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KESKI-SUOMEN SAIRASKOTISÄÄTIÖ
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot):
Sotainvalidien Sairaskoti, Keskussairaalantie 40, 40630 JYVÄSKYLÄ
Avustajatoiminta, Keskussairaalantie 40, 40630 JYVÄSKYLÄ

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO (KOTITYÖPALVELUJEN JA
PUHDISTUSPALVELUJEN OSAAMISALAT)
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon 2014 tutkinnonperusteita. Apuna on käytetty Kotityö- ja
puhdistuspalvelujen pt 2014 OSSUa (http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisentyokalut#OSSUT).












Asiakkaiden avustaminen (15 osp, kotityöpalvelujen osaamisalan pakollinen tutkinnonosa)
Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen (15 osp, molempien osaamisalojen valinnainen
tutkinnonosa)
Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp, molempien osaamisalojen pakollinen tutkinnonosa)
Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp, kotityöpalvelujen osaamisalan pakollinen
tutkinnonosa)
Kotiruokapalvelut (15 osp, kotityöpalvelujen osaamisalan pakollinen tutkinnonosa)
Palvelu- ja jakelukeittiön toiminta (15 osp, molempien osaamisalojen valinnainen tutkinnonosa)
Perussiivous (20 osp, puhdistuspalvelujen osaamisalan pakollinen tutkinnonosa)
Toimitilapalvelut (15 osp puhdistuspalvelujen osaamisalan pakollinen tutkinnonosa)
Vaatteiden ja tekstiilien huolto (15 osp, molempien osaamisalojen valinnainen tutkinnonosa)
Ylläpitosiivous (25 osp, molempien osaamisalojen pakollinen tutkinnonosa)
Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen (Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 2013, erillisenä
liitteenä)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus, vastuuhenkilöt:
Avustajatoiminta: Sotainvalidien Veljesliiton Avustajatoiminta tukee kunniakansalaisiamme selviytymään kodin
askareista. Tavoite on, että sotainvalidit ja sotiemme veteraanit puolisoineen sekä sotalesket voivat asua omassa
kodissaan mahdollisimman pitkään. Avustajatoiminta täydentää kunnallisia ja yksityisiä kotihoitopalveluja, ja sitä
toteutetaan yhteistyössä muiden veteraanijärjestöjen kanssa.
Avustajan antama apu suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaan. Tavoitteena ylläpitää asiakkaan
toimintakykyä, tukea kotona asumista ja vähentää yksinäisyyttä. Avustajan työnkuvaan voi kuulua: ruoanlaittoa ja
leipomista, kodin puhtaanapitoa, pyykkihuoltoa ja muuta kodinhoitoa, ulkoilussa ja liikkumisessa avustamista,
asioinnissa avustamista, saattamisapua, pienimuotoisia piha- ja ulkotöitä, lukemista, keskustelua ja kuuntelua.
Avustajatoiminnan asiakasmäärä: Asiakastalouksia Keski-Suomen alueella on vuositasolla 435 taloutta. 15-20
asiakastaloutta/ avustaja, työntekijä.
Tämä oppimisympäristön tunnistamisraportti on tehty Valtakunnallisen osaamistodistustyöryhmän laatimaa
oppimisympäristön tunnistamisraporttia mukaillen.
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Sotainvalidien Sairaskoti: Sotainvalidien Sairaskoti on noin 30 sotainvalidin koti. Samalla se on vaativan
laitoskuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa kuntoutumispalveluita sotainvalideille, sotiemme veteraaneille, kunnille,
järjestöille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan. Kuntoutus- ja hoivapalveluita
tuetaan niin, että mahdollisimman hyvä toimintakyky ja elämänlaatu säilyisivät. Sairaskodilla on oma keittiö, joka
tuottaa kotiruokaa asukkaiden toiveiden mukaisesti.
Asiakaspaikkoja on 60.

Työpaikkaohjauksen vastuuhenkilöt:
Kirsi Valkonen, projektipäällikkö, 050-302 6171
Erja Mastokangas, projektityöntekijä, 050-431 4043
Harri Hirvonen, tukipalvelupäällikkö, 014-690 626

Yrityksen/toimipisteen koko (työntekijät, esimiehet):
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon kuuluvia opintoja/ tutkinnonosia voidaan suorittaa Sotainvalidien
Sairaskodilla sekä Avustajatoiminnassa. Koko henkilökunnan määrä on noin 60 henkilöä, joista esimiehiä on viisi.

Tilat, koneet ja laitteet:
Avustajatoiminta:
Varsinaisessa avustajatoiminnassa asiakkaan kodissa on kulloinkin asiakaskodissa olemassa olevat koneet ja
työvälineet. Pääsääntöisesti kodin ylläpitosiivouksessa tarvittavat työvälineet sekä ruoanvalmistuksen
perustyövälineet.
Ylläpitosiivous: imuri
Ateriapalvelut: kotitalousliesi, mikro, kahvinkeitin
Vaatteiden- ja tekstiilienhuolto: pyykinpesukone, mankeli, silitysrauta ja-lauta, joissain kohteissa esim.
mattopyykin toimittaminen pesulaan avustajan toimesta.

Sotainvalidien Sairaskoti:
Tämä oppimisympäristön tunnistamisraportti on tehty Valtakunnallisen osaamistodistustyöryhmän laatimaa
oppimisympäristön tunnistamisraporttia mukaillen.
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Toimistotiloja, asukashuoneita (huone+ pesutila), yhteisiä tiloja (juhlasali, ruokasali, pesutilat/ sauna, wc-tilat).
Sairaskodilta löytyvät ylläpitosiivouksessa tarvittavat välineet ja aineet siivouskeskuksesta. Koneita on mm. imuri,
yhdistelmäkone ja painehuuhtelulaite.
Sairaskodilla pestään sekä asukaspyykkiä (osastoilla kotitalouskoneet) sekä laitospyykkiä teollisuuskoneilla. Pyykin
kuivatus tapahtuu kuivausrummuissa. Pyykin jälkikäsittelyssä käytetään tarvittaessa silitysrautaa ja lautaa.
Keittiö tuottaa päivässä 220 annosta kotiruokalounaita, joista 120 annosta pakataan muualla jaettavaksi. Lisäksi
keittiö tuottaa asiakkaiden aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat. Keittiössä on palvelukeittiöön kuuluvat
koneet ja laitteet.

Tuotteet ja palvelut:
Avustajatoiminta:
Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen, kotona asumisen tukeminen ja yksinäisyyden vähentäminen.
Sotainvalidien Sairaskoti:
Paremman kunnon koti ja vaativan kuntoutuksen sairaala

Erityisiä huomioita:
Tutkinnonosien suorittaminen Sairaskodilla ja Avustajatoiminnassa
-

Suositellaan, että vaadittava koneiden käyttö (lattianhoitokoneen, yhdistelmäkoneen) opiskellaan esim.
oppilaitosympäristössä.

-

Toimitilapalvelut sekä Palvelu-ja jakelukeittiö toiminnot toteutetaan Sairaskodilla tai muun
yhteistyökumppanin kanssa

Päiväys: 18.5.2016
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
Kirsi Valkonen, projektipäällikkö, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö, Avustajatoiminta
Harri Hirvonen, tukipalvelupäällikkö, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö, Sotainvalidien Sairaskoti
Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto, ammattiopettaja
Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot:
Kirsi Valkonen, kirsi.valkonen@siskoti.fi, 050-302 6171
Tämä oppimisympäristön tunnistamisraportti on tehty Valtakunnallisen osaamistodistustyöryhmän laatimaa
oppimisympäristön tunnistamisraporttia mukaillen.

