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Aleksi Partanen

• Sairaanhoitaja / Digihoitaja Vuosaaren terveys –ja 

hyvinvointikeskuksessa

• YAMK-opiskelija Lahden ammattikorkeakoulussa

-> Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja    

liiketoimintaosaaminen

• Opinnäytetyö Helsingin kaupungille: "Henkilöstön 

digiosaamisen nykytila ja koulutustarpeet Helsingin 

kaupungin terveysasemilla"

• Tulevaisuuden haaveena kehittää soten 

digitalisaatiota ja kouluttaa digiosaamista



Digityypit

• Capgeminin digityyppi-

nelikenttämatriisi

• Käytössä yritysmaailmassa

• Määrittää yksilön ja 

työyhteisön digitaalisen 

kypsyyden (=toimii 

yleisesti mittarina)

• Testattu Sairaanhoitajapäivillä 

2018, Helsingin sote-johdolla 

ja henkilöstöllä

Capgemini digital maturity assessment (2011)



Alkava Muotisissi Konservatiivi Digirati

• Olet skeptinen 

digitalisaation suhteen

• Pelkäät tai et usko 

muutoksen 

mahdollisuuksiin

• Saatat kuitenkin 

kokeilla uusia laitteita 

tai sovelluksia, mutta 

tietoteknisissä 

taidoissasi on 

kehittämisen varaa

• Innostut hetkeksi 

uusista digitalisaation 

ja teknologian 

suomista 

mahdollisuuksista, 

välineistä, 

sovelluksista jne, 

mutta kiinnostuksesi 

lopahtaa nopeasti

• Digitaalinen kulttuurisi 

on hetkittäistä. Et 

osaa käyttää täysin 

digitalisaation etuja 

hyväksi työssäsi

• Perinteiset digitaaliset 

ominaisuutesi ovat 

kypsät (atk-taidot, 

laitteiden- ja 

sovellusten hallinta 

jne.)

• Toimit aktiivisesti 

rakentaaksesi 

digitaalisia taitoja ja 

kulttuuria, mutta 

tarvitset vielä 

motivointia ja ohjausta

• Sinulla on vahva 

digitaalinen visio ja 

hallitset laitteiden sekä 

erilaisten sovellusten 

käytön

• Teet aloitteita 

digitalisaation parissa 

ja pyrit kehittämään 

omaa sekä 

työyhteisösi 

digitalisaatiovalmiutta

• Omaat vahvan 

digitaalisen kulttuurin, 

joka tukee työtäsi





Tavoite

• Innovoida tulevaisuuteen suuntaavaa verkostoa edistämään      

digiosaamista sotessa

• Luoda askellusta ja tavoitteita verkoston toiminnalle

• Luoda kollegiaalinen verkosto ammatillisen osaamisen edistämiseen ja 

asiakkaiden eHealth lukutaidon edistämiseen



Näkökulmana

Digiagenttien 

verkosto

Tulevaisuuden 

osaaminen

- Digiosaaminen 

sotessa
Digiosaaminen

Digihoitaja 

muutosagenttina

- rooli
Ammatillinen 

osaamisen tuki 

ja sparraus

Asiakas-

ymmärrys

Asiakaskokemus



Digihoitajan työnkuva



Digistrategia

• Digiryhmä: 

• Esimiehet (Ylilääkäri ja osastonhoitaja)

• Digilääkäri 

• Digihoitajat

• Vastuunjako (1. Some 2. Info-tv 3. Tiedotus) 

• Kuukausittain vaihtuvat teemat (1.Terveysteema 2. Informatiivinen 

teema 3. Henkilöstöteema)

• Muun henkilöstön tiedottaminen, kouluttaminen ja aktivoiminen

Esimerkkinä

Kesäkuu

Terveysteema: 

Sukupuolitaudit/Ehkäisy

Informatiivinen teema: Sähköinen 

asiointi

Henkilöstöteema: Fysioterapeutit



Sähköinen asiointi

• Koulutus/ohjausvastuu digihoitajalla

• Kaikki tekevät yhdessä (lääkärit ja hoitajat)

-> Sitoutuminen, muutaman varaan ei voi jättää

• Tärkeintä kouluttaa laadukkaasti

-> Motivoituneempi henkilöstä ja yhteinen toimintapa / laatu

-> Kuka ohjaa asiakkaita, jos henkilöstö ei siihen pysty?

• Muiden digipalvelujen ja omahoitoportaalien hyödyntäminen ohessa

-> Terveysportti, terveyskylä, Star-sähköinen 

terveystarkastus/valmennus, ODA-oirearviokyselyt jne. 



Viikkokohtaiset volyymit 

Vuosaaressa

1100

400

1500

• Sähköisen asioinnin tultua 

volyymi nousi ka.500

• Sittemmin pysynyt vakiona alun 

nousun jälkeen

• Sähköiset asioinnit nousevat aina 

kun takaisinsoitto takkuaa

• Promoamisen merkitys!







Opinnäytetyön lähtökohdat

• STM on tehnyt yhdessä Kuntaliiton, sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioiden ja kansalaisten kanssa strategian koskien sosiaali- ja 

terveydenhuollon sähköistä tiedonhallintaa

• Strategian päätavoitteita -> vuoteen 2020 mennessä sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössä sähköisiä sovelluksia sekä työtä 

ja sen prosesseja tukevia tietojärjestelmiä, joita he ovat motivoituneita 

käyttämään

• Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalveluiden strategia vuosille 2015-2020

• ODA (omat digiajan hyvinvointipalvelut) hallitusohjelman kärkihanke, jonka 

avulla sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja uudistetaan



Opinnäytetyön lähtökohdat

• Yksi hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen kärkihankkeista on uudistaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosesseja niin, että palvelut ovat 

asiakaslähtöisiä  -> Toimintamallia uudistetaan digitalisaation avulla

• Digitalisaatio ja laaja-alainen sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttöönotto muuttaa ammattilaisen työtä

• Työntekijöiden osaamista ja valmiuksia digitaalisten palveluiden ja 

uudenlaisen teknologian käyttöön on lisättävä

• Siksi on tarkasteltava, millaisia osaamistarpeita henkilöstöllä on ja miten 

osaamista ja toimintatapoja voidaan kehittää



Digiagenttiverkosto



Opinnäytetyö

17

1) Sähköinen kysely 23 terveysaseman 887 

työntekijälle (esimiehet, lääkärit, 

hoitohenkilökunta) CHECK!

2) Työpaja 06/18 CHECK!

3) Loppuraportti

• Tavoitteena saada työ pakettiin 09 tai 10/2018

• Jatkossa koulutusmallin luominen

• Monistettavissa valtakunnallisesti ODA-

hankkeen kautta



Alustavia tuloksia

1. Koulutus

2. Aikaa uuden 

oppimiseen

3. Osaamisen 

kartoitus

4. Asiakkaiden 

ohjaus ja 

viestintä

336 vastaajaa (38 %)



Miten digitalisaatio muuttaa hoitajan 

työtä?

• Avaa uudenlaisia toimia ja tehtävänkuvia, jotka vasta hahmottuvat

• Uudenlainen osaamistarve ja asennoituminen

• Digiosaamisen kouluttaminen keskiössä (Oppilaitosten vai työnantajan vastuu?)

-> Turun amk (digisairaanhoitaja amk) ja Lahden amk (sosiaali -ja terveyspalvelujen 

digitalisaatio yamk) / Metropolia amk ja Tampereen yliopisto (terveysteknologia) 

Ulkopuoliset kouluttajat (Fioca ja Nordic Healthcare forum)

• Hoitohenkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen (Substanssiosaaminen) on 

tarpeellista digitaalisten palvelujen kehittämisessä – Ulkopuoliset konsultit 

eivät voi sitä korvata eikä virheisiin ole varaa! (Kansa maksaa)



Digitalisaatio mahdollistaa

• ”Uudenlainen” tapa palvella/hoitaa asiakkaita

-> Kysyntää riittää, ei poista muiden tarvetta (live ja puhelin)

• Ajasta ja paikasta riippumaton hoito 

-> Säästää resursseja ja lisää asiakastyytyväisyyttä

• Some tavoittaa tänä päivänä tuhansia henkilöitä

eikä käyttäminen maksa mitään!

-> Nykyaikaisuus, tavoitettavuus, ketteryys, avoimuus

• Brändi

-> Kilpailukyky, laatu, sujuvuus



• Vähentää hukkatyötä (Lean-ajattelu!)

• Pienten asioiden (reseptin uusinta, jossain määrin sairauslomaselvitys jne) 

hoitaminen sujuvaa, usein ei tarvita muuta kontaktia sähköisen lisäksi



Asenne ratkaisee!
• Myönteinen asenne uuden oppimiseen ja kehittämiseen

• Avarakatseisuus ja innostuneisuus 

• Rohkeus kehittyä ja kokeilla 

• Uskallus ylittää rajoja 

• Epävarmuuden sieto

• Suurimpana mörkönä pelko ja epävarmuus 



“Tulevaisuus tulee. Vain 
sinä voit päättää, mihin se 
menee.”  
Kiitos!

Ota yhteyttä: 

Aleksi Partanen

aleksi.partanen@hel.fi

0408258655

➢ Luennot

➢ Koulutukset

➢ Konsultointi

mailto:aleksi.partanen@hel.fi
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