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Topi Hanhela, sidonnaisuudet viimeisen 
kahden vuoden ajalta

• KTM, ekonomi

• Päätoimi

• Asiakkuus- ja kehitysjohtaja, Lääketietokeskus Oy

• Sivutoimet

• Hallituksen jäsen, Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus Klik Oy

• Tutkimus ja kehitystyö

• SHOK-kehityshankkeiden vastuullinen johtaja (rahoitus Lääketietokeskus ja Tekes)

• Mielen ja kehon eliksiirit

• Yksilön terveyden ja hyvinvoinnin älykäs monitorointi

• GET IT DONE / GeneRisk www.generisk.fi

• Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

• SalWe Oy, hallituksen puheenjohtaja

• Health 2.0 Finland,  founder & chapter lead

• Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

• Ohjausryhmän jäsen, RECEPS-tutkimuskeskittymä (hoidon vaikuttavuus ja potilasturvallisuus), Itä-Suomen yliopisto

• Ohjausryhmän jäsen, YLÄVÄT-hanke (Yksilöllisen lääkehoidon tiedonhallinta), Itä-Suomen yliopisto

• Personal Health SIG -työryhmän jäsen, HL7 Finland ry
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http://www.generisk.fi/


Yli 40 vuotta lääkeinformaatiopalveluita
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• Perustettu 1975 

• Lääketeollisuus ry omistaa 100 % 

• Vahva farmaseuttinen osaaminen

• 6 farmaseuttia

• 5 proviisoria

• 1 FT, proviisori

• Laaja asiantuntijaverkosto, mm. eri 
alojen lääkäreitä

• Kirjankustantajasta (digitaalisten) 
palveluiden tuottajaksi

• Lääkeinformaatiopalveluita 
terveydenhuollon ammattilaisille, 
lääketeollisuudelle ja potilaille

• Kansallinen Master Data -toimija

• eReseptin lääketietokannan toimittaja 
vuodesta 2008 

• Rakenteiset lääketietokannat 
potilastietojärjestelmiin, mahdollistavat mm. 
päätöksentuen ja suljetun lääkekierron

• Pharmaca Fennica -palvelut

• Klik-lääkeneuvontapalvelut

• Koulutuspalvelut

• Lääkealan tilastopalvelu Pohjoismaissa

• Pohjoismainen Vnr-hallinnointi

Pitkäjänteistä osaamista Asiakaslähtöisiä tietopalveluita



Pharmaca Fennica uudistuu 
https://pharmacafennica.wordpress.com
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Uusi lääkeainekohtainen käsikirja Uusi mobiiliapplikaatio

https://pharmacafennica.wordpress.com/


Luotettavaa tietoa rokotteista -projekti

Rokotustieto.fi pähkinänkuoressa

Kysymyksiä, keskustelua
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Luotettavaa tietoa rokotteista
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• Heikkoja signaaleja rokotevastaisuudesta

• Yhteinen näkemys useilta toimijoilta
• Sidosryhmätapaamisia n. 15 kpl

• Kaikki tahot pitivät asiaa hyvin tärkeänä ja 
ajankohtaisena 

• Lyhytnäköisen kampanjoinnin sijaan toivottiin 
jatkuvuutta ja työkaluja 

• Selkeä näkemys toteuttaa pääasiassa 
sähköisissä kanavissa, jossa tieto toimii 
vastapainona negatiivisille, pitkälti ei-
tieteelliseen tietoon pohjautuville viesteille

• Luotettavan lääketiedon puolesta 
-projektistatus Fimean
Lääkeinformaatioverkostolta

• Lääketietokeskuksen koordinoima 
kolmivuotinen viestintäprojekti

• Tavoitteena tuottaa helposti ymmärrettävää 
tietoa rokotteista sähköisiin kanaviin ja 
kumota rokotteisiin liittyviä myyttejä

• Nostaa kansalaisten tietoisuutta rokotteiden 
avulla saavutettavista hyödyistä ja ohjata heitä 
asiallisen tiedon lähteille

• Voimaannuttaa aikuisia huolehtimaan itse 
rokotusturvastaan

• Kohderyhmänä erityisesti
• Nuoret naiset, jotka huolehtivat perheensä 

rokotuksista

• Rokotteisiin hieman epäilevästi suhtautuvat ja 
”tietämättömät” (ei intohimoiset vastustajat 
eivätkä intohimoiset puolustajat)

Yhteinen näkemys tarpeesta Luotettavaa tietoa rokotteista



Rokotuskriittisyys lisääntynyt hieman

• Taloustutkimus Oy toteutti huhti-
toukokuussa 2014 Aikamme terveysuhat 
-tutkimuksen 

• Toimeksiantajina Suomen Apteekkariliitto, 
Suomen Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus

• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
suomalaisten suhtautumista erilaisiin 
terveysuhkiin. 

• Tutkimuksessa haastateltiin 28.4.–
18.5.2014 välisenä aikana 1 010 iältään 
15–79 -vuotiasta suomalaista 
ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta. 
Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 
prosenttia suuntaansa.

• Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta 
suhtautuu rokotuksiin erittäin (48 %) tai 
melko (42 %) myönteisesti, eikä 
viimeaikainen rokotusten käsittely 
mediassa ole muuttanut suhtautumista 
niihin. Näin arvioi 68 prosenttia 
suomalaisista. 

• Yhdellä viidestä (19 %) suhtautuminen 
rokotuksiin on kuitenkin muuttunut 
kielteisemmäksi, joka kymmenennellä 
(11 %) puolestaan myönteisemmäksi.

• Myönteisimmin rokotuksiin suhtautuvat 
akateemisesti koulutetut, toimihenkilöt 
sekä asiantuntijatehtävissä toimivat.

Aikamme terveysuhat -tutkimus Suhtautuminen rokotuksiin
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Konsortio ja roolit

Rokotevalmistajat

Mediatilan hankinnan 
ja materiaalien 

tuottamisen 
rahoittaminen

Järjestöt / liitot 

Jäsenviestintä-
kanavien, mediatilan 
ja asiantuntemuksen 

tarjoaminen 

Asiantuntijatahot 

Sisältöjen 
tuottaminen 
yhteistyössä 

konsortion kanssa

Viranomaiset

Mahdollisuus 
vaikuttaa sisältöihin ja 
viestintään, arviointi

Lääketietokeskus

Projektin ohjaus, 
koordinointi ja 

käytännön toteutus

Klik

Taustatutkimus 
rokotteista kysytyistä 

kysymyksistä 
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Konsortio
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Alihankkijat

konsepti, kuvitus tekstit www infografiikka

Viestintävimma

– Leena Filpus
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Projektin aikataulu ja toimenpiteet
2
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lu Sidosryhmäkierros

Taustatutkimus

Toimittajaseminaari 
6.6.2014

Kansallisen 
Lääkeinformaatioverkoston 
koordinointiryhmän 
kehittämisprojektistatus

Ehdotukset lääkeyrityksille 
ja sidosryhmille

Konsortion sitoutuminen ja 
projektiryhmän kokoaminen
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t Kick-off 26.3.2015

Tavoitteet ja tuotokset, 
roolit ja työnjako

Viestien kirkastaminen ja 
sisällöntuotanto 
yhteistyössä 
asiantuntijoiden kanssa

Verkkopalvelun tuotanto

Verkkopalvelun julkaisu 
12.10.2015

Julkaisutiedote 7.12.2015
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s Jatkuva uutisten 

tuottaminen n. 1/kk

Sähköisten 
infomateriaalien 
tuottaminen ja 
kehittäminen

Kampanjat eri kanavissa 
(digi, some, printti)

Puolivälin arviointi keväällä 
2017, jatkon arviointi 
keväällä 2018
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Kiitosta testikäyttäjiltä ja kumppaneilta

Lääketietokeskus Oy

”Kukin on tasaveroisena ollut mukana pohtimassa ja 

työstämässä sivustoa. Keskustelua on voitu käydä 

rakentavasti, vaikka mielipiteissä on ollut eroja.”

”Rokottamisesta käydään paljon keskustelua ja siitä 

kuulee ristiriitaista tietoa, joten on hyvä, kun tarjolla 

on tämäntapainen sivusto, jolla on tietoa kattavasti. 

Tietoa rokottamisesta ei ole esitetty 

tunteenomaisesti, muttei myöskään kuivan 

faktamaisesti.”

Koululääkäri Anneli Ignatius, SKOOPPI ry:n edustaja

"Sivut ovat selkeät ja löydän itseäni 

koskevat asiat (mitä rokotuksia 

tarvitsen, matkustaminen jne.) helposti 

ja nopeasti.”

37-vuotias nainen Etelä-Suomesta

"Tykkäsin selailla iPadilla. Tekstit 

luettavia, ymmärrettäviä ja sopivan 

mittaisia. Tieto löytyy helposti ja linkeistä 

voi hakea lisätietoa."

neljän lapsen äiti  Pohjois-Suomesta
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Luotettavaa tietoa rokotteista -projekti

Rokotustieto.fi pähkinänkuoressa

Kysymyksiä, keskustelua



www.rokotustieto.fi
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http://www.rokotustieto.fi/
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Viestintää ja mainontaa kansalaisille
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• Viestintää eri kanavissa, mm.

• Somekampanjointia

• Tiedote medialle

• Tietopaketti mm. SOSTE:n
jäsenjärjestöjen viestinnästä vastaaville

• Maksettua mainontaa 
verkkomedioissa, Terve.fi-mediat

• Viestinnän tuloksia

• Helsingin kaupungin www-sivut

• Iltalehti.fi

• YA:n Uniikki-lehti printissä ja verkossa

• YTHS:n Terveyspankin rokotusosio

• Fimea.fi-sivuston rokotusosio



Viestintää ja mainontaa terveydenhuollon 
ammattilaisille
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• Viestintää eri kanavissa, mm.
• Pharmaca Fennica 2016 -kirjan 

tiivistelmäosassa ilmoitus

• Esittely Pharmaca Fennica 
-kiertueella alkuvuodesta 2016

• Lääketietokeskuksen uutiskirje

• Maksettua mainontaa 
verkkomedioissa, Terve.fi-mediat

• Lehtijuttuja, mediaosumia
• Farmasialehti

• Farmasialiiton jäsenkirje

• Terveydenhoitajalehti

• Esitys SKOOPPI ry:n 
syysseminaarissa 10.10.2016



Palvelun sanoma leviää hienosti
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Helsingin kaupungin www-sivut Iltalehti.fi-terveysosio 21.12.2015



Palvelun sanoma leviää hienosti
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Terve.fi-uutiskirjekampanja Facebook-jakoja



Statistiikkaa vuoden varrelta
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• Rokotussuojatesti kiinnostaa
• Palvelussa on luettu jo lähes 25000 sivua.

• Ei lähdetä heti pois: istunnon kesto 1:45 min 
ja katsotaan 2 sivua per istunto

• 30 % kävijöistä tekee etusivun 
rokotussuojatestin

• 85 % uusia kävijöitä

• Lähes puolet käyttäjistä mobiililaitteella
• 33 % älypuhelin, 13 % tablettilaite

• 59 % Android, 36 % iOS, 5 % muut

• Suosituimmat sivut
• Etusivu

• Kansainvälinen rokotuskortti

• Torjuttavat taudit

• Minun rokotukseni

• Rokotussanasto



Kohdennus onnistunut hyvin: kävijöistä yli 
puolet alle 35-vuotiaita, valtaosa naisia
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Vesirokko-infograafi verkkoon ja someen
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http://www.rokotustieto.fi/vesirokko
http://www.rokotustieto.fi/vesirokko


YouTube-video ja mobiiliystävällinen 
infografiikka – klikkaa ja kokeile!
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https://www.youtube.com/watch?v=iTg_7WD6Wy0
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VTT:n Kasvuseulan rokotusosio työn alla
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Tuore tieto VTT:ltä: Kehitysversio 

testattu, julkaistaan loppuvuodesta
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Luotettavaa tietoa rokotteista -projekti

Rokotustieto.fi pähkinänkuoressa

Kysymyksiä, keskustelua



Kurkistus tulevaan

• Aktiviteettejä WHO:n Immunization

Weekin aikana huhtikuussa 2017

• Toimittajaseminaari

• Sivuston jatkuva kehittäminen

• Google-näkyvyys

• Sisäinen navigointi

• Viestintää sidosryhmille ja 

mainontaa kansalaisille

• Uusia kampanjamateriaaleja

Tulossa mm. Pneumokokkitaudista infograafi
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Toiveita teille, kysymyksiä meille?

• Toivomme tietoisuuden 

levittäminen omissa 

verkostoissanne

• Rokotustieto.fi-bannereita, joita voitte 

lisätä omille verkkosivuille ja 

uutiskirjeisiin

• Tarjolla myös tulostettava julistepohja 

ja PowerPoint-esitys

• Otamme innolla vastaan ideoita ja 

ajatuksia projektin edistämiseksi 
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Topi Hanhela
Asiakkuus- ja kehitysjohtaja
topi.hanhela@laaketietokeskus.fi
040 518 0792

Kiitos!
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