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Tervesuomi.fi visio

Tervesuomi.fi edistää väestön terveyttä
yhdenvertaisesti ajasta ja paikasta 
riippumatta tarjoamalla luotettavaa ja 
käyttäjien tarpeita vastaavaa terveystietoa ja 
sähköisiä palveluita kansalaisille, 
asiantuntijoille ja päätöksentekijöille
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Taustaa ja linjauksia
• Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ja ohjaa suunnittelua 2005 - 2007
• Kansanterveyslaitos vastaa suunnittelusta ja koordinoi verkostotyötä

Taustana
• EU:n eEurope Action Plan 2005 ja Suomen eTerveys tiekartta 2006
• Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia v.2007 - 2015

• Visio: Hyvä elämä tietoyhteiskunnassa
• Toimenpide: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen kohdistuvan innovaatio-

ohjelman käynnistäminen. (STM, KTM, Sitra, Tekes, alan toimijat)
• Toimenpide: Terveyden edistämiseen keskittyvän kansalaisten terveysportaalin (Tervesuomi.fi) 

toteuttaminen. Samaa palvelua voivat hyödyntää myös eri viranomaistahot, kuten terveydenhuollon 
ammattilaiset ja opetushenkilöstö. (STM, Kansanterveyslaitos, alan toimijat)

• Terveys 2015 -kansanterveysohjelma
Keskiössä lasten ja nuorten hyvinvointi, työikäisten työ- ja toimintakyky ja väestön terveyserojen 
kaventaminen

• Suomen 1990-luvun terveyden edistämisen politiikan kansainvälinen arviointi (WHO)
tietoteknologian alikäyttö terveyden edistämisen tukena Suomessa on ilmeistä

• Hallituksen tekeillä oleva terveyden edistämisen politiikkaohjelma
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Tervesuomi.fi -verkosto

•Helsingin Teknillinen 
korkeakoulu
•Terkko
•Terveyden edistämisen 
keskus 
•Terveyskirjasto, Duodecim
•Tietoyhteiskuntaohjelma
•Työterveyslaitos 
•UKK-instituutti

•Kansanterveyslaitos
•Kela
•Lääkelaitos
•Stakes
•STM
•Suomi.fi-portaali
•Sitra
•Tampereen yliopisto 
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Sama osoite – useita tiedontuottajia

• Tervesuomi.fi kokoaa yhteen terveysalan tutkimus-
ja asiantuntijalaitosten, viranomaisten ja järjestöjen 
tuottaman tiedon ja palvelut

• tavoitteena kattava valtakunnallinen palveluportaali
• sisältö STM:n hallinnonalan laitoksilta, viranomaisilta 

ja järjestöiltä
• RAY:n tukee järjestöportaali-hanketta

osaksi Tervesuomi.fi-portaalia

http://www.tervesuomi.fi
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Avain elintapojen muutoksessa

TIEDÄMME, ETTÄ
terveydestä huomattava osa tuotetaan terveydenhuollon 
ulkopuolella
ehkäistävissä olevat taudit muodostavat arviolta 70 %
kaikesta tautitaakasta

ESIMERKIKSI
tyypin 2 diabeetikkoja on Suomessa 190 000
piilossa olevan diabeteksen määrä on kaksinkertainen

suurin osa tulevista tautitapauksista olisi ehkäistävissä
elintapoja muuttamalla
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Internet-terveysviestintä kasvaa

• Joka päivä tehdään maailmassa yli 370 miljoonaa 
internet tiedonhakua, joista noin 4,5 % käsittelee 
terveyttä.

• Päivittäin tehdään arviolta 18 miljoonaa terveyteen 
liittyvää tiedonhakua internetissä.

(Eysenbach G, Köhler C. Health-Related 
Searches on the Internet; Jama 2004;291:2946)
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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)
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Tervesuomi.fi tavoitteet
KOORDINOIDA SISÄLTÖJEN TUOTANTOA

keskeiset sisällöt kansallisesti yhteiseen käyttöön
luotettavien tiedon- ja palveluntuottajien verkosto, yhteistyö
suurempi käyttäjäpotentiaali ja näkyvyys 
ajantasainen tieto erityistilanteissa
terveydenhuollon organisaatioiden ja terveyden edistäjien yhteistyön yhteistyö

VARMISTAA SISÄLTÖJEN LAATU
laatujärjestelmä

HYÖDYNTÄÄ TEHOKKAASTI RAJALLISET RESURSIT
päällekkäinen työ vähenee

TARJOTA LAADUKAS TEKNINEN RATKAISU
valmiit, yhteiset  perusratkaisut
kehittyneet interaktiiviset palvelut



24.03.2013 KTL & Accenture 10

Tervesuomi.fi-portaalin etenemispolku

Palvelut 
• rajoitettu tiedontuotanto (portaalin oma 

tietosisältö)
• verkoston tiedontuotanto (linkit ja muualla 

sijaitsevan tiedon esittäminen)

Tekniset / toiminnalliset vaatimukset
• hakukonetoiminnallisuus
• linkkihakemisto / sanastot
• sisällön tuotannon organisointimalli

Markkinointi & käyttäjätuki 
• rajoitettu tiedottaminen palvelusta
• ei käyttäjätukea

Prototyyppi

Palvelut 
• laaja tiedontuotanto (portaalin oma 

tietosisältö)
• kansalaisten interaktiiviset palvelut
• terveydenedistämisen tieto ja palvelut

Tekniset / toiminnalliset vaatimukset
• toimittajariippumattomuus
• laajempi kehityskyvykkyys
• loppukäyttäjien tunnistaminen ja
• parempi integroituvuus
• personointi ja profilointi
• monikanavajulkaiseminen

Markkinointi & käyttäjätuki
• palvelun markkinointi laajalle yleisölle 

useissa eri medioissa
• rajoitettu käyttäjätuki asiointipalveluiden 

käyttöön

Interaktiivinen 
TerveSuomi.fi

Palvelut 
• kansallisen arkkitehtuurin tarjoamat palvelut
• terveydenhuollon sisällöt ja palvelut
• terveydenedistämisen tieto ja palvelut
• yksityisten palveluntuottajien maksulliset 

palvelut

Tekniset / toiminnalliset vaatimukset
• skaalautuvuus
• vahva tunnistus
• tekninen ja toiminnallinen riippuvuus 

kansallisesta arkkitehtuurista ja sen 
mukaisista toimijoista

• edellyttää voimakasta omistajaa ja 
toimijoiden välistä laajaa, organisoitua 
yhteistyötä

Markkinointi & käyttäjätuki
• palvelun kattava markkinointi eri medioissa
• laaja käyttäjätuki palveluiden käyttöön

Kansallinen terveysportaali

Projektin painopisteenä on interaktiivinen 
Tervesuomi.fi -portaali
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Toiminnallisuus ja sisältö
Portaalin kuvaus
• Tervesuomi.fi portaali sisältää tietoa terveyden edistämisestä sekä

interaktiivisia palveluita. 
• Tietosisältö ja palvelut on tuotettu kohderyhmäkohtaisesti. 
• Osa sisällöstä sijaitsee ulkoisissa portaaleissa, joihin Tervesuomi.fi

toimii linkkinä. 
• Osa sisällöstä on Tervesuomi.fi:ssä toimitettua kohderyhmille 

räätälöityä sisältöä.
• Interaktiiviset palvelut aktivoivat käyttäjää
• Henkilökohtaiset interaktiiviset palvelut auttavat kansalaista pitämään 

yllä terveitä elintapoja ja tarvittaessa muuttamaan niitä terveellisemmiksi.
• Jatkossa Tervesuomi.fi –palveluun on tavoitteena integroida muita 

eTerveyspalveluita kuten pääsy omiin reseptitietoihin ja
potilaskertomustietoihin.
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Käyttäjien prosessi portaalissa

• käyttäjä voi hyödyntää julkaistua tietosisältöä
• mahdollisuus arvioida omia elintapoja, tehdä suunnitelma 

tavoitteista, seurata edistymistä sekä arvioida 
lopputuloksia.

• yhteisölliset palvelut synnyttävät uutta sisältöä sekä
aktivoivat ihmisiä käyttämään portaalia. Yhteisö auttaa 
kansalaisen sitouttamisessa sekä auttaa portaalin
sisältövolyymin kasvattamisessa.

• Yhteisöllisten palvelujen tukena toimii sekä tietosisältö
että henkilökohtaiset palvelut

• Palvelujen ja informaation tavoitteena on aktivoida 
käyttäjä. 
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Käyttäjäkeskeisyys

Paras tieto 
terveydestä

Henkilökohtaiset 
interaktiiviset 

palvelut ja 
eTerveyspalvelut

Interaktiiviset 
palvelut:

Esim. Keskustelu-
ryhmät

Terveydestään 
kiinnostunut 
kansalainen

Linkittää/hyödyntää/tukee toista osiota

Käyttää ja tuottaa sisältöä

ä



24.03.2013 Eija Hukka 14

Tervesuomi.fi –työpajat 2007

• Sisältö-työpaja
toimijaverkoston kokoaminen
nykytilan selvitykset (laatukysely, sisältöjen ja sisällöntuotannon 
menetelmien kartoitus)
sisältöjen valitseminen & priorisointi
sisällöntuotannon vastuutus, sopimuskäytännöt

• Laatu-työpaja
laatukriteeristö
laadun arvioinnin työkalut

• Sanasto-työpaja
sanastojen yhdistäminen – terveyden edistämisen ontologia
metatietoskeema



24.03.2013 Eija Hukka 15

TKK:n FinnONTO-tutkimushanke

• portaalin tiedontuotanto perustuu semanttisen webin
tekniikoille

(TKK:n Suomalaiset semanttisen webin ontolgiat –tutkimushanke)

• sosiaali- ja terveystiedon mallintaminen semanttisesti
• sisällöt koneiden ymmärtämään muotoon – yhteinen 

terveysalan käsitteistö (ontologia)
• yhteinen tapa kertoa koneille sisällöistä (metatieto)
• tiedon hajautettu tuottaminen
• prototyyppi semanttisesta portaalista valmistuu 

toukokuussa 2007

http://www.seco.tkk.fi/
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Tervesuomi.fi

JärjestötKTL

Sisällön 
jakelu

Tavoitteena yhteinen tekninen alusta

Toimitetun
Sisällön tuottaminen

Muut
organisaatiot

Kaupalliset
portaalit

Järjestöjen
portaalit

Julkishallinnon
portaalit

Tiedontuottaja

Tiedontuottaja

Integroiduissa 
julkaisujärjestelmissä tuotettu 
semanttinen sisältö

Portaalin 
Julkaisutoiminnot

Semanttinen 
Linkitys

XML, Rss, 
muut

EU:n 
terveysportaali

Tervesuomi.fi:n toimituksen 
ulkopuolella tuotettu sisältö

Integraatio-
rajapinta
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Tervesuomi.fi ja kansallinen 
eTerveys-määrittely

Omahoito

Terveydenhuolto
(eTerveyspalvelut)

Terveyden-edistäminen 
Tervesuomi.fi

Ravintotiedot

Omat lääketiedot 
ja interaktiot

Omat lääketiedot 
ja interaktiot

Diabetes-
seuranta 

mm. verensokeri

Diabetes-
seuranta 

mm. verensokeri AjanvarausAjanvaraus

Lääkärin-
todistukset
Lääkärin-

todistuksetOman kunnon 
seuranta

Oman kunnon 
seuranta

Tupakka 
lopettajan 
päiväkirja

Tupakka 
lopettajan 
päiväkirja

Päihteistä irti 
palvelu

Päihteistä irti 
palvelu

PalveluPalvelu

Terveystili
-Allergiat
- demograaffiset
tiedotLiikuntatiedot

Sähköiset 
palvelut

Henkilö-
tiedot

Ammattilaiset

PalveluPalvelu

PalveluPalvelu

?

?

??

??

Muu 
ammattilainen

Muu 
ammattilainen

Liikunta-
ohjaaja

Liikunta-
ohjaaja

Ravitsemus-
terapeutti

Ravitsemus-
terapeutti

Muu 
ammatilainen

Muu 
ammatilainen

Julkaistu 
informaatio

LääkäritLääkärit

HoitajatHoitajat LaboratoriotLaboratoriot

SairaalatSairaalat

Paras mahdollinen tieto 
terveydestä

Ravitsemustiedot
Liikuntatiedot

Lääketiedot

Hoitotiedot

Sosiaali-
huolto

Hyödyn-
täminen

Asiointi?Potilas-
Kertomukset ja 

reseptit

Hyödyn-

täminen Hyödyn-
täminen


