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Tutkimusprofessori Tarja Heponiemi, THL, DigiIN hanke

Professori Hanna Kuusisto UEF, Proshade-hanke

Tutkija Maiju Kyytsönen THL, STePS 3.0 – hanke 
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AIKATAULU 

  15:00-15:05 Tervetuloa ja järjestäjätahojen (STTY ry ja STeHS ry) esittely
pj Virpi Jylhä, pj Outi Ahonen

Keskustelun puheenjohtajana toimii Pirkko Kouri, STeHS

  15:05-15:20 Esittäjien esittelyt ja alustukset á 5 min (Tarja Heponiemi, Hanna 
Kuusisto, Maiju Kyytsönen)

  15:20-15:45 Keskustelu

  15:45-16:00 Omaolo-palvelun esittely 10 min ja kysymykset

  Palautekysely osallistujille



SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY.

Tarkoitus

- - toimia yhdyssiteenä alalla toimivien 
keskuudessa 

- - edistää alan käytännöllistä ja tieteellistä 
kehitystä ja soveltamista

- - edistää alan kansainvälisiä yhteyksiä 
sekä tehdä alaa tunnetuksi

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. 

Julkaisee yhdessä STeHS:n kanssa 
tieteellistä lehteä 

Finnish Journal of eHealth and eWelfare
(FinJeHeW)

SoTeTiTe-päivät Jyväskylässä 9.5.2022 

”Tiedonhallinnan vaikutukset ja 
vaikuttavuus sote-palvelujen muutoksissa ja 
poikkeusoloissa”

Ohjelma julki huhtikuun alussa.

Kansainvälinen toiminta

Suomen edustaja terveydenhuollon 
tietotekniikan kansainvälisissä 
kattojärjestöissä:

  International Medical Informatics
Association (IMIA)

  European Federation for Medical
Informatics (EFMI)

Nettisivut: www.stty.org Twitter: @STTYry 



SUOMEN TELELÄÄKETIETEEN JA 
E-HEALTH SEURA

Tarkoitus
  -on toimija vaikuttajana ja suunnannäyttäjänä 

telemedisiinan ja e-Healthin alueella 
Suomessa ja kansainvälisesti. 

  -on tehdä tiivistä yhteistyötä alan kansallisten 
ja kansainvälisten järjestöjen sekä 
terveydenhuoltopalvelujen tuottajien ja 
käyttäjien kanssa edistäen mm. alan 
koulutusta, tukea alan yritystoimintaa 
ja antaen lausuntoja alan kysymyksiin

  - Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

  Julkaisee yhdessä STTY:n kanssa tieteellistä 
lehteä Finnish Journal of eHealth 
and eWelfare (FinJeHeW)

Kansainvälinen toiminta

International Conference on 
Telemedicine

and eHealth, 28.-30.9.2022 ,Silja Line 
risteily Helsinki-Tukholma-Helsinki

Abstraktit jätettävä 14.3. - 30.4.22

Seura on jäsen ja aktiivinen toimija:

Nettisivut: Etusivu - STeHS (telemedicine.fi)

https://www.telemedicine.fi/fi/


TEEMA: Kansalaisen osallisuus sote-digipalveluissa

Jokainen alustaja pohjustaa:

  Kuinka hänen näkökulmastasi kansalaisten osallisuus toteutuu sote-
digipalveluissa. 

  Mitkä ovat kolme keskeistä haastetta tulevaisuuden hyvinvointialueille 
kansalaisen osallisuuden vahvistamiseksi. 

  Mitkä voisivat olla ratkaisuja kansalaisen osallisuuden toteutumiseksi 
mahdollisimman hyvin



TARJA HEPONIEMI



Tutkimusprofessori Tarja Heponiemi, THL

Kansalaisen osallisuus sote-digipalveluissa 



• Hyvä saatavuus, korkea digiosaaminen ja se että käytti palveluita olivat 
yhteydessä siihen, että koettiin enemmän digipalveluihin liittyviä hyötyjä.

• Oma osaaminen nousi tärkeimmäksi tekijäksi
• Huono terveys oli yhteydessä vähäisempiin hyötyihin
• Hyötyjä kokivat enemmän he, jotka pitivät säännöllisesti yhteyttä 

sukulaisiinsa ja ystäviinsä 
• Köyhyys (joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä 

taloudellisista syistä) oli yhteydessä vähäisempiin terveyteen ja talouteen 
liittyviin koettuihin hyötyihin digipalveluista

• He, jotka olivat tyytyväisiä sosiaalisiin suhteisiinsa kokivat enemmän 
terveyteen ja osallisuuteen liittyviä hyötyjä 

• Iäkkäät, vähän koulutetut ja maalla asuvat kokivat hyötyjen jäävän 
vähäisiksi, mutta tämä selittyi osittain eroilla sähköisten palvelujen 
saatavuudessa, käyttötaidoissa ja käytön laajuudessa.

Ketkä hyötyvät digitaalisista sote-palveluista?

Heponiemi, T. et al., (2020) Digital divide in perceived benefits of online health care and 
social welfare services: a national cross-sectional survey study. Journal of Medical 
Internet Research https://www.jmir.org/2020/7/e17616/

https://www.jmir.org/2020/7/e17616/


Heponiemi, T., Gluschkoff, K., Leemann, L., Manderbacka, K., Aalto, A-M. & Hyppönen, H. (2021) Digital 
inequality in Finland: access, skills and attitudes as social impact mediators. New  Media & Society 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14614448211023007

Sosiaalisten resurssien 
yhteys digipalveluista 
koettuihin hyötyihin 
kulkee 
saavutettavuuden, 
digiosaamisen ja 
asenteiden kautta 

Tärkeää parantaa 
saavutettavuutta, lisätä 
digiosaamista ja vahvistaa 
myönteisiä asenteita

Ketkä hyötyvät digitaalisista sote-palveluista?

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14614448211023007


Heponiemi, T, Kaihlanen, A., Kouvonen, A Leemann, L.  Taipale, S. & Gluschkoff, K. (2022) The role
of age and digital competence on the use of online health and social care services: Evidence from
a Finnish population-based survey study. Digital Health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8801649/

Noin 60-70 vuoden iässä alkaa 
digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
käyttö selvästi vähentyä

Digitaalinen osaaminen voi kuitenkin 
selvästi loiventaa tätä digipalveluiden 
käytön vähenemistä

Mutta noin 80 ikävuoden jälkeen 
digipalveluiden käyttö vähenee selvästi 
vaikka osaaminen olisikin hyvää

Ikääntyneiden digipalveluiden käyttö

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8801649/


Virtanen, L., Kaihlanen, A-M., Kouvonen, A., Safarov, N., Laukka, E., Valkonen, P., & Heponiemi, T. (julkaisuprosessissa). Hyvinvointiyhteiskunnan 
digitaaliset palvelut yhdenvertaisiksi — 9 kriittistä toimenpidettä haavoittuvassa asemassa olevien tarpeiden huomioimiseksi. Päätöksen tueksi. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143708/URN_ISBN_978-952-343-811-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Digipalvelut 
yhtäläisesti 

saavutettaviksi

Digipalvelut 
turvallisiksi 

käyttää

Digipalvelut 
laadukkaiksi ja 

asiakaslähtöisiksi

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143708/URN_ISBN_978-952-343-811-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y


HANNA KUUSISTO



Potilaiden osallisuus 
PROSHADE- hankkeessa

Hanna Kuusisto
Asiakas- ja potilasturvallisuuden prof. Itä-Suomen 

yliopisto

Ylilääkäri, neuroalat Tays
Potilasturvallisuuden asiantuntijaylilääkäri, Tays



STN tutkimushanke 2020-2026
• Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto myönsi merkittävän rahoituksen    

tutkimushankkeelle, jossa kehitetään tiedon käyttöä ja vahvistetaan jaettua päätöksentekoa terveydenhuollossa.  

• Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos 

• Hankkeessa on mukana 

• useita sairaanhoitopiirejä sekä perusterveydenhuollon yksiköitä, 

• Tampereen ja Oulun yliopistot 

• Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

• Palveluvalikoimaneuvosto PALKO 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

• Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUS 

• Terveyskylän Aivotalo 

• Duodecim 

• Tays neurologian yksikkö ja  KYS Epilepsiakeskus

• Tutkitaan ja kehitetään kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten terveystiedon käyttöä ja lukutaitoa ja vahvistetaan 
osallistavaa päätöksentekoa terveydenhuollossa

• Vasta perustettu viiden yliopistosairaanhoitopiirin ja seitsemän suomalaisen yliopiston yhteinen Kansallinen Neurokeskus 
huolehtii jatkossa tutkimuksessa syntyvien hyvien käytäntöjen levittämisestä 

25.3.2022 Esittäjän nimi     Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 14



Potilaiden osallisuus PROSHADE-hankkeessa

• PROSHADE-konsortio koostuu neljästä osahankkeesta:
• 1. terveystaloustiede osio
• 2. Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suositusten käytön kehittämisen osio 
• 3. Kansalaisten terveystiedon lukutaito ja jaettupäätöksenteko terveydenhuollossa osio
• 4. vuorovaikutus päätöksentekoprosessissa osio

• Tavoitteena on potilaiden osallistuminen Käypä hoito- suosituksia laativien työryhmien työskentelyyn. 
Duodecimilla on STEA-rahoituksella käynnissä kehittämishanke potilaiden osallisuuden lisäämisestä 
suositusryhmissä/työssä 

• Tutkimme eri tavoin potilaiden ja kansalaisten valmiuksia osallistua jaettuun päätöksentekoon. 
Kyselytutkimukset toteutetaan yhdessä Epilepsialiiton, Neuroliiton, Eläkeliiton ja Terveyskylän aivotalon 
kanssa. Potilaat osallistuvat kyselytutkimusten testaamiseen 

• Potilaat osallistuva fokusryhmähaastatteluihin, joiden teemana on vähähyötyiset hoidot, hoitojen 
kustannukset ja jaettupäätöksenteko tapahtumana

• WP3: Rakennetaan sähköinen ”työkalu” epilepsiadigihoitopolulle ja arvioidaan sen toimivuutta



MAIJU KYYTSÖNEN



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kansalaisen osallisuus sote-digipalveluissa 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi hanke (STePS 3.0)

tutkija Maiju Kyytsönen
25.3.2022

STTY:n ja STeHS:n webinaari 23.3.2022



Internetin käyttö sähköiseen asiointiin (esim. 
Omakanta, OmaVero, Kela) (n = 27 234)

25.3.2022 18
Kyytsönen, M., Aalto, A-M., & Vehko, T. (2021). Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020–2021: 
Väestön kokemukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 7/2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-
680-0

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-680-0


E-palveluiden esteettömyys ja opastuksen tarve 
työmarkkinatilanteen mukaan

25.3.2022

Kyytsönen, Maiju, Piirainen, Minna, Latvanen, Marko, Muuri, Anu, Vehko, Tuulikki (2022) Sähköinen asiointi sosiaali- ja 
terveydenhuollossa – ketkä tarvitsevat opastusta ja keille palvelut eivät ole esteettömiä? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

tutkimuksesta tiiviisti 5/2022. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-818-7
19

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-818-7


Sähköiset vastaanotot hyvinvointialueittain (n = 28 
199)

Koko maa: 22 %

Kyytsönen, M., Aalto, A-M., & Vehko, T. (2021). Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020–2021: Väestön kokemukset. THL, raportti 
7/2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-680-0

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-680-0


Keskeisten omahoito- ja asiointipalveluiden käyttö (n = 6 034, 
työterveyshuolto n = 4 675) väestössä ja sukupuolen mukaan

25.3.2022

Kyytsönen, M., Aalto, A-M., & Vehko, T. (2021). Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020–2021: Väestön kokemukset. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos, raportti 7/2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-680-0

21

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-680-0


Kolme keskeistä haastetta tulevaisuuden hyvinvointialueille 
kansalaisen osallisuuden vahvistamiseksi

1. 17% väestöstä kokee tarvitsevansa 
opastusta sähköisten sote-
palveluiden käyttöön

2. Alueellista asiointiportaalia 
käyttäneet antoivat palvelun laadulle 
kouluarvosanaksi 7,6 (keskiarvo). 
Omaolo 8,0; Omakanta ja 
Terveyskylä 8,3 ja työterveyshuolto 
8,4. Lisäksi väestöstä 13 prosenttia 
koki, että sähköiset palvelut eivät ole 
heille esteettömiä.

3. Kaikille mahdollisuus päättää itse, 
käyttääkö sähköisiä palveluita

25.3.2022Maiju Kyytsönen 22



ANNE-MARI JUNTTI



Omaolo
Asukkaan osallisuus sote-digipalveluissa

Webinaari 2, STeHS ja STTY, 23.3.2022

Anne-Mari Juntti 

Mediconsult Oy



lyhyesti

• Tuotantokäytössä 6.2.2019 alkaen

• Omaolo-palvelu tavoittaa jo noin 4,5 
miljoonaa asukasta 

• DigiFinland vastaa palvelun kehittämisestä 
ja levittämisestä sekä toimii 
sidosryhmätoimijana

• Omaolon sisältöjä kehitetään yhteistyössä 
DF:n, Kustannus Oy Duodecimin sekä 
alueiden että asukkaiden kanssa

• Palvelun sovelluskehittäjäkumppaneina 
toimivat konsortiona Mediconsult Oy ja 
Solita. Mukana myös muita valittuja 
toimittajakumppaneita mm. testauksessa

25



Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen
laite. 

Se edellyttää jatkuvaa suunnittelua ja 
yhteistyötä asukkaiden (ja alueiden) 

kanssa. 

26



KEHITYSVAIHE

FORMATIIVINEN: 
Palauteanalyysi, kyselyt, 
gallupit, syvähaastattelut 

jne. (kokonaiskuva 
tarpeista ja 

käyttöpoluista)

Keskeisimmät asukkaan 
osallistamisen keinot 

27

SUMMATIIVINEN: 

Käytettävyystestaus 

(kieli, 
saavutettavuus, 

hyväksymistestaus)

Eri 
testausvaiheiden 

jälkeen 
päädytään 
julkaisuun

Asukas on 
aktiivinen toimija, 

ei tuen/hoidon 
objekti

Asukaspalautteet 
ja niiden käsittelyKÄYTTÖVAIHE



Omaolon 
tulevaisuus
• Strategia- ja tuotevisiotyö on 

valmistumassa Q2:n loppuun 
mennessä 

• Painotus alueiden näkemyksissä
• Nykysisällöt säilyvät, mm. 

mielenterveyden palvelupoluista on 
käynnissä selvitys

• Versiossa 5.0 selkeytetään 
asukkaan palvelupolkua 
käytettävyyden ja osallisuuden 
näkökulmasta

• Tuotekehitysmallia edelleen 
ketteröitetään

28



Haasteita 
pohdittavaksi 

• Omaolo ei ole vain tekninen 
käyttöönotto vaan toiminnan muutos, 
jossa asukkaan osallisuus syntyy 
vuorovaikutuksessa ammattilaisen 
kanssa – Kuinka tämä muutos 
jalkautetaan kentälle ja ammattilaisille?

• Sote-digipalveluiden pirstaleisuus: Miten 
nämä palvelut yhdistyvät siten, että 
asukas on niiden keskiössä eikä 
synnytetä häiriökysyntää? 

29



Kiitos!

www.omaolo.fi
www.digifinland.fi

Lisätiedot: 
Avainasiakkuuspäällikkö 

Anne-Mari Juntti
anne-mari.juntti@mediconsult.fi

http://www.omaolo.fi/
http://www.digifinland.fi/
mailto:anne-mari.juntti@mediconsult.fi


SOTE-TIEDON LAATU
EDELLYTYS TIETOJOHTAMISELLE

III Webinaari 4.5.2022 klo 15-16

Ilmoittaudu mukaan!


