvaan ohjaukseen.  Ketterästi opittu -

hankkeessa malleja ei ole suunniteltu erityisesti tukea tarvitsevien tai esimerkiksi nuorten opiskelijoiden ohjaukseen

vaan ne on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Ketterästi opittu – hankkeen tuloksia hyödynnetään

Innostu vanhustyöstä – hankkeessa monin tavoin. Opiskelijaohjauksen verkkokoulutus tulee kaikille ohjaajille käyttöön.

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopinnoissa aloitettu opinnollistaminen on jo juurtunut käytännöksi.

Oppisopimukseen liittyen työpaikkaohjaajan ohjausosaamiseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. Vastuuta

ottamalla opit -mallin pedagogiikkaa juurrutetaan laajemmin käyttöön.
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen opiskelijaohjauksen malli vanhustyöhön. Sen avulla voidaan edesauttaa

valmistuvien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hakeutumista ja sitoutumista vanhustyöhön. Hankkeessa tuotetaan

yhteiskehittämisen ja  mentoroinnin  avulla työelämälähtöinen opiskelijaohjauksen malli, jossa työpaikan ohjaaja ja

sosiaali- ja terveysalan opettaja työskentelevät aidoissa työympäristöissä opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamista

tukien. Opiskelijaohjauksen malli auttaa erityisesti iältään nuoria, maahanmuuttajataustaisia tai muuta tukea tarvitsevia

opiskelijoita.

 

Osatavoitteet:

- Ottaa käyttöön tutkittuun tietoon perustuen ne ohjauksen keinot, jotka tukevat opiskelijaa työelämässä oppimisessa

ja harjoittelussa vanhustyön ympäristössä.

- Valmentaa pilottiyksiköiden ohjaajia ja opettajia huomioimaan ohjaustyössä erityisesti nuoret,

maahanmuuttajataustaiset ja tukea tarvitsevat opiskelijat ja kehittää pilottiyksiköiden työelämän ohjaajien ohjaustaitoja

opiskelijaohjauksen tunnistettujen osaamisalueiden mukaisena (vuorovaikutteisen ohjaussuhteen luominen,

tavoitteinen ohjaaminen, ammattiin kasvamisen tukeminen, oppimisprosessin tukeminen, oma ohjaustaito ja

yhteistyötaito).

- Luoda toimintatavat työelämäohjaajan ja opettajan yhteisohjaukseen kotihoidossa ja ikääntyneiden

palveluasumisessa

- Kokeilla mentorointimallin käyttöä opiskelijaohjauksessa esim. kokeneemman työntekijän vertaistuki/ammatillisen

kasvun tuki.

- Kehittää opiskelijamyönteistä ilmapiiriä sekä Kainuun soten että yksityisten palveluntuottajien vanhuspalveluissa

- Tunnistaa työelämän tarpeet, jotta koulutussisällöt vastaavat niitä

- Hyödyntää ohjausosaamisen pilotoinnin tulosten pohjalta saatua mallia muissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä

sekä opetuksessa ja ohjauksessa.
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Tämän hankkeen uutuusarvona on se, että hankkeen toimenpiteet toteutetaan pääosin autenttisissa vanhustyön

toimintaympäristöissä. Vanhustyö on valittu hankkeen toimintaympäristöksi, koska suurimmat haasteet osaavan

työvoiman saatavuudessa on nimenomaan vanhustyössä. Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja työelämässä
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oppimisen ja ohjatun harjoittelun tukemiseen silloin, kun opiskelijalla on tuen tarve eri syistä

(maahanmuuttajataustainen opiskelija, nuori opiskelija, tukea tarvitseva opiskelija).

 

Hankkeen lisäarvona on, että gerontologisen hoitotyön sekä kokonaisvaltainen asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisen osaaminen vahvistuu alueella hankkeen myötä, moniammatillisessa yhteistoiminnassa.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat julkisen ja yksityisen puolen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla toimivat

työelämän ohjaajat, opiskelijavastaavat ja lähijohtajat sekä KAMK:n sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalueen

hoitotyön lehtorit ja KAO:n sosiaali- ja terveysalan opettajat.

Julkisesta organisaatiosta kohderyhmään kuuluvia on 45 henkilöä. Yksityisestä yrityksestä 40 henkilöä ja oppilaitosten

opettajia 15 henkilöä.
 
 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Välillisenä kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja asiakkaat Kainuussa.
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Hanke toteutetaan neljänä työpakettina. Hankkeessa on viisi osa-aikaista työntekijää, jotka tekevät yhteistyötä

työelämäohjaajien, opiskelijavastaavien ja yksikön lähijohtajien kanssa koko hankkeen ajan.  Konkreettinen toiminta

tapahtuu pääsääntöisesti pilotoivilla työpaikoilla, mutta myös sähköisiä menetelmiä voidaan käyttää. Pilottiyksikössä

toimivat oppilaitosten asiantuntijaopettajat ja suunnittelijaopettaja sekä Kainuun soten hankesuunnittelija, joiden rooli

on koordinoida hankkeen toimenpiteitä pilottiyksikössä sekä levittää tietoa pilotoinnista ja sen kokemuksista laajemmin

Kainuun soten ja yksityisten palvelutuottajien yksiköihin.

Hankkeen työpaketeissa kulkevat rinnakkain mentorointi, työnohjaus, (sähköinen) koulutuspaketti sekä

työelämäohjaajille ja opiskelijavastaaville tarjottu ohjaus.    Kaikki edellä mainitut menetelmät kohdistuvat

opiskelijavastaavien ja työelämäohjaajien pedagogisen osaamisen lisäämiseen. Hanketyöntekijät eivät ohjaa

opiskelijoita vaan lisäävät opiskelijaohjauksesta vastaavien työelämäedustajien osaamista ohjaamisesta varsinkin, kun

kyseessä on nuori opiskelija, tukea tarvitseva opiskelija tai maahanmuuttajataustainen opiskelija.

 

Työpaketti 1.3. - 31.8.2021 Tiedon tuottaminen

 

•	KAO:n,  KAMK:n ja Kainuun soten  hanketyöntekijät tarkentavat pilottiyksiköt (1-2

       pilottiyksikköä) Kainuun sotessa vanhuspalveluissa ja yksityisten vanhuspalvelujen palveluntuottajien osalta.

•	KAO ja KAMK  valitsevat pilottiin osallistuvat opiskelijat ja/tai

       opiskelijaryhmät.

•	KAMK tekee muiden hanketoimijoiden avustuksella lähtötilakartoituksen. Lähtötilakartoitus kohdistuu Kainuun soten

       pilottiyksikön työntekijöihin/opiskelijavastaaviin sekä hankkeessa mukana oleviin yksityisiin yrityksiin sekä

opiskelijoihin

       sekä ohjaaviin opettajiin. Tavoitteena   toiminnallisen ohjausmallin muodostaminen.

      

•	Hanketoimijat yhdessä  suunnittelevat pilottien   sisällön ja tarkentavat pilottien tavoitteet kartoituksen pohjalta.

•	Kainuun soten hankesuunnittelija vastaa Kainuun soten pilottiyksikköön suunnatun mentorointikoulutuksen

suunnittelusta.

	

 

2. Työpaketti 1.9. - 31.12.2021 Valmennus ja pilotointi
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•	KAO, KAMK ja Kainuun sote hanketoimijat valmentavat pilottiyksiköiden työntekijöitä ja KAO:n

       ja KAMK:n opettajia hankkeen toimenpiteiden toteutukseen ja yhteistoiminnallisen ohjausmallin toteutukseen.

•	Edellä mainitut tuottavat sähköisen koulutuspaketin pilottiyksikön ohjaajille ja opiskelijavastaaville opiskelijaohjauksen

       erityiskysymyksistä, kuten tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen liittyvistä asioista.   Koulutuspaketti voidaan

       sisällyttää Ketterästi opittu -hankkeessa luotuun, jo olemassa olevaan verkkokoulutukseen.

          -	KAO ja KAMK  tuottavat koulutuspaketista itsenäisen opiskelun mahdollistava

               version.

            -	Kainuun soten hankesuunnittelija organisoi mentorointikoulutuksen Kainuun soten pilottiyksikössä.

•	Hanketoimijat organisoivat pilotoinnit.

•	KAO:n asiantuntijaopettaja aloittaa opiskelijaohjauksen pedagogiikkaa tukevan työnohjauksen, joka suunnataan

yksityisen

       hoivapalveluyrityksen pilottiyksikön henkilökunnalle.

•	Kainuun soten hankesuunnittelijan johdolla Kainuun soten opiskelijavastaavat syventävät omaa rooliaan

opiskelijaohjauksessa.

	

 

 

3. Työpaketti 1.1.2022 - 30.9.2022 Ohjaamisen syventäminen

 

•	Jatketaan pilotointien toteutusta. KAO, KAMK ja Kainuun soten hanketyöntoimijat

        työskentelevät yhteistyössä pilottiyksiköissä yhteistoiminnassa työyksikköjen opiskelijaohjaajien kanssa.

       Hankkeen aikana pilottiyksikössä suorittaa useita lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoita työelämässä oppimista ja

ohjattua

       harjoittelua

•	Työnohjaus jatkuu (KAO vastuussa)

•	KAO, KAMK ja Kainuun sote järjestävät pilottiyksiköissä

       keskustelu- ja ohjaustilaisuuksia opiskelijavastaavien, työelämäohjaajien ja esimiesten kanssa, joissa pohditaan

opiskelijoiden

       ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä.   

•	Hanketoimijat ovat apuna yksityisten palvelutuottajien kanssa opiskelijavastaavien

       verkoston toiminnan vahvistamisessa.

	

 

 

4. Työpaketti 1.10.2022 - 28.2.2023 Mallin tuottaminen ja arviointi

 

•	KAO:n, KAMK:n  ja Kainuun soten hanketoimijat arvioivat pilotointien mitattavat tulokset.

•	KAO:n, KAMK:n ja Kainuun soten hanketoimijat kuvaavat vanhustyöhön suunnitellun

       yhteistoiminnallisen opiskelijaohjauksen mallin.

•	Hanketoimijat järjestävät yhteistyössä kaikkien

       toimijoiden kesken loppuseminaarin tuloksista tiedottamiseksi. Loppuseminaarin yhteydessä järjestetään

koulutusta vanhustyössä

       tapahtuvasta opiskelijaohjauksesta opettajille ja sote-alan työelämäedustajille. 

•	Hanketoimijat julkaisevat

       yhden artikkelin hankkeen tuloksista ja yhden artikkelin opiskelijaohjauksesta vanhustyössä.

•	Hanketoimijat raportoivat ja tiedottavat hankkeen

       tulokset omissa oppilaitoksissaan ja kainuulaisilla sosiaali- ja terveysalan työpaikolla sekä tarpeen mukaan muissa

verkostoissa.
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6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

1. työpaketin tuloksena saadaan selville tarvittavat ohjaamisen keinot opiskelijoiden tukemiseksi. Työpaketin aikana

saadaan selville työelämän edustajien ja opettajien koulutustarpeet työelämässä oppimisen erityiskysymyksistä.

Vanhustyön mainetyö näkyy esim. somessa.  

 

2. työpaketin tuloksena saadaan koulutuspaketti, jota hyödynnetään myös hankkeen jälkeen.  Valmennetut työntekijät

sitoutuvat kehittämiseen. Mentorointiosaaminen lisääntyy ja työnohjaus tukee opiskelijavastaavia ja työelämäohjaajia.

 

3. työpaketin tuloksena on, että opiskelijavastaavien, työelämäohjaajien ja esimiesten pedagoginen osaaminen

opiskelijaohjaukseen liittyen paranee. Yksityisten palveluntuottajien opiskelijavastaavien roolit täsmentyvät ja

opiskelijavastaavien verkosto aloittaa toimintansa. Vanhustyön työpaikat näyttäytyvät myönteisessä valossa

opiskelijoille.

 

4. työpaketin tuloksena saadaan pilotointien tulokset, joiden perusteella muodostetaan malli työpaikalla tapahtuvasta

ohjauksesta. Opettajien ja työelämän edustajien näkemys ja osaaminen työelämän osaamistarpeista vahvistuvat ja

tämän myötä eri tutkintojen koulutussisällöt muuttuvat yhä enemmän työelämää palveleviksi. Kaikkien toimijoiden

moniammatillinen vanhustyön osaaminen kehittyy ja vahvistuu – asiakkaan hoidon ja palvelun laatu parantuu. Tuloksia

julkaistaan loppuseminaarissa ja niitä raportoidaan.

 

Lyhyellä aikavälillä hankkeen toimenpiteillä saadaan aikaan vanhustyön työpaikoille opiskelijamyönteinen ilmapiiri,

mikä  vaikuttaa valmistumisen jälkeen alalle jäämiseen ja työllistymiseen. Opiskelijat ja erityisesti tukea tarvitsevat

opiskelijat saavat myönteisiä oppimiskokemuksia ja sitä kautta pystyvät valmistumaan ammattiin. Tehdyillä

toimenpiteillä mahdollistetaan opiskelijan osaamisidentiteetin kasvu heti opintojen alusta alkaen. Valmistuvat

opiskelijat osaavat markkinoida itseään tulevina vanhustyön osaajina ja heidän työelämätaitonsa ovat kehittyneet.

 

Pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveysalalle valmistuvat työllistyisivät Kainuun alueen  työpaikkoihin, jotka tarjoavat

palveluja ikääntyneille. Vanhustyön arvostus lisääntyy sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja työnhakijoiden

näkökulmasta. Yhteiskehittäminen ja asioiden jakaminen organisaatioiden välillä lisäävät myös gerontologisen hoito- ja

hoivatyön osaamista.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Hankkeessa kehitettyä ja pilotoitua opiskelijaohjauksen tukea hyödynnetään systemaattisesti opiskelijaohjauksessa

toteuttajaorganisaatioissa. Tuotetut koulutussisällöt tulevat käyttöön. Malli voidaan ottaa suoraan käyttöön KAO:n ja

KAMK:n muilla opetusaloilla. Hankkeesta tiedotetaan muille oppilaitoksille ja verkostoissa. Toteutukset raportoidaan

julkaisuissa.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 

A Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä     ý Ei
Kustannusmalli

Flat rate 17 % palkkakustannuksista
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja

valtion rahoitusta)

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
 

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Jättäessään hakemuksen Kainuun ammattiopisto sitoutuu samalla omarahoitukseen. Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sitoutuvat hankkeen rahoitukseen myöhemmin toimitettavassa

yhteistyösopimuksessa.
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Ei ole haettu, eikä olla hakemassa.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

Ketterästi opittu – hanke (S21597) on Kainuun ammattiopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymän sekä alan yksityisten toimijoiden yhteishanke, jonka tarkoituksena on ollut

palvelumuotoilun keinoin kehittää työelämän ja opettajien osaamista huomioiden valtakunnalliset lainsäädännön

muutokset, hallitusohjelman tavoitteet ja työelämän muutostarpeet. Hankkeessa tavoitteena on kehitetty toimivia

malleja työelämässä oppimiseen, ohjattuun harjoitteluun ja työelämälähtöiseen  projektimaiseen työskentelyyn. Lisäksi

tavoitteena on ollut hyödyntää digitalisaation ja teknologian tuomia mahdollisuuksia opiskelijaohjauksessa sekä

määritellä työelämän opiskelijavastaavien roolit ja tehtävät sekä valmentaa opettajat ja työelämän edustajat

hankkeessa luotuihin malleihin.

 

HARKKA-harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä (S21442) hankkeen

alkamispäivämäärä 1.10.2018 ja päättymispäivämäärä 30.9.2021. Hankkeen tavoitteena on ollut varmistaa sujuva

siirtyminen työelämään sekä ammatillinen osaaminen kehittyvässä palvelujärjestelmässä. Keskeisenä tuloksena

syntyy osuvia harjoitteluympärist öjä ja valtakunnallisesti tasalaatuinen koulutusmalli, joka käsittää harjoittelun

erilaisissa harjoitteluympäristöissä sekä uusissa digitaalisissa etäpalveluihin pohjautuvassa harjoittelussa. Hankkeella

haetaan monipuolistuvia harjoitteluympäristöjä ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten paranemista.  Hankkeen

varsinainen kohderyhmä on terveysalan tutkintoja suorittavat korkeakouluopiskelijat.

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 239 850
2 Ostopalvelut 8 500
3 Muut kustannukset 0
4 Flat rate 40 775
Kustannukset yhteensä 289 125
5 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 289 125

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava ESR- ja valtion
rahoitus 216 844 75,00
2 Kuntien rahoitus 59 733 20,66
3 Muu julkinen rahoitus 12 548 4,34
4 Yksityinen rahoitus 0 0,00

Rahoitus yhteensä 289 125 100,00

Kustannukset Yhteensä €
6 Kunnat 0
7 Muu julkinen 0

Yhteensä 0

Rahoitus Yhteensä €
5 Kuntien rahoitus 0
6 Muu julkinen rahoitus 0

Yhteensä 0

Kustannusarvio yhteensä 289 125
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 289 125
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9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

Parasta palvelua pohjoisessa -hanke 1.11.2017 - 31.12.2019, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke oli osa Parasta

palvelua -kehittämisohjelmaa, jonka osapuolet toteuttivat yhteisiä toimenpiteitä, joiden avulla työnantajat ja opiskelijat

saivat yhdenmukaisen kaikille koulutuksen järjestäjille yhtenäisen koulutus- tai oppisopimustoiminta/palveluprosessin.

Tämä hanke on tarvittu ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseksi ja työelämässä tapahtuvan oppimisen

käytänteiden selkeyttämiseksi. Hanke on luonut pohjan sille, että uusia työelämälähtöisiä malleja voidaan edelleen

kehittää.

Parasta DigiTukea –hanke, 22.12.2017 – 31.12.2019, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeella on tuettu

opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristöjen ja lainsäädännön

muuttuessa. Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja, -palveluita ja -ratkaisuja

yhteistyön tueksi opiskelijan ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Hankkeessa vahvistettiin opetushenkilöstön

ja työpaikkaohjaajien digipedagogista osaamista. Tämä hanke on ollut luomassa pohjaa sille, että uuden lain mukaiset

käytännöt voidaan toteuttaa erilaisia järjestelmiä hyödyntäen. Hankkeessa syntyneitä käytänteitä voidaan hyödyntää

uusissa kehittämishankkeissa ja ne ovat pohjana uusille avauksille.
 

10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Kainuun ammattiopisto

 

Kainuun ammattiopistossa (KAO) kehittämistoimintaa on hoidettu keskitetysti vuodesta 2000, jolloin Kainuun

ammattiopistoon muodostettiin kehittämisyksikkö organisaation strategian kehittämisen, päivityksen ja toteutuksen

tueksi suunnittelemaan, koordinoimaan ja toteuttamaan organisaation kehittämistehtäviä. Vuoden 2007 syksyllä

kehittämistoiminta organisoitiin uudelleen kehittämispalvelutiimiksi. Syksystä 2013 oppilaitoksessa on toiminut

kehittämistiimi, joka suunnittelee ja koordinoi kehittämistyötä oppilaitoksen strategian mukaisesti. Kehittämistyötä

johtaa rehtori. Oppilaitoksen kehittämispalvelut vastaavat hankkeiden hallinnosta ja hanketuesta. Oppilaitoksen talous-

ja henkilöhallinto avustaa osaltaan hankkeiden taloushallinnossa. Eri rakennerahastokausien aikana Kainuun

ammattiopisto on toteuttanut useita kymmeniä rakennerahastoista rahoitettuja hankkeita sekä lisäksi lukuisia

Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia hankkeita sekä eri ohjelmista rahoitettuja

kansainvälisyyshankkeita. Kainuun ammattiopistossa noudatetaan oppilaitoksen ohjetta ”kehittämis- ja

kansainvälisyyshankkeiden suunnittelu, hakeminen ja hallinnointi Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa” sekä

Kajaanin kaupungin ja rahoittajien ohjeita. Toimintaohjeessa on ohjeistettu mm. hankkeitten aloitus- ja päätöstoimet,

asiakirjahallinto, talous, ohjausryhmän toiminta, raportointi, seuranta ja arviointi, hankinnat, tiedottaminen ja

tuotteistaminen. Jokaiselle hankkeelle nimetään hankkeen esimies, hanketukihenkilö ja muut hanketoimijat. Kainuun

ammattiopiston hanketukihenkilöllä on monien vuosien kokemus hanketoiminnasta. Hanketukihenkilö perehdyttää

ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Kainuu
Seutukunnat

Kajaanin, Kehys-Kainuun
Kunnat

Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Puolanka

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
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hanketoimijat ohjeisiin ja hän on mukana hankkeessa toteuttamassa ja varmistamassa rahoittajan ja taustayhteisön

edellyttämiä toimia.

 

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on kehittänyt systemaattisesti TKI -toimintaa. Sairaan – ja terveydenhoidon

osaamisalan (sote osaamisala) TKI -roadmap -työskentelyssä keskeistä on ollut TKI-osaamisen edistäminen ja TKI -

toiminnan systematisoitu ja selkeä organisoituminen. Vuonna 2017 painotettiin TKI -toiminnan organisoimista ja

hanketoiminnan edistämistä. Vuosina 2018 ja 2019 painotettiin TKI - toiminnan vakiinnuttamiseen. Vuonna 2019

panostettiin hanketoiminnan volyymin ja rahoitusväylien monipuolistamiseen. Vuoden 2020 tavoitteina on

rahoituskanavien monipuolistaminen lisäksi uusien kumppanuusverkostojen kehittäminen hanketoiminnan

edistämiseksi. KAMK sote osaamisalalle on muodostettu TKI -toimintaryhmä ja sen tavoitteina on muun muassa: TKI -

toiminnan edistäminen omalla osaamisalalla ja poikkialaisesti KAMK:ssa ja toimia yhteistyöfoorumina ja

hankeideoiden toimenpanon siiloina. Tärkeä tavoite on yhteistyöverkostojen ja strategisten kumppanuuksien

vahvistaminen.  KAMK sote osaamisalalla on TKI -toiminta on organisoitu ja keskeisten TKI -toimijoiden vastuut on

kuvattu. Tärkeää on kaiken hanketoiminnan integroituminen opetukseen. Näin TKI -toiminnan avulla

moniammatillisessa työelämäyhteistyössä kehitetään, ei ainoastaan hankkeen sisällön mukaisen näyttöön perustuvan

hoitotyön sisältöä ja toimintatapoja vaan myös korkeakouluopetusta niin ammattikorkeakoululla kuin autenttisissa

harjoitteluympäristöissä.  TKI -toiminnassa toimii WIN-WIN periaate.

Innostu vanhustyöstä – hankkeessa korostuvat vanhustyön kontekstissa vahva gerontologisen hoitotyön teoreettinen

osaaminen, moniammatillinen tiimiharjoittelu ja osallistuva harjoittelun ohjaus.  KAMK sote 2021 -

opetussuunnitelmassa on gerontologisen hoitotyön opintoja 6 op ja palliatiivista hoitoa 2 op sekä harjoittelua, jonka

pääasiallinen konteksti on kotihoito 10 op. Opetussuunnitelma (OPS) 2022 rakentuu Yleissairaanhoitajan 180 op

osaamisvaatimuksiin.  OPS 2022 sisältää kliinisen hoitotyön alueena iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä

voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämisen käytettävin hoitotyön menetelmin.  KAMK sote osaamisalalla on

vanhustyön asiantuntijaopettajia, joilla on hyvä osaaminen ikäihmisen hoitotyöstä ja didaktinen osaaminen viedä

vaadittavaa osaamista opiskelijoille opintojaksojen sisältöihin ja ohjattuun harjoitteluun.  KAMK sote osaamisala

kehittää innostuneesti erilaisia harjoittelun ohjausmalleja.  Kehittämistyön tavoitteena on osaavan henkilöstön

turvaaminen hoitotyön eri alueille. Vastuuta ottaen opit – ohjausmalli on kirjoitettu KAMK soten toimintasuunnitelmaan

2021-2022.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

 

Kainuun soten kehittämisen ja suunnittelun yksikkö on toteuttanut vuodesta 2005 alkaen liki 80 erilaista

kehittämishanketta. Organisaatiolla on vahva osaaminen ja kokemus kehittämishankkeiden hallinnoimisesta ja

läpiviemisestä. Hankkeiden joukossa on ollut useita EU rahoitteisia hankkeita.

Opiskelijaohjaukseen ja –tukeen on panostettu, työntekijöitä koulutettu, mutta toimintaympäristön muuttuessa,

henkilöstövaihdosten myötä osaaminen organisaatiossa ohenee ja tarpeet muuttuvat. Opiskelijoiden ja henkilöstönkin

oppimisen asioita toteutetaan organisaatiossa keskitetysti ja koordinoidusti.

Kainuun soten on täydennyskouluttanut omaa vanhuspalvelujen henkilöstöään keskitetysti vuodesta 2005 alkaen mm.

palvelutarpeen arviointiin, ratkaisukeskeiseen ja kuntouttavaan työotteeseen, sähköisten palvelujen käyttöön,

muistisairauksiin ym. Myös Kainuun soten opiskelijaohjauksen kehittämiseen (mm. laatutyö) vanhuspalvelut ovat

osallistuneet, ja opiskelijoita on ollut vuosien ajan vanhuspalveluissa. Uusia toimintamalleja kuitenkin tarvitaan

toimintaympäristön ja koulutuksen uudistuessa.
 
 

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?
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11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

Edustaja Kainuun sote

Kainuun soten opiskelijavastaava

Yksityisen palveluntuottajan vanhuspalveluyksikön esimies

Yksityisen palveluntuottajan opiskelijavastaava

Opiskelija KAO

Opiskelija KAMK

Edustaja KAO

Edustaja KAMK

Asiantuntijajäsen/jäsenet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta

Kainuun ELY:n edustaja
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä

 

12.2 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan,

naisten määrä eriteltynä

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Hanke ei etene aikataulussa.

Hankkeen eteneminen suunnitellaan tarkasti ja
aikataulutetaan huomioiden organisaatioiden muu toiminta.
Aikataulusta tiedotetaan hyvissä ajoin niitä henkilöitä, joita
asia koskee.  Projektipäällikkö seuraa hankkeen
toteutuksen aikataulua. Ohjausryhmä, joka kokoontuu n. 3
kertaa vuodessa, tarkastelee kokouksissaan aikataulun
noudattamista.

Yhteistyökumppanit eivät sitoudu yhteisiin
toimenpiteisiin.

Hankkeen toimijat solmivat yhteistyösopimuksen ennen
hankkeen aloitusta. Organisaatioiden johto on sitoutunut
hankkeeseen. Projektipäällikkö huolehtii siitä, että sovituista
toimenpiteistä pidetään kiinni ja poikkeavissa tilanteissa
keskustelee yhteiskumppaneiden kanssa.

Organisaatioiden henkilökunta ei pääse suunniteltuihin
koulutustilaisuuksiin, kokouksiin tai muuhun
suunniteltuun toimintaan.

Toimenpiteet suunnitellaan organisaatioiden ja yritysten
kanssa sellaisiin ajankohtiin, että henkilökunnan on
mahdollista osallistua. Koulutukset ja palaverit toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla, jolloin henkilökunnan
on mahdollista osallistua.  Oppilaitosten
hanketyöntekijöiden aikataulut huomioidaan työajan
suunnittelussa ja resurssoinneissa.

Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä
Mikroyritys 0
Pieni yritys 2
Keskisuuri yritys
Suuryritys 1
Yhteensä 3

Työttömät (ml.
pitkäaikaistyöttö
mät)

Yleissivistävässä
/ ammatillisessa
koulutuksessa
olevat

Työssä olevat
(ml. yrittäjät)

Työmarkkinoiden
ulkopuolella
olevat Yhteensä

Alle 25-vuotiaita 5 5
25-29-vuotiaita 15 15
30-54-vuotiaita 60 60
Yli 54-vuotiaita 20 20
Yhteensä 0 0 100 0 100
Joista naisia 90 90
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12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta

 

12.4 Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, 30-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta,

naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen  
Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen 

 

12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden

lukumäärä, naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen  
Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen 

13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

Yhteensä
Lähiopetuspäiviä 200
Etäopetuspäiviä 160
Tukityöllistämispäiviä
Ohjaus- tai
konsultointipäiviä 240
Muita henkilötyöpäiviä
Yhteensä 600

Osallistujat ilman
perusasteen
(ISCED 1)
koulutusta

Alemman
perusasteen
(ISCED 1) ja
ylemmän
perusasteen
(ISCED 2)
koulutuksen
suorittaneet

Keskiasteen
(ISCED 3) tai
keskiasteen
jälkeisen (ISCED
4) koulutuksen
suorittaneet

Korkea-asteen
koulutuksen
(ISCED 5 to 8)
suorittaneet Yhteensä

Alle 30-vuotiaita 20 20
30-54-vuotiaita 35 25 60
Yli 54-vuotiaita 20 20
Yhteensä 0 0 55 45 100
joista naisia 50 40 90

Yhteensä
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat 100
joista naisia 90
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13.2 Kestävä kehitys

Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ý ¨

Osallistuvien organisaatioiden henkilökunta on
naisvaltaista, samoin sote-alan opiskelijoista
suurin osa on naisia. Organisaatiot ovat
sitoutuneet yhdenvertaisuusperiaatteeseen, ja
sekä tasa-arvo- että
yhdenvertaisuussuunnitelmat on tehty. Nämä
suunnitelmat koskevat myös työpaikalla
tapahtuvaa oppimista.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ý ¨

Tasa-arvon edistäminen on valtavirtaistettu
osaksi kaikkea toimintaa.
Hankkeessa osallistujia tarkastellaan ja
kohdataan yksiköinä - ei sukupuolensa
edustajina. Opiskelijaohjaukseen liittyvät
tehtävät ja toimenpiteet ovat
sukupuolineutraaleja. Tavoitteena on hyvän
opiskelijaohjauksen avulla kannustaa sekä
nuoria että aikuisia hakijoita hakeutumaan
hoitoalalle. Koska sote-ala on naisvaltainen ala,
huomioidaan kuitenkin, että miessukupuolen
edustajia on mukana hankkeen toimenpiteissä.
Hyvä opiskelijaohjaus voi parhaimmillaan saada
aikaan sen, että alalle tulee enemmän
miesopiskelijoita.

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ¨ ý

Hanke palvelee kaikkia sukupuolia
tasapuolisesti ja hankkeen luonteesta johtuen
päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon
edistäminen.
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Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen)
Natura 2000 -ohjelman kohteet
Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet 2 2

Hankkeessa tuotetaan sähköistä
koulutusmateriaalia opiskelijaohjaukseen, mikä
vähentää paperijätettä.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 5 5

Hankkeen tavoitteena on lisätä työssä olevien
sote-alan työelämäohjaajien pedagogista
osaamista niin,  että eri syistä  tukea tarvitseva
opiskelija  pystyy valmistumaan hoitotyön
ammattiin ja työllistymään Kainuuseen.
Koulutuksen ja sote-alan vetovoimaisuus
Kainuussa lisääntyy, kun
opiskelijaohjausosaaminen lisääntyy.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 7 7

Hankkeen toimenpiteillä työelämäohjaajien
pedagoginen osaaminen lisääntyy, ja
opiskelijaohjaus paranee. Opiskelija saa
parempaa ohjausta, vaikka hänellä olisi tuen
tarvetta opinnoissa.
Koska toimintaympäristönä on vanhustyö,
parantunut opiskelijaohjaus motivoi opiskelijoita
työllistymään vanhustyöhön valmistumisen
jälkeen.

Liikkuminen ja logistiikka 3 3

Opiskelijaohjausosaaminen kehittyy työpaikoilla
ja tämä itsessään vähentää opettajien tarvetta
liikkua työpaikkojen välillä.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 8 8

Työelämäohjaajat kokevat opiskelijaohjauksen
raskaaksi tilanteessa, jossa opiskelija tarvitsee
paljon tukea työpaikalla oppimisessa.
Hankkeessa lisätään osaamista
opiskelijaohjaukseen ja tällä autetaan  asiaa.
Hankkeessa työelämän edustajat ja
oppilaitoksen edustajat edistävät
yhteiskehittämisen avulla opiskelijaohjausta, ja
tämä yhteistyö parantaa sekä työntekijöiden että
opiskelijoiden hyvinvointia.

Tasa-arvon edistäminen 6 6

Hankkeen tavoitteena on, että opiskelija, jolla on
tuen tarve eri syistä johtuen, saa laadukasta
ohjausta ja pystyy taustastaan huolimatta
valmistumaan ammattiin. Hankkeen
kohderyhmiä ovat iältään nuorten opiskelijoiden
lisäksi tukea tarvitsevat opiskelijat ja
maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, jotka
hyötyvät työpaikkaohjaajien ohjausosaamisen
kehittymisestä.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus 7 7

Työelämässä opitaan erilaisuuden
huomioimiseen, mikä parantaa eri taustoista
tulevien opiskelijoiden mahdollisuuksia sitoutua
kainuulaisiin sote-alan työpaikkoihin ja työllistyä.

Kulttuuriympäristö 6 6

Kun lisätään työelämäohjaajien osaamista
erilaisten oppijoiden ohjaamisessa esim.
maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisessa,
työyhteisö alkaa nähdä henkilökunnan
monimuotoisuuden  rikkautena.  Onnistuneet
työelämäkäytännöt helpottavat jatkossa
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14 Liitteet
 

Pakolliset liitteet

Yhteishankkeen sopimus
 

Muut liitteet

 

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

erilaisten työntekijöiden tuloa työyhteisöön.

Ympäristöosaaminen 3 3

Ympäristöosaaminen on osa sote-alan
ammattitaitoa. Ammattitaidon lisääntyminen
tukee työntekijän ja opiskelijan ymmärrystä
ympäristöasioissa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy kaupparekisteriote
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy selvitys ALV:n
tukikelpoisuudesta hankkeessa
KAO ERI-todistus
KAMK Oy ERI-vakuutus
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERI-
vakuutus

Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

27.1.2021 Kuosmanen Anu Kristiina
kehittämispäällikkö

(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Suomi.fi-tunnistautumisella)
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Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

De minimis -tuki-ilmoitus

Hakijan (päätoteuttajan) nimi

Kajaanin kaupunki
Y-tunnus

0214958-9
Organisaatiotyyppi

Ammatillinen oppilaitos
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Opintie 3
Postinumero

87100
Postitoimipaikka

Kajaani
Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö

Osmo Hänninen
Yhteyshenkilön puhelinnumero

08 - 61651
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

osmo.hanninen@kao.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Kainuun ammattiopisto toimii hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana. Tavoitteena on olla yhteistyössä muiden hanketoimijoiden ja kumppaneiden kanssa luomassa
työelämälähtöinen opiskelijaohjauksen mallia vanhustyöhön.  Yhteiskehittämisen ja mentoroinnin avulla tuotetaan työelämälähtöinen opiskelijaohjauksen malli, jossa
työpaikan ohjaaja ja opettaja työskentelevät aidoissa työympäristöissä opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämän hankkeen uutuusarvona on se, että hankkeen toimenpiteet toteutetaan pääosin aidoissa työelämän ympäristöissä, joissa hoidetaan ikääntyneitä henkilöitä.
Vanhustyön työpaikat ovat valikoituneet hankkeen pilottiyksiköiksi, koska suurimmat työvoiman saatavuus haasteet ovat näissä työympäristöissä.  Hankkeessa keskitytään
erityisesti kehittämään työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä toimimalla yhdessä oikeissa ohjaustilanteissa työelämässä oppimisen ja harjoittelun aikana.

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Hanke toteutetaan neljänä työpakettina. Hankkeessa on Kainuun ammattiopistosta kolme osa-aikaista työntekijää, jotka tekevät yhteistyötä työelämäohjaajien,
opiskelijavastaavien ja yksikön esimiesten kanssa koko hankkeen ajan.  Konkreettinen toiminta tapahtuu pääsääntöisesti työpaikalla, mutta myös sähköisiä menetelmiä
voidaan käyttää. Työntekijät toimivat pilottiyksikössä ja heidän tehtävänsä on ohjata ja auttaa työelämäohjaajia ja opiskelijavastaavia ohjaamaan. Oppilaitoksen
hanketyöntekijät osallistuvat työpaikan työntekijöiden rinnalla siihen asiakastyöhön, jossa opiskelijat ovat mukana. Hankkeessa työskentelee asiantuntija, joka vastaa
työelämän edustajille järjestettävästä työnohjauksesta.

Hankkeen tuloksena saadaan selville tarvittavat ohjaamisen keinot opiskelijoiden tukemiseksi ja työelämän edustajien ja opettajien koulutustarpeet työelämässä oppimisen
erityiskysymyksistä. Hankkeen aikana valmistuu koulutuspaketti, jota voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen.  Pilotointien tulosten perusteella muodostetaan malli
työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta huomioiden opiskelijoiden erityistarpeet. Hankkeen aikana opettajien näkemys ja osaaminen työelämän osaamistarpeista vahvistuu ja
tämän myötä eri tutkintojen koulutussisällöt muuttuvat yhä enemmän työelämää palveleviksi. Moniammatillinen vanhustyön osaaminen kehittyy ja vahvistuu.
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1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei
 

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 17 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 40 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2021 2022 2023 Yhteensä

Projektipäällikkö (30 %) Osa-aikainen 7 17 200 20 700 3 500 41 400
Suunnitteluopettaja (40 %) Osa-aikainen 10 22 900 27 500 4 600 55 000
Asiantuntijaopettaja (20 %) Osa-aikainen 5 11 500 13 800 2 300 27 600
Hanketuen asiantuntija (10 %) Osa-aikainen 3 5 900 7 100 1 200 14 200
1Yhteensä 25 57 500 69 100 11 600 138 200
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Kustannusten perustelut

Projektipäällikkö:
- Hankkeen johtaminen ja toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti.
- Hankkeen yhteistyön koordinointitehtävät.
- Hankkeen ohjausryhmän kokousten valmistelu ja asioiden esittely kokouksissa.
- Suunnittelee ja toteuttaa hankkeen viestintää ja tiedottamista.
- Vastaa hankkeen raportoinnista sekä taloudesta.
- Hankkeen tulosten arviointi ja levittäminen.
- Osallistuu hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Osallistuu hankkeen selvitystyöhön.
- Valmistelee kohderyhmälle suunnattuja koulutuksia.

Suunnittelijaopettaja:
- Tekee yhteistyötä työelämäohjaajien, opiskelijavastaavien ja yksikön esimiesten kanssa koko hankkeen ajan.
- Osallistuu hankkeen selvitystyöhön.
- Suunnittelee yhteistyössä pilottien sisältöjä.
- Osallistuu pilottiopiskelijoiden valintaan.
- Valmentaa pilottiyksiköiden työntekijöitä.
- Valmistelee ja toteuttaa pilotointeja eri toimintaympäristöihin.
- Osallistuu arviointityöhön.

Asiantuntijaopettaja:
-Toteuttaa työnohjausta
Tekee yhteistyötä työelämäohjaajien, opiskelijavastaavien ja yksikön esimiesten kanssa koko hankkeen ajan.

Hanketuen asiantuntija:
- Hankkeen hallinnointiin, asiakirjahallintoon, talouteen, raportointiin ja tiedottamiseen liittyvät tehtävät.
- Ohjaa ja tukee projektipäällikköä sekä muita hanketoimijoita projektin toteutuksessa.
- Asiantuntijatehtävät hankkeen hankintojen toteuttamisessa sekä niiden kilpailutusten valmistelussa ja dokumentoinnissa.
- Osallistuu hankkeen tulosten arviointiin.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijapalvelut: sähköinen mainonta ja viestintä, lehtimainonta, painetut esitteet 2 500 0 2 500
Koulutuspalvelut: hankkeen aikana järjestetään koulutus opettajille ja työelämän edustajille esim. tukea tarvitsevan opiskelijan
ohjaamiseen liittyen 1 500 0 0 1 500
2 Yhteensä 4 000 0 0 4 000

Kustannusten perustelut

Ulkopuolelta hankittavia asiantuntijapalveluita.
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

3 Muut kustannukset

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Flat rate

Kerroin 2021 2022 2023 Yhteensä
17.00 % 9 775 11 747 1 972 23 494
4 Yhteensä 9 775 11 747 1 972 23 494

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

71 275 80 847 13 572 165 694

5 Tulot

Tulot 2021 2022 2023 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

71 275 80 847 13 572 165 694

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
6 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

71 275 80 847 13 572 165 694

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

53 456 60 635 10 179 124 270

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 17 819 20 212 3 393 41 424
2.1 Yhteensä 17 819 20 212 3 393 41 424

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0
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3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

17 819 20 212 3 393 41 424

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0
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B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

71 275 80 847 13 572 165 694

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0

A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

71 275 80 847 13 572 165 694
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus

2553600-4
Organisaatiotyyppi

Ammattikorkeakoulu
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus
Jakeluosoite

PL 52, Ketunpolku 3
Postinumero

87701
Postitoimipaikka

Kajaani
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Mikko Keränen
Yhteyshenkilön puhelinnumero

044 7101620
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

mikko.keranen@kamk.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Kajaanin ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla on tiedostettu opetussuunnitelmatyössä Kainuun alueen  kriittisiä hoitotyön toimintaympäristöjä. Vanhustyössä
työvoiman saatavuudessa on haasteita, jotka tulevat tulevaisuudessa lisääntymään. Yhtenä ratkaisuna työvoimapulaan on kansallisesti nimetty maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden koulutus. He ovat opiskelijoina erilaista tukea tarvitsevia. Tuen tarve korostuu etenkin sairaanhoitajan tutkintoon kuuluvassa harjoittelussa. Yhteisen kielen
puute ja mahdolliset kulttuurierot voivat heikentää maahanmuuttajataustaisen opiskelijan harjoittelujen oppimiskokemusta. Sama tilanne voi olla kovin nuoren opiskelijan
kohdalla.

Tämän hankkeen tavoitteena onkin saada aikaan näyttöön perustuva yhteistoiminnallinen ohjausmalli vanhuspalveluihin. Ohjausmallissa huomioidaan erilaiset
opiskelijaryhmät tuen ja ohjaamisen suhteen. Ohjausmalli rakentuu mentorointiajattelulle ja näin työelämän ohjaaja toimiessaan hoitotyön opettajan kanssa yhdessä, saa
tuen ja ohjausideoita harjoittelun ohjaukseen.

Kamk on hankkeessa osatoteuttaja. Hankkeen tavoitteeseen vastataan työpakettien avulla. Ensimmäisessä työpaketissa tuotetaan riittävä ja monipuolinen tieto
yhteistoiminnallisen ohjausmallin muodostamiseen. Toisessa työpaketissa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnallisen ohjausmallin käyttöönoton  edellyttämä
koulutus. Kolmannessa työpaketissa keskitytään uudenlaisen osaamisen jalkauttamiseen, yhteistoiminnallisen mallin pilotointiin. Neljäs työpaketti keskittyy
yhteistoiminnallisen mallin edelleen kehittämiseen pilotoinnin kokemusten ja palautetiedon avulla.

 Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen osatoteuttajana. Tavoitteena on yhteistyössä muiden hanketoimijoiden ja kumppaneidenkanssakehittää työelämälähtöinen
yhteistoiminnallinen opiskelijaohjauksen malli vanhustyöhön.Ohjausmalli rakentuu mentorointi ajattelulle niin, että työelämän ohjaaja ja harjoittelua ohjaava hoitotyön
opettaja toimivat yhdessä autenttisessa vanhustyön ympäristössä opiskelijoiden harjoitteluprosessin eri vaiheiden ohjauksessa.

Hankkeen uutuusarvona on juuri se, että hankkeen toimenpiteet toteutuvat pääosin autenttisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Vanhustyön toimintaympäristöt ovat
valikoituneet hankkeen pilotiksi, koska näissä toimintaympäristöissä on tällä hetkellä työvoiman saatavuushaastetta. Haaste osaavan hoitotyön henkilöstön työllistymiselle
vanhustyöhön tulee vain kasvamaan.

Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistä, moniammatillista, mentorointia käyttävää toimintamallia, opiskelijan
ohjaukseen ja työelämän ohjaajan ohjauksen tukemiseen.
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2 Toteutus ja tulokset

De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 17 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 40 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Hanke toteutetaan työpaketteina. Hankkeessa on Kajaanin ammattikorkeakoulusta  kaksi osa-aikaista työntekijää, jotka tekevät yhteistyötä  hankkeen muiden toteuttajien,
työelämän ohjaajien, opiskelijavastaavien ja yksiköiden esimiesten ja harjoittelua suorittavien opiskelijoiden  kanssa.

Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti harjoittelupaikoilla – vanhustyön toimintaympäristöissä. Hankkeen aikana hyödynnetään informaatioteknologia viestinnässä, harjoittelun
ohjauksessa ja  hankkeen koulutuksissa.

Hankkeen työntekijät toimivat yhteistyössä  vanhustyön pilottitoimintaympäristöjen  hoitotyöntekijöiden kanssa ohjaten ja  tukien ohjaajia ja opiskelijavastaavia
opiskelijoiden harjoitteluprosessin eri vaiheissa. KAMK:n hanketyöntekijät osallistuvat pilottiyksiköiden hoitotyöntyöntekijöiden rinnalla siihen asiakastyöhön, jossa
opiskelijat ovat mukana.

Hankkeen tuloksena muodostuu näyttöön perustuva yhteistoiminnallinen ohjausmalli opiskelijoiden harjoittelun ohjaukseen ja oppimisprosessin tukemiseen.  Lisäksi
tunnistetaan työelämän ohjaajien ja hoitotyön opettajien koulutustarpeet työelämässä oppimisen erityiskysymyksistä.  Erityiskysymyksiin liittyen hankkeen aikana valmistuu
koulutuskokonaisuus, jota voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen. Hankkeen aikana hoitotyönopettajien näkemys ja osaaminen työelämän osaamistarpeista vahvistuu ja
tämän myötä eri tutkintojen koulutussisällöt muuttuvat yhä enemmän työelämää palveleviksi. Moniammatillinen vanhustyön osaaminen kehittyy ja vahvistuu.
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1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2021 2022 2023 Yhteensä

Asiantuntijaopettaja 1 Osa-aikainen 3 5 850 5 850 5 850 17 550
Asiantuntijaopettaja 2 Osa-aikainen 3 5 850 5 850 5 850 17 550
Projektitalousvastaava Osa-aikainen 2 2 600 2 600 2 600 7 800
1Yhteensä 8 14 300 14 300 14 300 42 900

Kustannusten perustelut

"Asiantuntijaopettaja 1   osallistuu TP 1 ja 2 mukaiseen toimintaan.  TP 1:ssä asiantuntijaopettaja yhdessä hankkeen muiden toteuttajatoimijoiden kanssa suunnittelee ja
toteuttaa tiedonkeruun lähtötilanteen kartoittamiseksi. Kirjallisuuskatsauksella voidaan tarvittaessa täydentään lähtötilannetietoa. TP 1:ssä tuotetaan näyttöön perustuvaa
tietoa yhteistoiminnallisen ohjausmallin suunnittelun pohjaksi. TP 2:ssa asiantuntija opettaja osallistuu yhteistoiminnallisen ohjausmallin muodostamiseen. TP 2:ssa
asiantuntija opettaja osallistuu muiden hanketoimijoiden kanssa ohjausmallin käyttöön ottoon liittyvän  koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Asiantuntijaopettaja 2 osallistuu TP 3 ja TP 4 totetuksiin. TP 3:ssa ohjausmalli jalkautetaan pilottiyksiköihin. Asiantuntija opettaja toimii työparina työelämän ohjaajan kanssa
yhteistoiminnallisessa ohjauksessa.  TP 4 keskittyy pilotoidun mallin palautetiedon perusteella tapahtuvaan edelleen  kehittämiseen. Lopputuloksena on uudenlainen,
osallistuva ja osallistava, yhteistoiminnallinen ohjausmalli harjoitteluun vanhuspalveluissa.

Projektitalousvastaava vastaa hankkeen talousseurannasta (maksatushakemukset, talousraportit, hankinnat, tilinpäätösennusteet), dokumentaatioiden koordinoinnista
rahoittajan suuntaan ja avustaa projektipäällikköä projektin eri dokumenttien laadinnassa (esim. seurantatietojen keräämisessä ja raportoinnissa). Perehdyttää
hanketoimijoita hankkeen hallinnointiin liittyviin käytänteisiin, muistuttaa raportointiajoista ja avustaa raporttien tekemisessä.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
2 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

3 Muut kustannukset

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

4 Flat rate

Kerroin 2021 2022 2023 Yhteensä
17.00 % 2 431 2 431 2 431 7 293
4 Yhteensä 2 431 2 431 2 431 7 293

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

16 731 16 731 16 731 50 193

5 Tulot

Tulot 2021 2022 2023 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

16 731 16 731 16 731 50 193

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
6 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

16 731 16 731 16 731 50 193

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

12 548 12 549 12 548 37 645

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0
2.1 Yhteensä 0 0 0 0

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 4 183 4 182 4 183 12 548
3.1 Yhteensä 4 183 4 182 4 183 12 548

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

4 183 4 182 4 183 12 548

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

16 731 16 731 16 731 50 193
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B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0

A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

16 731 16 731 16 731 50 193
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Y-tunnus

2496986-0
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

PL 400
Postinumero

87070
Postitoimipaikka

Kainuu
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Marita Pikkarainen
Yhteyshenkilön puhelinnumero

044 7100862
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

marita.pikkarainen@kainuu.fi

Tulostettu 29.1.2021 9:18:14 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 106686 Hankekoodi: 

Hankkeen nimi: Innostu vanhustyöstä

8 (17)



Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jatkossa Kainuun sote) järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut, myös erikoissairaanhoito mukaan lukien
seitsemälle Kainuun kunnalle (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi) sekä tuottaa erikoissairaanhoidon, erityishuollon ja
ympäristöterveydenhuollon palvelut Puolangan kunnalle.

Kainuun sote toimii tärkeänä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kohteena ja harjoittelupaikkana alueen oppilaitoksille ja niiden opiskelijoille. Kainuun sote tarvitsee
opiskelijoita ja harjoittelijoita varmistamaan jatkuvan, osaavan työvoiman saannin kaikissa Kainuun kunnissa. Harjoittelu- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikat
tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua työelämään (Kainuun soten osalta paikkoja on koko sote-sektorilla erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalityö),
kehittää omaa osaamistaan ammattiin kasvamisessa ja markkinoida omaa osaamistaan tulevana työntekijänä. Harjoittelijoiden ja opiskelijoiden vaikutuksesta myös
työyksiköt saavat näyttöön perustuvaa tietoa, toiminnan kehittämiseen liittyviä ideoita ja myös tätä kautta yhteistyö koulutuksen sekä työelämän kanssa vahvistuu.

Opiskelijaohjaus on vaativaa ja haastaa niin ajallisesti kuin osaamistaidoiltaan vakituiset työntekijät. Ammatillisen koulutuksen muuttuessa yhä enemmän työelämässä
oppimiseksi, myös työelämä ja sen eri toimijat tarvitsevat uudenlaisia taitoja / osaamista kouluttaa, valmentaa ja ohjata opiskelijoita ammattilaisiksi. Sosiaali- ja
terveydenhuollon työntekijät on koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon osaajiksi, antamaan hoitoa / palvelua asiakkaille, potilaille, asukkaille. Yhä enemmän työelämässä
tapahtuva opiskelijoiden oppiminen tuo sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille uuden ison osaamisvaateen; pedagogisten taitojen kehittämisen, oppimisen
kokonaisuuden tarkastelun, kokonaisvaltaisemman vastuun kantamisen opiskelijan oppimisesta.

Koko hankkeen ja myös Kainuun soten tavoitteena on luoda uudenlainen opiskelijaohjauksen malli vanhustyöhön. Sen avulla voidaan edesauttaa valmistuvien sosiaali- ja
terveysalan työntekijöiden hakeutumista ja sitoutumista vanhustyöhön. Hankkeessa tuotetaan yhteiskehittämisen ja mentoroinnin avulla työelämälähtöinen
opiskelijaohjauksen malli, jossa työpaikan ohjaaja ja opettaja työskentelevät aidoissa työympäristöissä opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvän ja tehokkaan
ohjauksen avulla tuetaan alalle valmistuvia työllistymään alueen vanhustyön työpaikkoihin ja sitoutumaan alalla työskentelyyn.

Osatavoitteena on:

•	Ottaa käyttöön tutkittuun tietoon perustuen ne ohjauksen keinot, jotka tukevat opiskelijaa työelämässä oppimisessa ja harjoittelussa vanhustyön ympäristössä.
•	Valmentaa pilottiyksiköiden ohjaajia ja opettajia huomioimaan ohjaustyössä erityisesti nuoret, maahanmuuttajataustaiset ja tukea tarvitsevat opiskelijat ja kehittää
pilottiyksiköiden työelämän ohjaajien ohjaustaitoja opiskelijaohjauksen tunnistettujen osaamisalueiden mukaisena (vuorovaikutteisen ohjaussuhteen luominen, tavoitteinen
ohjaaminen, ammattiin kasvamisen tukeminen, oppimisprosessin tukeminen, oma ohjaustaito ja yhteistyötaito).
•	Luoda toimintatavat työelämäohjaajan ja opettajan yhteisohjaukseen kotihoidossa ja ikääntyneiden palveluasumisessa
•	Kokeilla mentorointimallin käyttöä opiskelijaohjauksessa esim. kokeneemman työntekijän vertaistuki/ammatillisen kasvun tuki.
•	Kehittää opiskelijamyönteistä ilmapiiriä
•	Hyödyntää ohjausosaamisen pilotoinnin tulosten pohjalta saatua mallia muissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä sekä opetuksessa ja ohjauksessa.

Yhteistoiminnan avulla
-	opiskelija oppii ja sitoutuu työhön vanhuspalveluissa
-	opettajat saavat vahvistusta gerontologiseen osaamiseensa ja moniammatilliseen vanhustyöhön
-	ammattilaiset oppivat moniammatillisen työn ja toiminnan tärkeyden
-	syntyy syvällinen yhteistyö kokonaisvaltaisen hoito- ja hoivatyön ymmärtämiseen

Kainuun soten työntekijämäärä on n. 3600 henkilöä ja työyksiköitä on n. 200 kpl. Tämä asettaa haasteen toimintamallien, ohjeiden työstämiselle sekä jalkauttamiselle.
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2 Toteutus ja tulokset

Tämän hankkeen kautta haetaan vahvempaa ja syvällisempää panostusta yhden työyksikön käytäntöjen muuttamiseen ja kehittämiseen, mutta sitä kautta sen kokemuksen
siirtoa muihin soten työyksiköihin.  Hankkeen avulla voimme kehittää Kainuun soten, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteistyönä
opiskelijaohjausta eritoten nuorten ja maahanmuuttajaopiskelijoiden tarpeisiin nähden paremmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin mihin normaalitoiminnan resurssit tällä
hetkellä mahdollistavat.

Työelämän (opiskelijaohjaaja, opiskelijavastaava, esimies) ja oppilaitosten roolit, tehtävänkuvat ja vastuut on täsmennetty Ketterästi opittu –hankkeessa.  Tässä
hankkeessa syvennetään eri rooleissa olevien (opiskelijan) tukijoiden osaamista ja toimintatapoja yhteistoiminnassa.

Kainuun soten rooli hankkeessa on yhteistyökumppani ja toteuttaja. Soten roolina on tarjota opiskelijoille työssäoppimisen paikkoja vanhuspalvelujen kotihoidosta
pilottiyksikössä Kajaanissa sekä kehittää ja parantaa omaa toimintaansa opiskelijoiden ohjauksessa (ohjaustyön laatua) yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa ja
näin lisätä vanhustyön houkuttelevuutta ja sitouttaa opiskelijoita jäämään töihin vanhuspalveluihin.
Tämän hankkeen uutuusarvona on se, että hankkeen toimenpiteet toteutetaan pääosin autenttisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Vanhustyö on valittu hankkeen
toimintaympäristöksi, koska suurimmat haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa on nimenomaan vanhustyössä ja alueena Kainuu on jo nyt väestöltään
vanhuspainotteinen. Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja työelämässä oppimisen ja ohjatun harjoittelun tukemiseen silloin, kun opiskelijalla on tuen tarve eri syistä
(maahanmuuttajataustainen opiskelija, nuori opiskelija, muu tukea tarvitseva opiskelija).

Hankkeen lisäarvona on, että gerontologisen hoitotyön sekä kokonaisvaltainen asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen vahvistuvat alueella hankkeen
myötä, moniammatillisessa yhteistoiminnassa.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?
Toimenpiteinä Kainuun sotessa:

Kainuun sote palkkaa hankkeeseen hankesuunnittelija 50% työajalla. Hankesuunnittelijan tehtävä on koordinoida ja toimeenpanna hankkeen toimenpiteitä Kainuun soten
pilottiyksikössä sekä välittää toimintamallia muualle organisaatioon.

Työpaketti 1. Tiedon tuottaminen, ajalla 1.3.2021 - 31.8.2021
- osallistutaan selvityksen tekoon; ehdotuksia ohjauksen keinoiksi tukea opiskelua pilotoinnin ajalla ja millaisia koulutuksia tarvitaan
- tarkennetaan pilottiyksikkö, osallistutaan pilottien valmisteluun ja valmennetaan ja sitoutetaan pilotointiin mukaan lähtevän kotihoidon työyksikköä ottamaan vastaan niin
opiskelijat kuin opettajat
- mentorointi koulutuksen suunnittelu yhteistyössä oppilaitosten kanssa
- opiskelijavastaava syventää omaa rooliaan opiskelijaohjauksessa (tuki opiskelijaohjaajille); osallistuvat omaan mentorointiin, jossa teemana on opiskelijaohjaus

Työpaketti 2. Valmennus ja pilotointi, ajalla 1.9. – 31.12.2021
- valmennetaan pilottiyksikkö hankkeen toteutukseen yhteistyössä oppilaitosten kanssa
- aloitetaan pilotointi
- suunnitellaan mentoroinnin malli pilottiyksikössä; Toteutetaan mentorointikoulutus opiskelijaohjaajille, pilotti 10 työntekijää/15 h, etäosallistuminen (digitaalinen
osallistuminen) mahdollisuus
- osallistutaan opiskelijaohjauksen (erityiskysymykset) koulutuksen sisällön määrittelyyn ja opiskelijaohjaajat osallistuvat koulutukseen

Työpaketti 3. Ohjaamisen syventäminen, ajalla 1.1.2022 – 30.9.2022
- toteutetaan pilotointia
- toteutetaan yksilöllisiä keskustelutilaisuuksia pilottiyksiköissä opiskelijavastaavien, työelämäohjaajien ja esimiesten kanssa, joiden tarkoitus on pohtia yhdessä opiskelijan
ohjaamiseen liittyviä tilanteita, keskustelut työnohjauksellisia ryhmäkeskusteluja
- myös reflektiivinen ja dialoginen arviointi opiskelijan osaamisen eri osa-alueista; vahvuudet ja kehittämisen alueet (työelämäohjaaja, opettaja, opiskelija yhdessä;
oppilaitoksen työnohjaaja-opettaja fasilitoi)
- viestitetään pilotista, sen toiminnasta ja tuloksista, muille Kainuun soten työyksiköille, eritoten vanhuspalveluyksiköille

Työpaketti 4. Mallin tuottaminen ja arviointi, ajalla 1.10.2022 – 28.2.2023
- osallistutaan pilotointien arviointiin ja raportointiin
- kuvataan pilottiyksikön opiskelijaohjauksen toimintamallit
- välitetään tietoa muille Kainuun soten työyksiköille pilotin tuloksista/toimintamalleista

Tuloksena Kainuun sotella:
- Opiskelijaohjaukseen liittyvä osaaminen on vahvistunut pilottiyksikössä ja henkilöstöllä on paremmat valmiudet ohjata opiskelijoita työpaikalla
- Pilottiyksikön kokemukset ja toimintamallit on kuvattu niin, että ne on mahdollista toteuttaa myös muissa soten työyksiköissä
- Työelämän asenteet työssäoppimiselle ja opiskelijoiden vastaanottamiselle ovat myönteisiä ja valmiudet ottaa uudenlaisia oppijoita työharjoitteluihin/työpaikalla
tapahtuvaan oppimiseen ovat vahvat
- Opiskelijaohjaus ja opiskelijat nähdään arjen voimavarana ja rekrytoinnin perustana
- Kainuun sote nähdään mielenkiintoisena ja haluttuna työpaikkana, mikä takaa Kainuun sotelle työvoiman riittävyyden.
- Nuorten työntekijöiden rekrytointi helpottuu, he osaavat kuvata osaamistaan paremmin työnhaussa
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 17 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 40 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

- Alueen opiskelijat työllistyvät Kainuun alueelle ja juurtuvat asumaan Kainuussa.
- Asiakkaiden saaman palvelun laatu paranee osaavien ammattilaisten myötä
- Eri ammattilaisten yhdessä työskentely, roolit ja vastuut asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa vakiintuvat
- Geriatrinen osaaminen on lisääntynyt

Mittarina:
- opintojen jälkeen Kainuun soten työpaikkoihin työllistyvien opiskelijoiden ja nuorten/maahanmuuttaja työntekijöiden määrä
- opiskelijoiden kokemukset työharjoittelustaan pilottiyksikössä ovat erinomaisia (sähköinen kysely); myös määrällisesti vastaus% 100
- työntekijöiden kokemukset opiskelijaohjauksesta pilottiyksikössä ovat positiivisia
- mahdollinen brändikysely

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2021 2022 2023 Yhteensä

Hankesuunnittelija 50 % Osa-aikainen 12 24 480 29 370 4 900 58 750
1Yhteensä 12 24 480 29 370 4 900 58 750
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Kustannusten perustelut

Hankesuunnittelija:
- vastaa hankkeen sisällöllisestä toteutuksesta Kainuun sotessa (soten toimenpiteet)
- osallistuu oppilaitosten ja soten keskinäiseen kehittämistyöhön
- tiedottaa vanhuspalvelujen opiskelijavastaavien ja ohjaajien verkostolle hankkeen ja pilottien etenemisestä ja toimenpiteistä
- tekee yhteistyötä eri yksiköiden välillä uuden harjoittelumallin viemisessä/tiedon jakamisessa
- opiskelijaohjausprosessin toteutumisen seuranta
- mentorointikoulutuksen suunnittelu yhteistyössä

2 Ostopalvelut

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
Mentorointikoulutus 4 500 0 0 4 500
2 Yhteensä 4 500 0 0 4 500

Kustannusten perustelut

Mentorointikoulutus ostopalveluna opiskelijaohjaajille (pilotti/kokeilu 10 työntekijää) n. 4 500 € (alviton hinta). Mentoroinnin työkalujen avulla opiskelijaohjaajat pystyvät
tukemaan työharjoittelussa olevia opiskelijoita laadukkaammin.

3 Muut kustannukset

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Flat rate

Kerroin 2021 2022 2023 Yhteensä
17.00 % 4 162 4 993 833 9 988
4 Yhteensä 4 162 4 993 833 9 988

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

33 142 34 363 5 733 73 238
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

Hankkeen rahoitussuunnitelma

5 Tulot

Tulot 2021 2022 2023 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

33 142 34 363 5 733 73 238

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
6 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2021 2022 2023 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

33 142 34 363 5 733 73 238
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A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

24 857 25 772 4 300 54 929

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 8 285 8 591 1 433 18 309
2.1 Yhteensä 8 285 8 591 1 433 18 309

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

8 285 8 591 1 433 18 309

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

 

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2021 2022 2023 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

33 142 34 363 5 733 73 238

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

0 0 0 0
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A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä
2021 2022 2023 Yhteensä

33 142 34 363 5 733 73 238
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