
DIGIOS - Digitaalisen osaamisen 

kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon 

koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa 



Asiakkaalle

1. Kansanterveyshoitajien Chat-palvelu
Kokeillaan chat-palvelua osana palveluvalikoimaa 

huhtikuu-kesäkuun ajan.

Chat-palvelun kautta voit perua tai varata ajan 

kansanterveyshoitajalle, kysyä hoidon seurantaan 

liittyvistä asioista ja saada neuvontaa ja ohjausta 

kansanterveyshoitajalta.

2. Asiakkaan kotiseurannat
Omasoten Kotiseurannat -käytön 

tehostaminen sekä verensokerin kotimittaukset 

pilvipalveluun ammattilaisen katsottaviksi. 

Omasoten kotiseurantaan asiakas voi kirjata 

käsin eri mittaustuloksia ja ammattilainen voi 

katsoa mittaustulokset omasotesta. 

Verensokerin mittaukset on mahdollista 

tallentaa Diasend pilvipalveluun 

kotitietokoneelta.

3. Sähköinen terveystarkastus ja -

valmennus
Sähköisen terveystarkastuksen käyttöä tehostetaan. 

Tuodaan sen käyttöä tunnetuksi asiakkaille ja 

ammattilaiselle.

Kainuun Omasote mahdollistaa 

tietoturvallisen viestinnän asiakkaan ja 

ammattilaisen välillä

https://omasote.kainuu.fi/
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Ammattilaiselle

KOULUTUKSET AMMATTILAISILLE

Digitaalisen ja teknologisen osaamisen kehittäminen (8 op)
Koulutus koostuu seuraavista osioista:

1. Digitaalisen ja teknologisen hoitotyön toteutus (3 op)

2. Pitkäaikaissairauksien hoito- ja palveluprosessien vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi (2 op)

3. Johtajien/lähijohtajien muutosjohtamisen koulutus (2 op)

4. Työntekijöiden muutosjohtamiskoulutus (1 op)

Voit osallistua koko 8 op opintokokonaisuuteen tai vain johonkin opintojakso-osioon. 

Opintojaksoihin voi ilmoittautua nonstop.

Verkkomateriaali on ilmoittautuneiden käytössä 31.5.2019 asti.

Opintopisteet on hyväksi luettavissa AMK opinnoissa!

Vaikuttavuuden arvioinnin seminaari
Pitkäaikaissairauksien hoito- ja palveluprosessien vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi 

Aika Pe 28.9.2018 klo 8.30–16 Kajaani

Luennoitsijat Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto

Johtava asiantuntija Katri Vataja, Sitra 

Erikoistutkija Paula Saikkonen, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Tavoitteena on kehittää sote alalla toimivien johtajien, työntekijöiden ja opettajien osaamista 

pitkäaikaissairaan asiakkaan hoito- ja palveluketjun vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa



Lisätietoja

DIGIOS – Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon 

koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa

Digios-hankkeen lähtökohtana on tarve kehittää digitaalista ja teknologiaosaamista 

kainuulaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Digitalisaation ja teknologia 

muuttavat julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja ja haastavat 

henkilöstön osaamista ja sen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa riittävä 

digitaalinen ja teknologiaosaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun 

ammattiopiston (KAO) sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten 

työntekijöille. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaissairaiden asiakkaiden palvelujen 

asiakaslähtöisyyttä, sujuvuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta uudistamalla hoito- ja palveluketju 

digitalisaatiota hyödyntäväksi. Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista koulutusten, 

opetussisältöjen uudistamisen, digitalisaatio- ja teknologiaosaamiseen painottuvan 

koulutuspolun ja opetuksellisten demolaitteiden kehittämisen avulla.

Lisätietoa hankkeesta ja koulutuksista:

Hankkeen nettisivut: web1.kamit.fi/digios

Facebook: www.facebook.com/DIGIOShanke

Omasote: omasote.kainuu.fi

Omasote kotiseuranta: web1.kamit.fi/digios/2018/04/25/omasote-kotimittaukset-ja-viestit

Diasend: web1.kamit.fi/digios/2018/04/19/kotona-tehtavat-mittaukset

Video koulutuksista: web1.kamit.fi/digios/2018/04/10/mita-te-koulutatte
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