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Hyöty irti verkkoportaaleista:
Etsitkö tukea hankesuunnitteluun, 
vaikuttamistyöhön ja arviointiin?

Opi hyödyntämään TEAviisarin, Hyvinvointikompassin ja 
Terveytemme -verkkopalvelujen tietoa väestön hyvinvoinnista, 

terveydestä ja eriarvoisuudesta käytännön työssäsi

Webinaari tiistai 29.11. klo 14:00 - 14:45

Nella Savolainen/ THL



THL tuottaa tilastoja ja indikaattoreita 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
suunnittelun ja arvioinnin tueksi
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• Terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin tarvitaan tietoa 
väestön terveydestä ja hyvinvoinnista väestöryhmittäin. 

• Lisäksi tarvitaan tietoa näihin yhteydessä olevista tekijöistä ja 
palveluista. Tietoa tarvitaan käytännössä useisiin erilaisin tarkoituksiin ja 
hieman eri muodossa. 

• THL pitää yllä useita verkkopalveluja paikallisen ja alueellisen terveyden 
edistämisen suunnittelun ja arvioinnin tueksi. 
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tilastoja-ja-
indikaattoreita-suunnittelun-ja-arvioinnin-tueksi

• Tarkoitus on tutustua pikaisesti kolmeen verkkopalveluun. Käytän tämän 
päivän esitykseni aineistona THL:n kehittämän Hyvinvointiklinikan 
materiaaleja.

https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tilastoja-ja-indikaattoreita-suunnittelun-ja-arvioinnin-tueksi


Lisätietoa Hyvinvointiklinikasta ja ohjeet 
järjestämiseen
https://www.innokyla.fi/web/malli4011548

HYVINVOINTIKLINIKAN tavoitteena on 
toimia kuntien apuna hyvinvointi- ja 
terveystiedon hyödyntämisessä toiminnan 
suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

HYVINVOINTIKLINIKKA tukee ja opastaa 
kuntien toimijoita tiedon hyödyntämiseen 
osana omaa työtään ja auttaa 
hahmottamaan verkkopalvelujen 
eroavaisuuksia.

HYVINVOINTIKLINIKALLA esimerkiksi 
kuntien/alueiden
hyte-yhdyshenkilöt esittelevät 
verkkopalveluja ja fasilitoivat tehtävien 
tekemistä valmiiden materiaalien avulla.

https://www.innokyla.fi/web/malli4011548
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Helppokäyttöistä, vertailtavaa ja 
avointa tietoa väestön 

hyvinvoinnista ja terveydestä sekä 
palveluista. 

Tietoja diaesityksiin karttoina, 
kuvioina ja taulukkoina.

Tietoa ilmiöistä väestötasolla, 
toiminnasta kunnassa ja keinoista ja 

kokemuksista.
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terveytemme.fi
Tilastotietoa väestön terveys- ja 
hyvinvointieroista sekä palveluista 
alueittain, väestö- ja koulutusryhmittäin.
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hyvinvointikompassi.fi
Asiantuntijoiden valitsema tiivis 
tilastotietopaketti väestön 
terveydestä ja hyvinvoinnista 
alueittain.
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teaviisari.fi
Tietoa kuntien ehkäisevästä 
työstä ja resursseista. 
Mukana 7 toimialaa.

Tietoa toiminnasta kunnassa 



Terveytemme.fi -sivusto



Seuraavat THL:n väestötutkimus- ja rekisteriaineistot 
hyödyntävät Terveytemme.fi-palvelua tärkeinpänä 
julkaisuvälineenä: 

• Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) 
tulospalvelu.

• Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus 
Maamu

• Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -
tutkimus UTH

• Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus LATE
• THL:n sairastavuusindeksi
• Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus 

Perfect
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Terveytemme.fi 
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• Maksuton interaktiivinen ja käyttäjäystävällinen tapa tarkastella 
terveyttä,hyvinvointia ja palvelujärjestelmää koskevia tietoja

• Tietoa alueittain
- Käyttäjä voi valita, mitä alueita hän haluaa verrata toisiinsa

• Tieto väestöryhmittäin
- Tulokset esitetään myös koulutusryhmittäin aina, kun se on 
mahdollista 

• Seurantatietoa
- Kun tutkimus on toteutettu useammin kuin kerran, kuvataan 
myös tulosten muutos

• Uusia, helppokäyttöisiä esittämistapoja, joiden ansiosta 
tulokset entistä paremmin palvelevat käyttäjää

– päätösten valmisteluun
- hyvinvointikertomuksiin
– esityksiin



Terveytemme.fi -palvelu
• Terveytemme.fi –sivustolla esitetään havainnollisesti 

hyvinvointi- ja terveyseroja alueiden ja väestöryhmien 
välillä. 

• Esitystapoina käytetään vuorovaikutteisia 
karttaesityksiä, pylväskuvia ja taulukkoja. 

• Tuloksille esitetään myös tulosten tulkinnassa olennaiset 
virhemarginaalit. 

• Lisäksi palvelussa on aihepiirien asiantuntijoiden 
toimittamaa tekstiä, joka auttaa käyttäjää tulosten 
tulkinnassa.

• Palvelun tietoja hyödyntävät kuntien, alueiden ja 
valtakunnan tason päätöksentekijät, suunnittelijat, 
hyvinvoinnin- ja terveydenedistäjät, sekä kaikki 
hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuudesta 
kiinnostuneet.
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ATH -tutkimuksen tulospalvelu
• ATH -tutkimuksen tulokset:

– www.thl.fi/ath
– www.terveytemme.fi/ath

• Tulosraportin sisältö aihepiireittäin (osoittimien 
lukumäärä):

– Hyvinvointi (45)
– Terveys (21)
– Toiminta- ja työkyky (10)
– Elintavat ja riskitekijät (23)
– Palvelut (13)

27.11.2013 ATH-tulospalvelun käyttö / Timo Koskela 12



ATH-tulospalvelu, www.terveytemme.fi/ath 
www.thl.fi/ath
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maakuntaraportti profiiliraportti taulukkoraportti Excel

pylväskuvaraportit

9.12.2016

http://www.thl.fi/ath


Merkitys- ja tulkintatiedolla suuri rooli
• Ilmiön merkitys ja tulkinta 
• Määritelmä
• Vaikutus väestön hyvinvointiin
• Taloudellinen merkitys
• Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
• Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
• Katso myös seuraavat osoittimet
• Asiasanat

• Tekninen kuvaus ja lisätiedot 
• Laskeminen
• Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
• Päivitystiedot
• Lisätiedot ja käytön rajoitukset
• Tietoaineisto
• Viitteet
• Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
• Yhteystiedot
• Tietoaineiston yhteystiedot
Esimerkki: http://www.terveytemme.fi/ath/ennakkotulokset/notes/ath_alco_cr.htm

14THL /Murto 11/2015
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Hyvinvointikompassi.fi

www.hyvinvointikompassi.fi 16



Mikä palvelu Hyvinvointikompassi on?
• ”Apua, olen eksyksissä indikaattoriviidakossa!” 

→ tärkeimmät indikaattorit valittu puolestasi ja 
koottu helppokäyttöiseen verkkopalveluun

• Asiantuntijoiden valitsema suppea 
indikaattoripaketti johtamisen ja suunnittelun 
tueksi kunnalle/alueelle 

• Yleiskuva suomalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista

• Alueittaista vertailu- ja trenditietoa nopeasti
• asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä  
• sosiaali- ja terveyspalveluiden 

toimivuudesta 
• väestörakenteesta 

9.12.20169.3.2016 www.hyvinvointikompassi.fi 17



Mitä erityistä saat tästä palvelusta? 

• Loistava tilastotietopalvelu kiireiselle! 

• Nopeasti yleiskuva siitä miten 
kunta/alue/Suomi voi

• 100 huolella valittua indikaattoria (vrt. 
Sotkanetissä 2500)

• Nopeasti omien valintojesi mukaan 
päivittyviä Power Point –esityksiä

• Kaikille avoin, käyttäjätunnuksia ei tarvita

• Helppokäyttöinen ja maksuton

• Tukea indikaattorilukujen tulkintaan

• Soveltuu Hyvinvointikertomusten taustaksi 
ja hyvinvointijohtamisen apuvälineeksi

9.12.2016 18www.hyvinvointikompassi.fi
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2. Valitse indikaattori ja tutustu siihen tarkemmin
 Miten indikaattori on muodostettu?
 Mistä indikaattori kertoo (kuvaus, tulkinta)?
 Mitä tulisi tehdä?

1. Valitse profiili, alue, esitystapa ja kieli
 Hyvinvointi-/palvelu-/väestöprofiili
 Vertaile kahden kunnan tai alueen tietoja koko maan 

tietoihin
 Tarkastele ajallista muutosta tai alueen sijoittumista 

kokonaisjakaumassa  
 Suomi / ruotsi / englanti

3. Ota käyttöön valmis esitys tai 
tee helposti omia kuvioita

 Power Point, Excel, CSV

Näin haet tietoa

19



Mihin käytät Hyvinvointikompassia? 
”Kunnan hyvinvointikertomuksen pohjana. Katson ensin 
yleiskuvan kaupunkimme ja kahden vertaiskaupunkimme tilanteesta 
Hyvinvointikompassista, sitten haen tarkempaa tietoa Sotkanetistä, 
ja vasta sitten menen lähden täyttämään Sähköistä 
Hyvinvointikertomusta.”
”Alueellisen hyvinvointikertomuksen pohjana. Sen 
indikaattoreita ei ole vielä virallisesti määritelty joten 
Hyvinvointikompassin valikoima on hyvä apu.”

”Todella käteviä Power point –kalvoja valitsemiltani alueilta!”
”Kun tarvitsen nopeasti lukuja johdon vakuuttamiseksi”
”Hyvinvointiasioiden esille tuomiseen erilaisissa 
kokouksissa”
”Rahoitushakemuksien perusteluksi”

9.12.2016 www.hyvinvointikompassi.fi 20



26.5.2016

Teaviisari.fi

www.teaviisari.fi



• Avoin ja maksuton vertailutietojärjestelmä
• Kuvaa kunnan & koulun toimintaa ja resursseja
• Tietoa edistävästä ja ehkäisevästä työstä
• Tiedot kattaa seitsemän kokonaisuutta (kuvat alla)
• Työkalu kehitetty erityisesti poikkihallinnollisen toiminnan 

arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen tueksi
• Tietoa päätöksentekoon visuaalisessa muodossa
• Kunnan toiminnalla voidaan vaikuttaa väestön hyvinvointiin ja 

terveyteen!

Mikä TEAviisari on?

www.teaviisari.fi26.5.2016
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Tietojen päivitys  
kaksi kertaa vuodessa

SÄÄNNÖLLINEN TIEDONKERUUN SYKLI:
• Parittomat vuodet 

– Huhtikuu: kuntajohto
– Lokakuu: peruskoulut

• Parilliset vuodet 2016
– Huhtikuu: liikunta ja perusterveydenhuolto
– Lokakuu: lukiot ja ammatilliset

• Ikääntyneiden palvelut osana vanhuspalvelulain seurantaa



Mitä erityistä saat TEAviisarista, 
mitä et muualta saa? 

26.5.2016 www.teaviisari.fi

• Kertoo kokonaiskuvan ja näyttää suunnan
• Keino tehdä näkyväksi: mitä ehkäisevään työhön kuuluu?
• Keskustelua avaamaan
• Konkretisoi ja jäsentää oman toiminnan arviointia
• Keskeisten vahvuuksien tunnistamiseen
• Kehittämistoimista sopimiseen ja tavoitteiden toimeenpanoon
• Kuntamme tilanne suhteessa muihin tai koko maahan
• Kumppanit eri toimialoilta mukaan yhteiseen työskentelyyn



26.5.2016

”Koko organisaatiomme 
pyrkii siihen mitä tämä 
tiedonkeruu pyrkii 
kuvaamaan joskin osastojen 
välistä koordinaatiota kysely 
korostaa mikä on oikein.”
Kunnanjohtaja

”Erityinen kiitos tiedonkeruun 
järjestämisestä ja upeasta TEAviisari
tuotteesta. Olemme käyttäneet sitä 
kovin monessa eri yhteydessä 
myymään liikuntatuotettamme. 
TEAviisarista on ollut iso apu meille 
monessa eri yhteydessä..”
Liikuntatoimen johtaja

”Kysymykset ovat hyviä. 
Toimivat ns. check-listana
koulun toiminnasta.”
Rehtori

Lue esimerkki Nokian 
kaupungista

https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/K%C3%A
4ytt%C3%A4j%C3%A4kokemuksia

www.teaviisari.fi

Kokemuksia eri toimialoilta?

https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4kokemuksia


Peruskäyttötilanne

26.5.2016www.teaviisari.f
i

• Mitä voisimme tehdä ja miten pääsemme tavoitteeseen 
kunnassa, kouluissa ja päiväkodeissa? 
– Tee yhteenveto tilanteesta  

esim. liikunnan edistämisen vahvuudet & kehittämiskohteet
– Poimi konkreettiset toimenpide-ehdotukset

esim. ydintoiminnat: koulupäivän liikuntaa lisäävät toimet
– Vertaile ja seuraa kehitystä

esim. suhteessa metropolialueeseen

www.teaviisari.fi

Kauniaisten talousarviossa 2016 tavoitteena: 

http://www.teaviisari.fi/


Ota työsi tueksi tiiviit julkaisut 
koko maan tilanteesta

26.5.2016 www.teaviisari.fi



TEA-TIIMI

26.5.2016

TEA-tiimi:
Timo Ståhl
Pia Hakamäki 
Hanna Koskinen
Vesa Saaristo
Kirsi Wiss

www.teaviisari.fi
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