
SafeKoti – Sosiaali- ja terveydenhuollon 
työntekijöiden työturvallisuuden 
varmistaminen toisen kotona 
suoritettavissa työtehtävissä 



Tausta

•Yhä enemmän annetaan hoitoa, usein kovassa kiireessä ja vähillä 
resursseilla, asiakkaiden kotona

•Työturvallisuuden näkökulmasta toisen kotona tehtävä työ on 
haastavaa. Työnantajan mahdollisuudet selvittää työolosuhteiden 
turvallisuus ja terveellisyys sekä vaikuttaa niihin ovat rajalliset.

•Miten taataan työntekijöiden työturvallisuus toisen kotona tehtävässä 
työssä?
• Työturvallisuustoimenpiteet ennen käyntiä, käynnin aikana ja käynnin jälkeen
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Perustiedot

•Aikataulu: 2/2022 – 2/2024

•Rahoittajat
• Työsuojelurahasto

• Tampereen yliopisto

• Mukana olevat organisaatiot

•Tutkimuksen toteuttaja
• CSME-tutkimusryhmä, tuotantotalous, Tampereen yliopisto

•Vastuullinen tutkija: Maria Lindholm 

•Tutkija: Johanna Pulkkinen

•Professori Jouni Kivistö-Rahnasto
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Tavoitteet

•Tuottaa tietoa, menettelytapoja ja toimintamalleja, joiden avulla 
voidaan tukea sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden 
työturvallisuutta toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä

•Arvioida menettelytapojen ja toimintamallien soveltuvuutta ja 
toimivuutta työntekijöiden työturvallisuuden varmistamiseksi 
toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä

-> Työntekijöiden työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin 
edistäminen 
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Tutkimuskysymykset

• Mikä on toisen kotona tehtävän työn työturvallisuuden nykytila 
kohdeorganisaatioissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa?
• Mitkä ovat työn erityispiirteet? 

• Mitkä tekijät, ja miten, vaikeuttavat turvallisen ja terveellisen työn toteutumista?

• Mitkä nimenomaiset asiat tulee ratkaista?

• Miten muilla aloilla varmistetaan työntekijöiden työturvallisuus toisen kotona 
suoritettavissa työtehtävissä?

• Mitkä ovat kohteena olevan alan nykyiset parhaat käytännöt ja yhteiset toimintatavat 
työn erityispiirteiden aiheuttamien vaarojen ja haittojen hallinnassa? 

• Millaisin erilaisin menettelytavoin ja toimintamallein sosiaali- ja  terveydenhuollon 
työntekijöiden työturvallisuuteen voidaan vaikuttaa toisen kotona suoritettavissa 
työtehtävissä?
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Tehtävät

• Nykytila-analyysi (esim. kysely ja haastattelut)

• Organisaatiokohtainen kehittäminen

• Kehittämisvaiheen analysointi sekä materiaalipaketin työstäminen ja kokoaminen

• Loppuraportointi ja tulosten levittäminen
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Tuotokset

•Materiaalipaketti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden 
(sisältää henkilökohtaisen avun) työturvallisuuden 
huomioimiseen toisen kotona tehtävässä työssä
• Konkreettisia menettelytapoja huomioida työntekijöiden työturvallisuus 

• Yleistajuisia tiivistyksiä hankkeen keskeisimmistä ja 
mielenkiintoisimmista tuloksista

• Havainnollisia case-kuvauksia ja ohjeistuksia
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Yhteystiedot

•Maria Lindholm: maria.lindholm@tuni.fi, p. 050 4755074

• Johanna Pulkkinen: johanna.pulkkinen@tuni.fi, p. 040 8490364
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