
Digitalisaatio ja 

teknologiat 

kuntoutuksessa

Tampere 24.11.2018

Arja Ranta-aho, digiarkkitehti



Digitaalisuus, mitä se on?

Teknologia, miten liittyy digitaalisuuteen?

Teknologisia ratkaisuja liikkumiseen ja 
vuorovaikutukseen

Palvelujen toimintaympäristö muuttuu

Ammattilainen ja asiakas – vuorovaikutus ja 
henkilökohtaisuus

Miten ammattilaisen ja asiakkaan rooli muuttuu?
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Puheenvuoron aiheet



Mitä on digitaalisuus?

Miten teknologia liittyy 

digitaalisuuteen?



Mitä tarkoitetaan digitalisaatiolla?
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Digitalisaatiosta keskusteltaessa on aina 

tarkennettava, mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan: 

➢ toimintatapojen uudistamista

➢ sisäisten prosessien digitalisointia vai 

➢ palveluiden sähköistämistä

Digitaalisuus tarvitsee toimiakseen teknologiaa. 

Teknologian laitteilla ja tietoliikenneyhteyksillä 

muodostetaan ict-arkkitehtuuri, jonka päälle 

etäpalvelut rakennetaan. 



Itsenäistä elämää 

tukevat palvelut

Terveys- ja 

hoivapalvelut, 

myös etänä

Lyhytaikainen 

paveluasuminen

Hyvinvointi- ja 

virkistyspalvelut

Unen ja vireyden

seuranta

5

Kotiympäristö digitalisoituu – etäpalvelut 

yleistyvät 

Paikantaminen
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Lämpötila-,

sähkölaite-,

ovi- jne. 

seuranta

Kotiautomaatio

Kodinhoito
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Elinympäristössämme on jo nyt 

paljon teknologiaratkaisuja



Liikkuminen on tärkeää



Teknologisia ratkaisuvaihtoehtoja 

liikkumiseen

VR-maailma (3D-Talo, Kuopio)

Kokeilu Tampereella Kuokkuniemessä

Paino kevennetty

harjoittelu 

Medico –messut 2017

Düsseldorff

Pelituoli – medical

device

Exerium Oy, 

Tampere



Ratkaisuja asiakasvuorovaikutuksen ja 

sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun



Palvelutuotannon 

toimintaympäristö 

muuttuu



Kansallinen STM strategia



’Muutoksen aalto’
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Nyky-

toiminnan 

haasteet

Ratkaisun 

hakeminen

Uuden 

toiminta-

mallin 

sovittaminen

Uuden 

toiminta-

mallin 

käyttöönotto

Uuden 

toiminta-

mallin 

arviointi

Oppimisen 

soveltaminen

Uuden 

sisäistäminen

Oppimisen 

arviointi
MotivaatioOrientaatio

Muutoksen 

välttämät-

tömyys

Ohjaavan 

tiimin 

muodosta-

minen

Vision 

kirkastus

Muutoksen 

esteiden 

poista-

minen

Etenemisen 

näkyväksi 

tekeminen

Muutoksen 

ankku-

rointi

Muutoksen vaiheet:

Oppimisen kehittyminen:

Muutoksen johtaminen:
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Itsehallintoalueiden 

ja kuntien 

sähköiset palvelut

App

Innovaatioportaali 

ja -alusta
Tunnistaminen

valtuutus,

palvelunäkymät V
M

Muut kansalliset palvelut

(VRK,Vero)

Kantapalvelut

Itse-

hallinto-

alueet

Omahoidon ja sähköisen asioinnin yhteiset palvelut

Hyvinvointitarkastus Itsehoitosuunnitelma

Hyvinvointivalmennus Oirearviot/ hyvinvoinninarviot

Hyvinvointisuunnitelma Tietämyskanta

Mielenterveystalo Virtualisairaala

Palveluseteli Ajanvaraus- ja palvelunhallinta

ODA

Kuluttajan/kansalaisen

valitsemat OmaTieto-ratkaisut 

Asiakas- ja 

potilastieto-

järjestelmät
Itse-

hallinto

alueet

Itse-

hallinto

alueet Sidoshankkeet 

mm. UNA & Apotti

VMSTM

Terveys
Liikunta

Ruokailutottumukset

Sosiaaliset suhteet

Turvallisuus

V
M

Lähde mukaillen: 

http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio

Omahoidon rooli korostuu

Omakanta

Ammattilaisten kirjaukset
Terveydenhuollon arkisto

Sosiaalihuollon arkisto

E-Resepti

Kantapalvelut

Omatietovaranto (PHR)
Hetulla kirjautuen  

KELAn hyväksymillä  appeilla 

Hyvinvointietto talteen



Työtapojen ja -sisällön muutos

Tiedon

tuottaminen, 
jalostaminen, 
tallentaminen

Tiedon 
jakaminen

hoitoon 
osallistuvien 

kanssa

Tiedon

soveltaminen 
asiakkaan 

hyvinvoinnin ja 
elämälaadun 

ylläpitämiseksi

Oman työn 
arvostus, 

viihtyminen ja 
ammattitaidon 
ylläpitäminen
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Digiluku ja -kirjoitustataito



Digiluku ja digikirjoitustaito

http://www.moodmetric.com/fi/ www.vivago.fi

DIGILUKUTAITO

Kuntoutumisen seuranta ja edistäminen – tiedon hyödyntäminen. 

Osataanko lukea raportteja ja käyriä?

DIGIKIRJOITUSTAITO



Asenteet on pantava uusiksi

Uusi toimintamalli edellyttää isoa asennemuutosta ammattilaisilta ja asiakkailta.

– Ammattilaisen on luovuttava siitä ajatuksesta, että hän johtaa prosessia. Avaimet on annettava potilaalle. 

Lääkäreille ja hoitajille tulee olemaan haastavaa myös se, että he eivät voi enää itse päättää vastaanottoajoista, 

vaan sen tekee sähköinen prosessi, Rantanen toteaa.

Nordlund vakuuttaa, että ODA tulee helpottamaan ammattilaisten työtä. Paljon rutiineja jää pois, koska ne voidaan 

automatisoida. Ammattilainen saa myös paremmat tiedot vastaanotolle tulevista asiakkaista. Vastaanotolla voi 

keskittyä asiakkaan kohtaamiseen, kun aikaa ei kulu tilanteen kartoittamiseen ja kirjaamiseen.

Asiakkailta ODA vaatii sitä, että on otettava enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnista. Vastuun myötä tulee 

kuitenkin vapautta: palvelua on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

– Lisäksi arviot ovat luotettavia ja yhdenmukaisia eri puolilla Suomea. Ja jos asiakas tarvitsee palvelua 

kasvokkain, on ammattilaisella hänelle enemmän aikaa, Nordlund lisää.

Lähde: https://tesso.fi/artikkeli/oda-hanke-muuttaa-toimintamallia
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Ammattilainen ja asiakas –

vuorovaikutus ja henkilökohtaisuus
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Erilaisia 

palvelutilanteita

NYTEnnen



Fluente Kumppanit Oy

Arja Ranta-aho, YAMK-

Hyvinvointiteknologia, HHJ

• Uusien digitaalisten palveluiden 

arkkitehti ja kouluttaja sekä 

kokenut verkostomanageri

• puh 044-562 6265

Tarja Pietiläinen, KTT, Dosentti

• Kokenut johtamistyön kehittäjä, 

joka pystyy linkittämään 

ihmiskeskeisyyden ja tuottavuuden 

palveluliiketoiminnassa.

• puh.040-507 0673
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Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fluente.fi



Koulutamme henkilöstöä ja 

johtoryhmää

Digitalisaation johtaminen

+

Digiluku- ja kirjoitustaidot 

=

Digipalvelut
palveluliiketoiminnan osaksi

Digipalveluiden 
kehitystyö

Valmennus ja 
koulutus


