
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUIDEN 
SEURANTA JA ARVIOINTI
STePS-hankkeessa 1.4.2016-31.3.2019 kerätään valtakunnallista tietoa tietojärjestelmien ja sähköisten 
palveluiden saatavuudesta, käytöstä, käytettävyydestä ja vaikutuksista viidellä valtakunnallisella 
kyselytutkimuksella. 

Kyselytutkimukset suunnataan

 sosiaalihuollon johdolle 

 terveydenhuollon johdolle 

 lääkäreille 

 sairaanhoitajille

 kansalaisille 

Lisäksi kehitetään ja raportoidaan Kanta-palveluita koskevat indikaattorit. 
Tuoreet ja aiemmat seurantatulokset julkaistaan THL:n tietokantaraportteina.

TULOKSISTA ON HYÖTYÄ
Ministeriöt saavat tietoa esimerkiksi alueellisista eroista ja Suomen tilanteesta kansainvälisesti.

Tietojärjestelmäpalveluiden kehittäjät saavat esimerkiksi palautetta omista järjestelmistään  
ja vertailutietoa suhteessa muihin.

Maakuntien ja kuntien sote-johto ja kehittäjät saavat tietoa alueellisen kehitystyön pohjaksi  
esimerkiksi tietojärjestelmäpalveluiden tilasta.

Sote-ammattilaiset saavat mahdollisuuden vaikuttaa tietojärjestelmäpalveluiden käytettävyyteen  
ja tietoa kollegoiden ja kansalaisten näkemyksistä.

TULOKSIA HYÖDYNNETÄÄN, KUN
 vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietojärjestelmäpalveluiden  

 kehittämistä

 tuetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen suunnittelua ja ohjausta 

 seurataan valtakunnallisten sote-digitalisaatiota koskevien strategisten toimenpiteiden  
 toteutumista

 tuotetaan tietoa Sote-reformin tueksi

Systemaattista seurantaa 
SOTE-DIGITALISAATIOSTA
Mikä on  
STePS 2.0?

Kenelle ja 
mitä tietoa?

Mitä varten?

TIEDÄ JA TOIMI



YHTEYSTIEDOT
Hannele Hyppönen
Tutkimuspäällikkö
Puh. 029 524 7056
Sähköposti: hannele.hypponen@thl.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon  
tietojärjestelmäpalveluiden seuranta 
www.thl.fi/stepshanke

NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUDEN SOTEA
Aktiivisuus palautteenannossa tuottaa suoraan tärkeää, sote-digitalisaation ohjaamista  
ja johtamista tukevaa tietoa.

Tiedolla voidaan löytää ongelmakohtia, vertailla alueita ja löytää hyviä käytäntöjä.

VAIKUTA VASTAAMALLA
Kyselytutkimuksiin kannattaa vastata, sillä vain kattavat vastaukset mahdollistavat  
luotettavan vertailutiedon hyödyt kansalaisille, sote-ammattilaisille, sote-organisaatioille  
ja päättäjille.

TULOSTEN RAPORTOINTI
Tuloksista tehdään osahankekohtaiset julkaisut ja tiivistelmäraportti. Avaintulokset tarjo-
taan saataville tietokantaraportteina, (https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastotietokannat/
tietokantaraportit). Tietokantaraportit mahdollistavat käyttäjän omat valinnat aineistoiden 
tarkasteluun Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian osa-alueittain:

 Kansalainen – pystyn itse

 Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät

 Palvelujärjestelmä – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön

 Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen – tiedä ensin, johda sitten 

 Tiedonhallinnan ohjaus ja yhteistyö – sooloilusta samaan säveleen

 Infostruktuuri – pohja kuntoon

YHTEISTYÖVERKOSTO 
 Aalto-yliopisto

 Itä-Suomen yliopisto 

 Kansaneläkelaitos

 Oulun yliopisto 

 Sairaanhoitajat 

 Suomen Lääkäriliitto 

 Tehy

 Sosiaali- ja terveysministeriö

 Strateginen tutkimus

 Työsuojelurahasto

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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