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1 JOHDANTO 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on menossa teknologinen ja digitalisaation vallankumous. 

Digitalisaation nopean kehityksen myötä myös sosiaali- ja terveydenhuollossa kansalaisten 

käytettävissä on sekä virallisia kansallisia ja alueellisia sähköisiä palveluja että vapaasti käy-

tössä olevia palveluja. Sähköisten palvelujen käyttöönotto edellyttää toimintatapojen muu-

tosta ja palveluketjujen uudistamista. Tämä luo haasteita niin asiakkaille kuin ammattilaisil-

lekin. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ muuttuu, tarvitaan uudenlaista osaamista 

toteuttaa uudistuneita palveluita ja teknologiaa niiden osana asiakkaan itse- ja omahoidon 

tukemisessa (ks. Sihvo, Jauhiainen & Ikonen 2014b; Jauhiainen & Sihvo 2015). Tulevaisuu-

dessa tarvitaan myös eAmmattilaisia, joilla on erityisosaamista palvelu- ja koulutustarpeiden 

ennakointiin, yritysyhteistyöhön, palvelujen innovointiin ja kehittämiseen sekä koulutukseen 

ja ohjaukseen. 

 

Tässä artikkelissa kuvataan, miten hankeyhteistyöllä kehitetään sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaisten osaamista ja uudistetaan palveluja. eAmmattilaiset tulevaisuuden työelämässä 

- DigiSote-hankkeet toteutetaan Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa vuosina 2016–

2018. Hankkeiden tavoitteet ovat yhtenäiset, mutta hankkeissa on alueellisia painotuksia. 

Päätavoitteina on kehittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ja alan yritysten digiosaa-

mista, eAmmattilaisen osaamisen kehittymispolku ja siihen liittyvät valmennustuotteet sekä 

oppimisympäristö täydennyskoulutukseen. Tavoitteena on myös kehittää digitalisaatiota so-

siaali- ja terveydenhuollon palvelupolkuihin eli uudistaa palveluja erilaisilla digitaalisilla so-

velluksilla, laitteilla ja ohjelmilla. Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkea-

koulu ovat oman alueensa hankkeen hallinnoijia ja koordinaattoreita. Mukana hankkeissa 

on sosiaali- ja terveysalan organisaatioita, teknologia- ja hyvinvointialan yrityksiä, kolman-

nen sektorin toimijoita sekä toisen asteen ammatillinen koulutus.  

 

 

 

 



2 DIGITALISAATIO JA eAMMATTILAISUUS 

 

Digitalisaatio nähdään toimintatapojen uudistamisena suhteessa asiakkaisiin, teknologiaan 

ja markkinoihin, sisäisten prosessien digitalisointina sekä palvelujen sähköistämisenä 

(Kaivo-oja 2016). Digitalisaatiota voidaan määritellä kolmesta ulottuvuudesta käsin: älykkäät 

koneet ja laitteet, Big Data ja digityö. Näihin kaikkiin osa-alueisiin sisältyy tekoäly  (Evans & 

Annunziata 2012) (Kuvio 1). Digitalisaation kehittyminen kaikilla kolmella alueella on nopeaa 

ja laajaa ja tämä hyöty tulisi käyttää asiakkaiden parhaaksi. Palvelujen ja työn digitalisoitu-

minen eli digityö tuo suuria muutoksia paitsi asiakkaan asemaan ja osallisuuden lisääntymi-

seen, palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja erilaisiin rajapintoihin (yksityinen, julki-

nen, kolmas sektori), myös entistä enemmän tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja jopa uusien 

erikoisosaajien tarpeeseen ja kouluttamiseen. Teknologiasta voi tulla tulevaisuudessa yhä 

tiiviimpi työkaveri, kun laitteita liitetään älykkäästi järjestelmiin ja käytetään laajentamaan 

työnteon kapasiteettia. Se voi avata myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon laajenevia liiketoi-

mintamahdollisuuksia, jotka vaativat uudenlaisia liiketoimintamalleja. (Ks. Kiiski Kataja 

2016, 18–20.) 

 

 
 

Kuvio 1. Digitalisaation osa-alueet (soveltaen Evans ja Annunziata 2012). 

 

Digitaalisten vaihtoehtojen käyttöönoton suurin uhka on ammattilaisten tietoteknisen osaa-

misen puute ja asenteet, kuten työntekijöiden valmiudet sitoutua ja omaksua muutosta (Jau-

hiainen & Sihvo 2015, 130–131). Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon DigiSote -hankkeissa 

haetaan eAmmattilaisuudella uutta näkökulmaa digityöhön ja digitalisoituvaan tulevaisuu-

teen. eAmmattilainen ymmärtää digitalisaation tuottamat muutokset, hän hallitsee digitaalis-



ten työvälineiden käytön asiakastyössä ja palvelujen kehittämisessä. eAmmattilaisen erityis-

osaamisen rajapinnat kiinnittyvät kiinteästi muihin digitalisuuden osa-alueisiin ja näitä hank-

keissa tiedostetaan ja selvitetään. (Ks. kuvio 1.)  

 

Näiden kahden DigiSote-hankkeen tavoitteina on muun muassa tunnistaa tulevaisuuden 

eAmmattilaisuus ja sen edellyttämät osaamistarpeet, kehittää eAmmattilaisen osaamisen 

kehittymispolku ja siihen liittyvät valmennustuotteet. eAmmattilainen nähdään muutoksen ja 

uudistamisen mahdollistajana digitalisoituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. eAmmatti-

laiset tulevat toimimaan työyhteisöissään muiden työntekijöiden ja erityisesti ikääntyvien 

työntekijöiden digiosaamisen kehittämisen tukena. eAmmattilaisella on myös tärkeä rooli 

digitaalisten palvelujen innovoinnissa ja kehittämisessä moniammatillisissa ja -alaisissa ver-

kostoissa yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. eAmmattilaisen osaamiseen 

sisältyy digitaalinen kompetenssi, joka on syvällisempää osaamista kuin pelkät digitaaliset 

taidot (ks. Mattila 2015, 6–7). 

 

Osaamisen ennakointi on keskeistä suunniteltaessa osaamisen kehittämistä, koulutuksia ja 

niiden sisältöjä. Ennakoinnin avulla tuotetaan tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista, osaa-

misen painopisteiden muutoksista, kokonaan uusista osaamisalueista ja työelämän tarvit-

semista uudenlaisista osaamiskombinaatioista (Opetusministeriö 2008, 39.) eAmmattilaisen 

tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen aloitetaan tulevaisuustyöpajoissa, joissa 

hahmotellaan myös tulevaisuuden digityötä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tulevaisuustyö-

pajojen tulosten pohjalta määritellään nopeiden kokeilujen teemat, toiminta-alueet ja aika-

taulu. Tulevaisuustyöpajoja järjestetään syksyn 2016 aikana Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-

Savossa. Kansainvälinen tulevaisuustyöpaja on myös suunnitteilla myöhemmin benchmar-

king-matkaan liitettynä tai virtuaalisesti.  

 

 

3 NOPEAT KOKEILUT – PALVELUJEN JA DIGIOSAAMISEN KEHITTÄMI-

NEN  

 

Digitalisaatiolle on tyypillistä kokeilukulttuuri, jossa otetaan käyttöön ja testataan erilaisia 

asioita nopeasti. Kokeilujen toivotaan lisäävän muun muassa innovatiivisia ratkaisuja, pa-

rempia palveluja, omatoimisuutta, yrittäjyyttä sekä yhteistyötä (Hautamäki, Ståhle, Oksanen 

& Tukiainen 2016, 32). Jotta digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää palveluiden uudistamisessa 

tehokkaasti, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulttuuria olisi pystyttävä muuttamaan no-

peamman kokeilukulttuurin suuntaan. Nopeista 100 päivän kokeiluista on saatu hyviä koke-

muksia muun muassa Englannissa (esim. Bland, Khan, Loder, Symons & Westlake 2015, 

41). Nopeat kokeilut ovat käyttäjälähtöisiä eli kansalaiset ja asiakkaat sekä työntekijät ovat 

niissä mukana teknologia-asiantuntijoiden lisäksi. Nopeille kokeiluille on ominaista kevyt 

suunnittelu. Kokeiluissa voidaan keskeneräinenkin idea viedä nopeasti konkreettiselle ta-

solle ja lähteä sitä kokeilemaan ja kehittämään (Holopainen 2015, 1288). Kokeiluissa on 

oleellista seurata toimenpiteiden etenemistä ja arvioida vaikuttavuutta valituilla indikaatto-

reilla (Hautamäki ym. 2016, 39). Myös henkilöstön luovuus ja kehittyvä osaaminen saadaan 



käyttöön. Digiosaamista ei voi kehittää irrallaan toiminnasta, siksi tarvitaan palveluproses-

seihin liitettävien digipalveluiden nopeita kokeiluja, joissa opetellaan aidoissa asiakastilan-

teissa käyttämään näitä palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa. 

 

Kokeilut voivat toimia oppimisen ja osallistamisen mahdollistajina. Oppiminen on yksi kokei-

lujen keskeisimmistä vaikutuspoluista. Kokeilut voivat edistää monenlaista oppimista kuten 

normatiivista oppimista. Kokeilut antavat mahdollisuuden uusien ideoiden, teknologioiden ja 

toimintatapojen testaamiseen, jossa saadaan monipuolista palautetta ja näyttöä nopeasti ja 

tehokkaasti. Kokeilujen avulla voidaan havainnollistaa abstrakteja asioita ja konkretisoida 

niitä kokemusten kautta. Kokeilut voivat auttaa laajempien kokonaisuuksien ymmärtämistä 

myös asenteiden ja havaitsemisen tapojen tasolla. Kokeilujen tehokas käyttö oppimisen vä-

lineenä vaatii epäonnistumista sallivaa ilmapiiriä ja kokeilujen onnistumisen ja epäonnistu-

misen reunaehtojen tarkastelua. Osallistaminen puolestaan edistää kokeilujen teemoihin liit-

tyvien verkostojen laajentamista ja uusien kontaktien luomista. Konkreettisilla kokeiluilla 

pystytään luomaan vähemmän sanalliseen ja enemmän kokemukselliseen ja/tai toiminnalli-

seen vuorovaikutukseen perustuvia kehitys- ja oppimisprosesseja. Onnistuneilla osallista-

mista edistävillä menetelmävalinnoilla voidaan lisätä osallistujien motivaatiota ja prosessin 

hyväksyttävyyttä sekä parantaa oppimistuloksia. (Berg, Hildén & Lahti 2014, 23–25, 36.) 

 

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon DigiSote -hankkeissa toteutetaan useita 100 päivän ko-

keiluja. Kehittämistyötä tehdään monitoimijaverkostossa, joka koostuu sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakkaista ja henkilöstöstä, teknologiayrityksistä, kolmannen sektorin toimi-

joista sekä ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista ja henkilös-

töstä. Kokeiluissa otetaan käyttöön erilaisia sähköisiä palveluja, kuten älypuhelimella käy-

tettävät personoidut applikaatiot, sosiaalisen median sovelluksia, palvelurobotiikkaa ja digi-

taalisia välineitä esimerkiksi ePalveluohjaukseen. Kokeiluja toteutetaan muun muassa nuor-

ten hyvinvoinnin edistämiseen, potilaan turvalliseen kotiuttamiseen ja mielenterveyskuntou-

tujan päivätoimintaan. Palvelupolkuihin liittyvät kokeilut antavat myös teknologiayrityksille 

mahdollisuuden kokeilla hankkeen toimintaympäristössä digitaalisia palvelujaan tai tuottei-

taan jo niiden kehitysvaiheessa. Näin mahdollistetaan yritysten aktiivinen osallistuminen di-

gitalisaation edistämiseen. Monitoimijaverkoston on mahdollista innovoida uusia sovelluksia 

ja palveluja ja synnyttää jopa uutta yritystoimintaa.   

 

Aiemmin toteutetusta ASSI-hankkeesta saatiin kokemuksia asiakaslähtöisten palvelujen ke-

hittämisestä, palvelujen muotoilusta, ja ketterän kehittämisen menetelmästä (kuvio 2). Nyt 

nopeat kokeilut ovat 100 päivän mittaisia sisältäen mahdollisesti useampia kokeilusyklejä, 

joten on tarpeen kehittää malli kokeiluille. Malli hahmottaa ja auttaa, miten kokeilut suunni-

tellaan, miten palvelut muotoillaan, miten oppiminen ja osallisuus mahdollistetaan kokei-

luissa, miten asiakkaita ja henkilöstöä ohjataan palvelun käytössä ja millä menetelmillä ko-

keiluja arvioidaan. 



 
Kuvio 2. Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen ketterä kehittäminen ja käyttöönotto 

ASSI-hankkeessa (Sihvo, Jauhiainen & Ikonen 2014a, 17). 

 

Kokeiluihin liitetään henkilöstön ja asiakkaiden digiosaamisen kehittäminen. Osaamistyöpa-

joissa kokeillaan erilaisia ja etsitään vaikuttavia ohjausmenetelmiä. Monitoimijaverkosto eli 

digiasiantuntijat, kolmannen sektorin toimijat ja opiskelijat toimivat ohjaajina ja vertaistu-

kena. Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön myös digitaalisia ohjausmenetelmiä, kuten 

eVertaisohjaus ja eMentorointi. Osaamisen kehittämisessä tehdään yhteistyötä kolmannen 

sektorin kanssa. Kolmannella sektorilla on yhdistyksiä, joiden vertaisohjaajat ohjaavat eri-

tyisesti ikääntyviä kansalaisia tieto- ja viestintätekniikan käytössä ja mobiiliteknologian so-

vellusten käyttöönotossa. Myös potilasjärjestöt ohjaavat potilaita saamaan tietoa sairau-

desta ja palveluista. Hankkeissa järjestetään kolmannen sektorin toimijoille osaamistyöpa-

joja, joissa he itse pääsevät perehtymään sähköisiin palveluihin ja saavat valmiuksia edel-

leen ohjata kansalaisia näihin palveluihin ja erilaisten sovellusten käyttöönottoon. 

  

 

4 HANKEYHTEISTYÖLLÄ VAIKUTTAVAMPIA TULOKSIA? 

 

Hankeyhteistyö on monitasoista. Molemmilla hankkeilla on oma hanketoimijoiden monitoi-

mijaverkosto. Kuten aiemmin on todettu, hankkeissa on mukana sosiaali- ja terveysalan or-

ganisaatioita, teknologia- ja hyvinvointialan yrityksiä, kehitysyhtiöitä ja kolmannen sektorin 

toimijoita. Pohjois-Savon DigiSote -hankkeessa osatoimijana on myös toisen asteen amma-

tillinen koulutus.  Näin ollen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden digityön ja -osaami-

sen tarkastelu on luontevaa opetussuunnitelmien ja käytännön tasolla. Hankkeessa määri-

tellään sosiaali- ja terveydenhuollontyöntekijöiden erityisesti lähihoitajan, sairaanhoitajan ja 



terveydenhoitajan tulevaisuuden digiosaamisen tarpeet ja vaatimukset sekä kehittämisme-

netelmät ja sisällytetään ne osaksi opetussuunnitelmia ja koulutusten toteuttamista. Tavoit-

teena on kehittää myös digitaalinen oppimisympäristö tulevaisuuden täydennyskoulutuksen 

tarpeisiin. 

 

Kahden hankkeen eli Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon DigiSote -hankkeiden hankesuun-

nitelmiin kirjattiin tavoitteet, että hankkeissa arvioidaan yhteistyönä toteutettavien päämää-

rien ja yhteistyömallin saavutuksia. Yhteistyötä toteutetaan käytännössä työryhmien ja toi-

menpiteiden tasolla. Hankkeiden yhteinen projektiryhmä on yhteistyön moottorina. Yhteis-

työtä toteutetaan myös ohjausryhmätyöskentelyssä, osin yhteisillä jäsenillä ja yhteistyön 

muodoista ja tuloksista tiedottamisella. (Kuvio 3.)  

 

 
 

Kuvio 3. Kahden hankkeen yhteistyön toteuttaminen. 

 

Toiminnan seurannan ja tulosten arvioinnin kannalta on tärkeää, että toimintaa varten on 

luotu yhteisiä malleja ja käytänteitä. Kokeilujen vaikuttavuutta on mahdollista arvioida yhte-

näisten arviointikriteerien avulla (ks. Hautamäki ym. 2016, 39). Hankkeiden välinen yhteistyö 

mahdollistaa synergiaeduilla syvällisen paneutumisen hanketyöhön, esimerkiksi jakamalla 

asiantuntemusta ja tuloksia hankkeiden välillä. Kokeilujen toteuttaminen eri asiakasryhmille 



laajentaa digitaalisten palvelujen käyttöönottoa ja osaamista. Alueen erityispiirteet ja tavoit-

teet huomioivat kokeilut mahdollistavat aluelähtöisen kehittämistyön. Hankkeissa muodos-

tuvalla laajalla monitoimijaverkostolla toivotaan olevan mahdollisuuksia tuottaa uusia inno-

vaatioita ja digipalveluja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tavoitteeksi on asetettu myös sosi-

aali- ja terveydenhuollon henkilöstön, alan yritysten ja kansalaisten digiosaamisen kehittä-

minen. Tiivis hankeyhteistyö haastaa myös hanketyöntekijöitä ottamaan käyttöön uusia di-

gitaalisia välineitä, kuten sosiaalisen median sovelluksia. 

 

Rahoittaja on myös esittänyt omat vaatimuksensa yhteistyölle, sillä Itä-Suomen alueella on 

kolme hanketta kehittämässä digipalveluja ja -osaamista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

tulosten levittämiseen. Asiantuntemusta ja tuloksia levitetään yhteisten seminaarien ja työ-

pajojen sekä yhteisjulkaisujen välityksellä.  

 

 

5 LOPUKSI 

 

Terveydenhuollossa muutokset ovat usein raskaita ja pitkäaikaisia prosesseja. Siksi kokei-

lukulttuurin soveltamista terveydenhuoltoon pidetäänkin hyvin tervetulleena. (Holopainen 

2015, 1288.) Näissä DigiSote-hankkeissa nopeat kokeilut toimivat sekä palvelujen kehittä-

misen että osaamisen kehittämisen menetelminä.  

 
Digiosaamistarpeiden ennakointi on tärkeää, koska digiosaamisen kehittämisellä rakenne-

taan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon työelämää ja siinä toteutettavaa uutta 

työtä. Digiosaamista ei kannata kehittää koskemaa vain tätä päivää, koska teknologia muut-

tuu nopeasti. Osaamisen puoliintumisaika on viisi vuotta, jonka jälkeen enää puolet siitä 

osaamisesta, jonka varassa nyt työ tehdään, on käyttökelpoista. Tästä syystä työelämässä 

tarvitaan erityisesti taitoa oppia ja ottaa käyttöön, löytää tiedon lähteille ja yhteiskehittää. 

(Utti, Mäkelä & Michelsen 2016, 72.) 

 

Digitalisaation haltuun ottoon tarvittavaa osaamista ei opita pelkästään lukemalla tai luen-

noilla, vaan kokeilemalla ja tekemällä. Tämä haastaa toimijoita, niin ammattilaisia kuin asi-

akkaita sekä koulutusorganisaatioita, uudenlaisen pedagogiikan äärelle. Tarvitaan uutta lä-

hestymistapaa henkilöstön ja asiakkaiden/kansalaisten osaamisen kehittämiseen, joka ei 

ole irrallaan työstä tai arkielämästä. Tarvitaan myös aktiivista tulevaisuuteen suuntaavaa 

osaamisen johtamista uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Näihin 

pyritään hankeyhteistyössä etsimään ratkaisuja.   

Digitaalisten palvelujen käyttöönotossa suurimmat haasteet liittyvät asiakkaiden ja ammat-

tilaisten motivaatioon sitoutua uudistuneisiin palveluihin, osaamiseen toteuttaa uudistuneita 

palveluja ja teknologiaa niiden osana asiakkaan itse- ja omahoidon tukemisessa (esim.  Ho-

pia, Punna, Laitinen & Latvala 2015, e1–e3; Jauhiainen & Sihvo 2015, 130–131). Käyttäjä-

lähtöisellä suunnittelulla ja toimintaan osallistamalla voidaan asiakkaita ja työntekijöitä mo-

tivoida ja sitouttaa uuteen toimintaan. Käyttäjälähtöinen suunnittelu tarkoittaa palvelun tai 



sovelluksen käytön yksinkertaisuutta, helppoutta ja esteettömyyttä, runsasta sisältöä ja si-

sällön personointia käyttäjän tarpeisiin (Holopainen 2015, 1286).  Asiakkaan aktiivisuutta ja 

osallistumista terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen lisää se, että asiakas voi itse hal-

lita terveyttään ja sairauttaan koskevaa tietoa. Asiakkaan aktiivisen roolin tukeminen on 

oleellinen asia asiakas-ammattilaissuhteessa. Digitaalisten palvelujen käyttöönottoa edistää 

opiskelijoiden aktiivisuus käyttää digitaalisia sovelluksia potilaiden omahoidossa.  Tähän 

tarvitaan myös opettajien myönteisiä asenteita ja osaamista ohjata opiskelijoita uusien pal-

velujen käyttöön. (Hopia ym. 2015, e2–e3.)  

Yhteiskunta on muuttumassa ubiikkiyhteiskunnaksi, jossa internettiin kytketyillä laitteilla, ro-

botiikalla, Big Datalla ja tekoälyllä muokataan hyvinvointipalveluja digitaaliseen muotoon. 

Tähän digitaaliseen kehitykseen, kuten digitalisaatioon, liittyy monia niin positiivisia kuin ne-

gatiivisia vaikutuksia. (esim. Kurkela, Virtanen, Stenvall & Tuurnas 2016, 20; Kiiski Kataja 

2016, 12–23.) Erityisesti kehitykseen liittyviä eettisiä sekä turvallisuuteen ja vastuullisuuteen 

liittyvät kysymykset tulee huomioida nopeissa kokeiluissa ja palvelujen kehittämisessä ja 

käyttöönotossa. Aaltonen ja Vauramo (2016, 5) esittävät, että digitalisaation merkitystä so-

siaali- ja terveydenhuollon työlle on hyvä pohtia tarkemmin. Myös tähän teemaan hankeyh-

teistyöllä pyritään saamaan vastauksia. 
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