Tule työskentelemään kehitysmyönteiseen kotihoitoon!
Meillä työntekijät otetaan mukaan kehittämiseen ja uskotaan työntekijöiden kykyyn ja
mahdollisuuksiin tukea ikäihmisten hyvää kotona asumista.
Tarjolla on sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia sijaisuuksia ja keikkatyötä.
Organisaatio

Kotihoito on osa Ikäihmisten palvelulinjan toimintaa, jossa palvelut tuotetaan asiakkaiden tarpeista lähtien
kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja turvaamalla mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin ja ympäristöön. Palveluilla edistetään asiakkaiden kokemaa elämänlaatua ja tasapainoa
arjen vaatimusten ja mahdollisuuksien välillä eri elämäntilanteissa.
Palvelulinja jakautuu viiteen palvelualueeseen, joita johtavat palvelupäälliköt. Palvelualueita ovat etelä,
keskusta, länsi, koillinen ja kaakko. Palvelualueet jakautuvat lähialueiksi, joissa toimivat kotihoidon
hoitajatiimit. Orivesi on osa koillista palvelualuetta. Lisäksi palvelualueiden rinnalla toimii kotihoidon
tukipalvelut, johon kuuluu mm. resurssipooli ja yöpartio. Resurssipooli vastaa kotihoidon henkilöstön
äkillisistä, ennakoimattomista poissaoloista johtuviin sijaistarpeisiin.
Hoitajatiimit ovat 5-12 työntekijän itseohjautuvia tiimejä, joita on lähipalvelualueella 2-6. Hoitajatiimit
toimivat itsenäisesti sovittujen reunaehtojen sisällä. Tiimit vastaavat kollektiivisesti asiakkaiden hoidosta.
He suunnittelevat parhaan käyntijärjestyksen palvelu- ja hoitosuunnitelman puitteissa. Tiimit suunnittelevat
itse työvuoronsa, lomansa ja sopivat vuorojen vaihdosta. Kunkin tiimin hoidollisessa vastuussa on
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja. Lähialueen esimiehen tehtävänä on tukea valmentaa ja luoda työn
tekemistä edistävät puitteet.

Työtehtävät

Työote kotihoidossa on kuntoutumista edistävä ja toimintakykyä tukeva. Hoitajatiimien tukena tässä ovat
fysio- ja toimintaterapeutit. Menetelmänä käytetään mm. kinestetiikkaa.
Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka kautta työntekijä saa asiakaskäynnin tiedot
älypuhelimeen tai tablettiin. Asiakaskäyntien kirjaaminen ja tilastoiminen tehdään mobiilisovelluksella. Osa
käynneistä tehdään etäkäynteinä kuvapuhelinpalvelun avulla, lisäksi asiakkailla on käytössä
lääkeautomaatteja. Asiakaskäynnit tehdään pääsääntöisesti yksin. Yöpartion käynnit ja osa asiakastarpeesta
johtuvista käynneistä tehdään parityönä.
Perinteisen hoito- ja hoivatyön lisäksi kotihoidossa panostetaan asiakkaiden elämänlaatuun ja sisältöön
hyödyntäen Elämänpuuta, johon asiakas saa itse kirjata toiveita, tarpeita ja haaveita. Näitä pyritään
toteuttamaan mm. erilasten retkien avulla, palvelukeskustoimintaan osallistumalla tai
kuvapuhelinpalvelujen välityksellä.

Työaika

Kotihoidon lähialueiden ja resurssipoolin työntekijät työskentelevät kaikkina viikonpäivinä aamu- ja
iltavuoroissa. Työaikamuotona on jaksotyö ja työaika 38,75 h/vko. Yöpartio työskentelee yöaikaan.
Asiakaskäynnit tehdään kävellen, polkupyörällä tai autolla. Kotihoidolla on käytössä leasing-autoja, mutta
monella alueella on tarve käyttää myös omaa autoa. Oman auton käyttämisestä maksetaan työntekijälle
kilometrikorvaus.

Koulutus ja vaatimukset

Edellytämme lähihoitajan tutkintoa. Kotihoidon työntekijällä pitää olla valmius itsenäiseen työskentelyyn.
Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, yhteisöllisyyttä, innovatiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, kannustamme
kehittämiseen. Vanhusta arvostava ja inhimillinen työote, vastuullisuus, hoitotyön ja lääkehoidon
osaaminen ja joustavuus ovat perusedellytyksiä kotihoidon työssä.

Ilmoittaudu sijaisrekisteriin. Lisätietoja antaa palveluesimies Tarja Viitanen, p. 040 637 3686

