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Kirjasto ja digimaailma kotipalveluasiakkaiden tavoitettavaksi 
-hanke

● Toteutuu elokuu 2017 – heinäkuu 2018

● Yhteistyö Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kanssa

● Kuntoutumisen tukeminen -kurssi

● Kotipalvelun kummiasiakkaat

● Kestää seitsemän viikkoa

● http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjasto-ja-digimaailma-kotipalveluasiak

kaiden-tavoitettavaksi

http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjasto-ja-digimaailma-kotipalveluasiakkaiden-tavoitettavaksi
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjasto-ja-digimaailma-kotipalveluasiakkaiden-tavoitettavaksi


Tavoitteet

1. Yhteistyömalli kirjaston ja lähihoitajakoulutuksen välille, jolla lisätään 

kirjaston palveluiden saavutettavuutta vanhus- ja vammaisväestölle

→ hyvinvointia kotipalvelun asiakkaille

● Kirjasto kouluttaa opiskelijoita kouluttamaan

● Kirjaston palvelut

● Digitaaliset; Celia, e-kirjat, Naxos, Rockway jne.

● Muut kotihoidon asiakkaille suunnatut palvelut; Kirjakassi

● Opiskelijan oman tiedon lisääminen kirjaston palveluista –> hyöty 

myös jatkossa, kun osaaminen siirtyy työpaikoille



2. Tablet-tietokoneet kotihoidon apuvälineeksi

● Kirjasto hankki 24kpl Samsungin tabletteja hanketta varten

● Käyttötarkoitus

● Kummiasiakkaiden opettaminen tabletin käytössä

● Yhteydenpito asiakkaan ja kotihoidon välillä / yhteydenpito opiskelijan 

ja koulun välillä

● Apuväline hoitajalle; kirjaaminen, tiedon etsintä jne.

● Ohjevideoiden tekeminen

● Opiskelijoiden tehtävä: Miten kaikin tavoin tabletteja pystyisi 

hyödyntämään kotihoidossa?



3. Henkilökunnan digitaalisen osaamisen lisääminen, jotta osataan opastaa 

asiakasta

● Digitaaliset palvelut

● Tabletin käyttö

Seurantamittarit:

● Uusien Kirjakassi-asiakkaiden määrä

● Uusien Celia-kirjaston asiakkaiden määrä

● Palaute asiakkailta, opiskelijoilta, opettajalta ja kirjaston henkilökunnalta

● Yhteistyön jatkuvuus hankkeen loputtua

● Kirjaston ja lähihoitajakoulutuksen välillä

● Kirjaston ja asiakkaiden kanssa



Koulutukset

1. Koulutuskerta - Käydään läpi kaikki hankkeeseen liittyvät asiat

a. https://digikirjasto.wordpress.com/

2. Koulutuskerta - Välipalaute/kertauspäivä

3. Koulutuskerta - Palaute/kehittämispäivä

https://digikirjasto.wordpress.com/


Ryhmät

● Neljä ryhmää

● Viimeinen ryhmä aloitti huhtikuussa

● Erilaisia ryhmiä

● Aikuisopiskelijoita / nuoria, juuri peruskoulun päättäneitä

● Erilaisia asiakkaita; ikäihmisiä, kehitysvammaisia, muistisairaita, 

maahanmuuttajia jne.

● → Erilaisia koulutuksia, esim. palveluiden kohdentaminen



Palaute tähän mennessä

Positiivista:

● On koettu todella hyödylliseksi: hyötyä nyt, mutta myös jatkossa

● Tietoa ja taitoa kirjaston palveluista myös opiskelijoille itselleen

● Tabletin monipuolinen käyttö ollut mieluista

Haasteita:

● Opiskelijoilla palveluista kertominen

● Innostaminen; Saada esim. ikäihminen innostumaan teknologiasta

● Koulutusten pitäminen erilaisille ryhmille



Hei! Kävin asiakkaan luona ja se on saanu onnistumisen 
kokemuksia sen [Celian valtakirja] kirjoittamisen suhteen ja on 
onnellinen ja tuon ensi viikolla ne valtakirjat sun muut sinne 
kirjastolle, saatiin ne täytettyä. Hyvin on mennyt ja koko ajan 
opitaan uutta!

Opiskelija, ryhmä 4.



Jatkosuunnitelmat

● Projekti → kirjaston peruspalveluksi

● Paketiksi, jota tarjoamme Lappian lähihoitajakoulutusohjelmalle ja 

mahdollisesti muillekin hoitoalan koulutusohjelmille

● Tabletit lainattavaksi

● Paketti muotoutuu toukokuun aikana

● Loppuseminaari + raportti heinäkuussa


