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Työvoimapula-alat kehittävät keinoja rekrytoida osaajia 
ulkomailta. 

Esimerkiksi hoito- ja hoiva-alalla on meneillään yhteistyömalleja, 
joissa kotimaassaan hoitoalalle koulutettuja täsmäkoulutetaan
edelleen Suomessa hyödyntäen mm. oppisopimuskoulutuksen 
tuomia mahdollisuuksia ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

Taustaa



Digitaaliset ja teknologiset ratkaisut lisääntyvät hoito- ja hoiva-alalla. 
Tämä vaatii työntekijöiltä uudenlaista osaamista.

• Digitaalisuus = tiedon tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä tietokoneiden ymmärtämässä muodossa.

• Digitalisaatio = tiedon ja tietotekniikan hyödyntämistä toiminnan muuttamiseen tai uuden 
mahdollistamiseen.

• Hyvinvointiteknologia = tekniikka, joka tavalla tai toisella parantaa hyvinvointia. 

Miten osaamisen kehittämisessä otetaan huomioon se, että kaikkien 
työntekijöiden perustutkinto ja työkokemus ei ole suomalaista – tai 
eurooppalaista? Minkälaisia valmiuksia ulkomailta saapuneilla hoitajilla 
on?

➢ Digitalisaatioon ja hyvinvointiteknologiaan liittyvien valmiuksien 
kartoitus syksyllä 2022

Taustaa



Kartoituksen tavoitteena on selvittää filippiiniläisten sairaanhoitajien 
digitaalista osaamista sekä millaista tukea he tarvitsevat 
hyvinvointiteknologian käytössä työskennellessään Suomessa. 

Kartoituksessa haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

➢ Minkälaiseksi filippiiniläiset sairaanhoitajat arvioivat oman 
digitalisaatioon liittyvän osaamisensa?

➢ Minkälaista tukea he kaipaavat hyvinvointiteknologisiin ratkaisuihin 
liittyen ajatellen tulevaa työkenttäänsä Suomessa?

Tavoite



• sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleva ryhmä

• valmistuvat lähihoitajiksi

• filippiiniläisiä, sairaanhoitajan koulutus kotimaastaan 

• 4v, korkeakoulutasoinen

• oppisopimuskoulutus 

• kotiin vietäviin palvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut 

• 22 opiskelijaa

• aineiston kerääminen yhteisen oppitunnin alussa

• 22 vastaajaa 

Kohderyhmästä



The European Digital Competence Framework for Citizens

“Europeans live in an increasingly complex digital world, one which is revolutionising
how they work, do business, learn, and conduct themselves as active citizens in 
today’s society. ---- This initiative is aimed at helping citizens and especially workers 
involved in jobs requiring some digital competence. “

- Eurooppalainen näkökulma

- Filippiiniläinen sairaanhoitaja – suomalaiset työmarkkinat
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- 5 kompetenssialuetta, 12 väittämää 
- Information and data literacy (3)
- Communication and collaboration (6)
- Digital content creation (4)
- Safety (4)
- Problem solving (4)

- Asteikko Very poor – Poor – Satisfactory – Good – Excellent

- 4 avointa kysymystä 
- Minkälaista hyvinvointiteknologiaa nähnyt/käyttänyt Suomessa?
- Mikä on auttanut? 
- Mitä tietoja ja taitoja tarvitset?
- Minkälaisia haasteita?

Kyselylomake



Competence area Argument: My competence on: 1 

very poor

2 

Poor

3
Satisfact

ory

4

Good

5
Excellent

Information and data 
literacy

Browsing, searching and filtering 
nursing data, information and digital 
content

6 8 8

Evaluating reliable nursing and health 
relating data, information and digital 
content

6 7 9

Managing data, information and digital 
nursing content

5 8 9

Communication and 
collaboration

Interacting through digital technologies 
with the clients, colleagues and 
stakeholders

1 6 10 5

Sharing nursing information /patient 
documentation through digital 
technologies 

1 4 10 7

Engaging in professional community 
through digital technologies 

1 6 10 5

Collaborating through digital 
technologies (20)

7 9 4

Netiquette 3 12 7
Managing digital identity 4 9 9



Miten tutkittiin 

Competence area Argument: My competence on: 1 

very 
poor

2 

Poor

3
Satisfactory

4

Good

5
Excellent

Digital content creation Developing digital nursing / 
health content 

1 11 7 3

Integrating and re-elaborating 
digital nursing / health content 

1 9 9 3

Copyright and licences (21) 2 4 9 6

Programming 1 4 12 2 3
Safety Protecting devices 1 3 10 8

Protecting personal data and 
privacy 

1 10 11

Protecting health and well-being 1 2 6 13

Protecting the environment 1 4 6 11

Problem solving Solving technical problems 2 11 5 4

Identifying needs and 
technological responses 

3 9 7 3

Creatively using digital 
technologies 

1 1 9 7 4

Identifying own digital 
competence gaps

1 13 7 1



Useimmin mainittiin seuraavat:

- turvaranneke/puhelin 
- lääkeautomaatti/annostelija
- Ovihälytin / digitaalinen ovi
- Gps-kello
- Erikoispatjat ja –sängyt

Vähemmän mainintoja saivat:

- Kuvapuhelin
- Äänikirjat
- Digitaalinen verenpainemittari, kuumemittari 
- Ääniohjaus (tv, sänky, soittaminen)
- Potilasnostin 
- Kuulolaite 

Hyvinvointiteknologiaa työpaikalla



What has helped you to use the wellbeing technology at your work 
here in Finland?

- kollegoiden apu (5 mainintaa)

- laitteiden (online) demot ja ohjeet (3)

- Harjoittelu

- Helppokäyttöisyys

- omat perustiedot teknologiasta

16 vastaajaa oli ymmärtänyt, että kysyttiin mitä hyötyä teknologiasta on

- säästää hoitajan aikaa ja voimia (12)
- hyöty potilaalle (4)
- mm. turvallisuus (4) 

Mistä apua There are a lot of 
healtcare

technologies at work
which are new to me

A collegue… able to 
explain to me the

rationale why we need
to use such devices



What kind of skills and knowledge do you need about the wellbeing 
technology in order to use it at your work?

- Käytännön harjoittelu, esim. Workshopit “how to use” (9)

- Perustiedot teknologiasta (9)

- Hyvät (englanninkieliset) manuaalit 

- oikea asenne 

Tiedot ja taidot

Willing to learn

They need to have the
demonstration first on 

how to use the
technology before we can

use it in our work.



What kind of barriers you see at your work for use of wellbeing 
technology? 

- kieliongelmat (13)

- työntekijät eivät osaa käyttää laitetta (esim. vieras teknologia) (9) 

- potilaaseen liittyvät haasteet

- kiire 

- ohjauksen puute 

Haasteita
Little time to 

learn how to use
equipment

If the resident has no 
trust/confident to use

the machine

Being an international
student coming from a 
country where there is 

not much advanced
technology…



• Kartoituksen tuloksia hyödynnetään ensisijaisesti
maahanmuuttajien koulutuksen suunnittelussa ja 
kehittämisessä.

• Tarkentavaa aineistoa tarvitaan > kohderyhmän haastattelut
• haastatteluteemat perustuvat kartoituksen tuloksiin

• Kysymyksiä ja kehitysideoita?

Jatko



Kartoitus liittyy hankkeeseen

Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla (2021 – 2022)

Hankkeen päätavoitteena on vähentää sote-palvelujen tarvetta teknologiaa hyödyntäen ikäihmisten palveluissa ja 
siirtää säännöllisten palvelujen tarvetta. Hankkeessa etsitään uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja mm. 
digitaalisten palvelujen, tekoälyn sekä robotiikan kokeilujen kautta. 

LAB: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointiteknologiaosaamisen lisääminen

Toimenpiteet:

• Valmennus- ja simulaatiokoulutus kotihoidon lähiesihenkilöille ja työntekijöille

• LAB älykotiympäristön kehittäminen 

• LAB-amk:n sote-opettajien (10) työelämäjaksot → teknologiaosaaminen, käytänteiden päivittäminen



Kokoelmajulkaisu: 
Hyvinvointiteknologiaosaamisen monialainen kehittäminen
(alkuvuosi 2023, LAB Open)

Projektipäällikkö (LAB) Sanna Imeläinen, sanna.imelainen@lab.fi
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