TULEVAISUUS ON JO
TÄÄLLÄ –
MITÄ ON EETTINEN
OSAAMINEN?
Sosiaali- ja terveysala on
Suomessa muutoksessa.
Kansalaiset tuottavat tietoa ja
hyödyntävät yhä enemmän
digitaalisia sote-palveluita,
mutta mahdollisuudet
hyödyntää niitä vaihtelevat.
Ammattilaiselle muutos luo
uusia osaamistarpeita
asiakkaan tukemiseen niin, että
kansalainen voi valita
asiointitavan tarpeidensa
mukaan.
Ammattilainen osaa toimia
digitaalisessa
toimintaympäristössä yhdessä
asiakkaiden kanssa.
Ammattilainen tukee ja
kannustaa asiakkaitaan
teknologian käyttöön ja
mahdollistaa heille
valinnanvapaus omien asioiden
hoidossa.
Ammattilaisella on eettistä
osaamista ja sensitiivisyyttä
kohdata asiakkaat moninaisissa
elämäntilanteissa ja
muuttuvissa
toimintaympäristöissä.

Tule mukaan vaikuttamaan
tulevaisuuden sotepalveluihin!

KUTSU TULEVAISUUSTYÖPAJAAN
Kutsumme Sinut pohtimaan tulevaisuuden sote-palveluihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä ja mahdollisia ratkaisuja. Toivotamme tervetulleiksi kaikki asiasta
kiinnostuneet kansalaiset, sote-alalla työskentelevät eri ammattiryhmien
edustajat ja yrittäjät, ICT-alan ammattilaiset ja tulevaisuuden sote-ammattilaiset,
opiskelijat.
Moninaistuvat palveluympäristöt ja uudet digitaaliset mahdollisuudet haastavat
palveluiden ja osaamisen uudenlaiseen kehittämiseen, missä eettiset kysymykset
korostuvat. Eettisten kysymysten lisäksi työpajassa tarkastellaan uudenlaisen
eettisen osaamisen tarvetta monialaisessa sote-alan työssä ja koulutuksessa.
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Tervetuloa, työpajan avaus ja työskentelyn ohjeistus
Tulevaisuuden eettiset kysymykset sosiaali- ja terveysalalla
Kahvitarjoilu
Työpajatyöskentely
Työpajan yhteenveto ja jatkotyöskentelystä sopiminen
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Työpajassa syntynyt aineisto on osa SotePeda 24/7-hankkeen tutkimusaineistoa.
Tutkimustiedote liitteenä.
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tukee–hanketta

TIEDOTE OSALLISTUMISESTA

SOTEPEDA 24/7 -HANKKEESSA TEHTÄVÄÄN TUTKIMUKSEEN
SotePeda 24/7 -hankkeen tarkoituksena on lisätä Sote -palvelurakenneuudistuksessa ja
muutoksessa tarvittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelurakenteen ekosysteemin
käyttämis-, johtamis- ja kehittämisosaamista sekä luoda monialaisia oppimista tukevia ympäristöjä.
Hankkeessa tehdään kehittämistyön mahdollistamiseksi tutkimusta, jossa tarkastelun kohteina
ovat sote-alan opiskelijat, opettajat, opetusta koordinoivat opettajat, sote-alan asiantuntijat sekä
hankkeen työpajoihin osallistuvat kansalaiset. Aineistoa kerätään hankkeessa seuraavin
menetelmin: erilaiset kyselyt, haastattelut, etnografiset menetelmät (esim. havainnointi),
tarinankerronta ja muu tutkittavien itse tuottama materiaali, työpajojen dokumentointi valo- ja
videokuvaamalla, kirjalliset dokumentit ja muut artefaktit (esim. piirrokset, kuvat) sekä
yhteiskehittämisprosessin työskentelymateriaalit. Tässä työpajassa kerättävä aineisto koostuu
työpajaan osallistuvien tuottamasta kirjallisesta ja kuvallisesta aineistosta sekä audiotallenteista.
Tutkimusaineistoa kerätään usealta eri kohderyhmältä: hankkeessa mukana olevien oppilaitosten
perustutkinto-opiskelijat ja opettajat, opetusta koordinoivat opettajat, alumnit, YAMK-opiskelijat, eri
alojen asiantuntijat sekä työpajoihin osallistuvat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajat
sekä kansalaiset.
Tässä tutkimuksessa kerättävä aineisto on luottamuksellista eikä tutkimustuloksista voi tunnistaa
yksittäistä henkilöä. Ainoa rekisteriin jäävä tieto on tässä tutkimuksessa syntyvää, taustatietoja ei
kerätä muista rekistereistä tai tiedostoista. Kaikki tutkimuksen aikana kerättävät tiedot käsitellään
henkilötietolain (523/1999) ja GDPR-asetuksen mukaisesti. Tässä tutkimuksessa kerättävää dataa
voivat käyttää hankkeessa työskentelevät tutkijat 22 hankkeeseen osallistuvassa
ammattikorkeakoulussa ja 2 yliopistossa. Aineiston käytöstä muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa hanke sopii kirjallisesti ja tietoturvasta huolehtien. Aineisto tallennetaan tutkimuksen aikana
suojatulle verkkolevyasemalle, johon on pääsy tutkijoilla, jotka käsittelevät aineistoa. Osa
aineistosta (kyselyt) voidaan tallentaa anonymisoituna kansalliseen Aila-tietoarkistoon
jatkotutkimuksia varten.
Tähän työpajaan liittyviin kysymyksiin vastaa Päivi Sihvo, Karelia-ammattikorkeakoulusta,
paivi.sihvo@karelia.fi . SotePeda 24/7 -hankkeen tutkimuksesta on pääasiallisesti vastuussa
yliopettaja, FT Päivi Pöyry-Lassila (paivi.poyry-lassila@laurea.fi , +358 50 386 2791, Laureaammattikorkeakoulu, Vanha maantie 9, 02650 Espoo).
www.sotepeda247.fi , #sotepeda247, @SotePeda247

