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Jotta suomalaiset 
pysyisivät terveinä.
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Internet-terveysviestintä kasvaa

70 % eurooppalaisista internetin käyttäjistä etsi terveyttä 
koskevaa tietoa/palveluja

(Andreassen & al European citizens’ use of e-health services: A 
study of seven countries; BMC Public Health 2007, 7:53)
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Sosiaalinen media valtaa alaa

Eurooppalaisten nuorten keskuudessa internet on televisiota
tärkeämpi viihteen ja tiedon lähde.

Suosituimpia internetin käyttötapoja ovat: 
1.hakukoneet 87%
2.sähköposti 81 %
3.keskustelukanavat 42 %
4.mesetyskanavat 37 %
5.musiikkilataukset 31 %

Kymmenellä eurooppalaisella markkina-alueella vuonna 2007 
tehtyn EIAA-tutkimus (European Interactive Advertising 
Association)
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Verkkoviestintä vaikuttaa

Lähes 60 % kertoi haetun tiedon vaikuttaneen omaan 
päätöksentekoon.

Melkein 80 % kertoi saaneensa vahvistusta sille, että he voivat 
vaikuttaa terveyteensä.

(Online Health Search 2006, USA)
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Suomalaiset tutkimukset saman suuntaisia
61% vastaajista hakee terveystietoa Internetistä

Miehistä 47%:n ja naisista 33%:n mielestä luotettavan ja 
riippumattoman tiedon löytäminen Internetistä on vaikeaa

52% vastaajista on etsinyt oman kotikuntansa terveyssivustoa.

40% hakee terveystiedon mieluiten Googlella tai jollain muulla 
hakukoneella.

Radar Oy:n tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti TNS Gallup Forum –
internetpaneelissa elokuussa 2007 (N=1170)
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Sähköiset palvelut kiinnostavat
Suomalaiset käyttäisivät terveydenhuollon Internet-palveluita –
jos niitä olisi vain tarjolla 

Terveydenhuollon ammattilaiset ja Internet ovat tärkeimmät ja 
mieluisimmat kanavat terveystiedon hankinnassa. 

(Terveydenhuoltobarometri: TNS Gallup syys- lokakuu 2007)
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TerveSuomi.fi-hankkeen tavoitteet

•pääpaino terveyden tukemisessa
•tavoitteena saumaton julkishallinnon ja järjestöjen
terveysportaali

•koordinaatio ja hajautettu sisällön tuotanto
•laatukriteeristöllä laatua verkkoon
•yhteen toimiva tekniikka, yhteiset ontologiat ja metatiedot, 
portaalialusta ja sisällönhallinnan välineet

•käyttäjiä palveleva, älykäs haku.
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Yhteistyöverkosto
Kansanterveyslaitos
Kela
Raha-automaattiyhdistys
Lääkelaitos
Savonia AMK
Stakes
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomi.fi-portaali
Sitra
Tekes
Terveyden edistämisen 
politiikkaohjelma

Teknillinen korkeakoulu
Helsingin yliopisto
Terkko
Terveyskirjasto, Duodecim
Työterveyslaitos 
UKK-instituutti
Terveyden edistämisen 

keskus koordinoi järjestöjen 
verkostoa
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TerveSuomi.fi – jotta näin ei kävisi
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Prototyyppi-portaali ja lisätietoja

Prototyyppiportaali
http://demo.seco.tkk.fi/tervesuomi/

TerveSuomi.fi
Eija Hukka, projektipäällikkö
eija.hukka@ktl.fi
gsm 040 5906716
http://www.tervesuomi.fi

Osma Suominen, tutkija (demoportaali)
gsm 040 5255 882 
osma.suominen@tkk.fi

Järjestöjen terveysportaali
Tuula Kolari, projektikoordinaattori
tuula.kolari@health.fi
gsm 0407545903

Semantic Web 2.0. TKK
Eero Hyvönen, professori
gsm 050 3841618 
eero.hyvonen@tkk.fi
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