
Sairaanhoitajan työ ja osaaminen 
tietoyhteiskunnan kehityksessä –  

Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia  
vuosille 2015–2020  

 



Kirjoittajaryhmä 

Sairaanhoitajaliiton eHealth -asiantuntijatyöryhmä 

 

Outi Ahonen, lehtori, Laurea ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja 

Pirkko Kouri, yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja 

Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sihteeri 

Henna Granqvist, tietohallintokoordinaattori, Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter-

 veyspiiri Eksote 

Kristiina Junttila, kehittämispäällikkö, HUS 

Ulla-Mari Kinnunen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto 

Salla Kuurne, osastonhoitaja, Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaali-

 palvelujen ky.  

Jari Numminen, palvelusuunnittelija, Hämeenlinnan terveyspalvelut –liikelaitos 

Sanna Salanterä, professori, Turun yliopisto 

Kaija Saranto, professori, Itä-Suomen yliopisto 



• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset 
tekevät työtään alati muuttuvassa 
ympäristössä.  

• Työnteko on jatkossa aiempaa 
moniammatillisempaa ja 
vuorovaikutteisempaa ja asiakkaat ovat 
entistä aktiivisempia toimijoita.  

• Muutoksen tukemisessa tietojärjestelmät ja 
tiedonhallinta ovat avainasemassa.  

• STM, (2015) on laatinut vision Sote -tieto 
hyötykäyttöön – strategia 2020,  
– tavoitteena on tukea ja ohjata sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistamista ja tukea 
kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa 
ylläpidossa parantamalla tiedonhallintaa ja 
lisäämällä sähköisiä palveluja. 

Sote tietoyhteiskunnan kehityksen keskiössä 



Digitalisaatio 
• Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia parantaa palvelujen 

saatavuutta, valinnanvapautta, laatua ja tuottavuutta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.  

• Teknologian kehitys muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelutuotantoa ja mahdollistaa merkittäviä muutoksia työnjaossa.  

• Tekniikka mahdollistaa entistä useammin terveydenhuollon 
palvelujen antamisen virtuaalisesti potilaan itsensä ilmoittamien 
testitulosten perusteella.  

• Kehittyneen tekniikan hyödyntäminen säästää aikaa ja vähentää 
kansalaisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.  

• Hoidon laatu voi parantua etenkin niiden osalta, joilla ei ole useita 
sairauksia ja joilla on hyvät tiedolliset ja tekniset valmiudet 
sairautensa hallintaan. Erityisryhmien tarpeet on kuitenkin edelleen 
otettava palvelujen suunnittelussa huomioon ja annettava 
tarvittaessa tukea palvelujen käytössä. 
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Sairaanhoitajat kehittämässä 
tietoyhteiskuntaa 

• Suomen sairaanhoitajaliitto 
haluaa mukana kehittämässä 
tietoyhteiskuntaa sekä 

• sairaanhoitajien roolia 
sähköisten terveyspalvelujen 
kehittämisessä ja 
toteuttamisessa sekä 

• kansalaisen osallistamisen 
vahvistamisessa itse- ja 
omahoidossa. 

  Tältä pohjalta laadittiin 
Sairaanhoitajaliiton sähköisten 
terveyspalvelujen strategia 
vuosille 2015–2020.  





Sähköiset palvelut osana hoitotyötä 

• Strategian tarkoituksena  on kuvata hoitotyön 
luonteen ja sairaanhoitajan työympäristön 
muuttumista eri näkökulmista.  

• Strategia on suunnattu terveydenhuollossa 
toimiville henkilöille, sairaanhoitajayrittäjille, 
organisaatioille, yhteistyökumppaneille ja 
Sairaanhoitajaliiton yhteistyöjärjestöille.  

• On osa kansallista ja kansainvälistä 
digitalisaatiokehitystä, jossa vaaditaan 
uudenlaista osaamista sairaanhoitajalta 

•  Tavoitteena on voimistaa sairaanhoitajan 
roolia sähköisten palvelujen kehittämisessä ja 
toteuttamisessa osana hoitotyötä sekä 
kansalaisen osallistamisen vahvistamisessa 
itse- ja omahoidossa 




















