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Millaista tukea THL:n tietopankit voivat 
tarjota kuntapäättäjälle? 
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• Kuntalaisten hyvinvoinnin seuranta ja arviointi: Tilastotietoa

• Kunnan hyvinvointikertomus: Tilastotietoa + vinkkejä miten laatia hyvä hyvinvointikertomus 

• Kuntastrategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta: Tilastotietoa

• Kunnassa tehtävien päätösten ennakkoarvioinnit: Tilastotietoa + vinkkejä + koulutusta  



Erilaiset tiedot täydentävät toisiaan
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THL:n tietopankit 
terveydestä ja hyvinvoinnista 
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Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen
Ikääntyneet
Lapset, nuoret ja perheet
Päihteet ja riippuvuudet
Sairastavuus ja tapaturmat
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Vammaisuus



1. Sotkanet.fi

• Suomen laajin terveys- ja hyvinvointitiedon lähde
• 3000 indikaattoria väestön hyvinvoinnista ja 

terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käytöstä, mutta myös väestötietoa

• tietoja vuodesta 1990 eri aluetasoille

• Esim. kuntien hyvinvointikertomusten tekemisessä 
kätevä

• Avoin, maksuton, kolmella kielellä

• Indikaattorit on ryhmitelty aiheittain + 
vapaasanahaku

• Saatavissa mm. indikaattorikoosteita kansallisten 
ohjelmien seurantaan

• Tietolähteinä THL:n rekisterit, tilastot ja 
väestötutkimukset + muiden keskeisten 
tilastontuottajien tilastot ja rekisterit 
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https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index


2. Tietoikkuna

• Asiantuntijoiden valitsema 
indikaattoripaketti SOTE-palveluiden 
seurannan, arvioinnin ja ohjauksen tueksi 
kunnalle/alueelle 

• Uusin palvelumme, kehittämisvaiheessa 
vielä

• Helppokäyttöinen ja maksuton 

• Alueittaista/kunnittaista vertailutietoa
• asukkaiden hyvinvoinnista ja 

terveydestä  
• sosiaali- ja terveyspalveluiden 

toimivuudesta 
• väestörakenteesta 

2019
https://proto.thl.fi/tietoikkuna/fi/

www.hyvinvointikompassi.fi

https://proto.thl.fi/tietoikkuna/fi/


3. Terveytemme.fi
• Esitetään havainnollisesti hyvinvointi- ja 

terveyseroja alueiden ja väestöryhmien välillä 
(ikä, sukupuoli, alue, koulutustaso)

• Väestön hyvinvoinnin seurannan, arvioinnin 
ja ohjauksen tueksi alueelle (ei kuntatason 
tietoa)

• Aineistoina väestön kysely- ja 
terveystarkastustutkimuksia: 
• Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja 

palvelututkimus 
FinSote

• Kansallinen FinTerveys 2017 –tutkimus
• Ulkomaista syntyperää olevien työ ja 

hyvinvointi -tutkimus UTH
• Maahanmuuttajien terveys- ja 

hyvinvointitutkimus Maamu
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Sisältää myös 
tietoa 
koronan
vaikutuksista 
väestön 
hyvinvointiin 
ja palveluihin

http://www.terveytemme.fi/


4. TEAviisari
• Valmiiksi tulkittua tietoa 

kuntien/koulujen/oppilai-
tosten hyvinvoinnin ja 
terveydenedistämistyöstä 
→ Kunnan toiminnalla 
voidaan vaikuttaa 
kuntalaisten 
hyvinvointiin ja terveyteen!

• Kehitetty erityisesti HYTE-
toiminnan arvioinnin, 
kehittämisen ja johtamisen 
tueksi

• Tiedot kuvaavat HYTE-
työn johtamista, 
koordinaatiota, resursseja 
ja toimeenpanoa

• Auttaa avaamaan 
keskustelua HYTEstä ja 
kannustaa yhteistyöhön

• Konkretisoi HYTE-
kehittämistoimenpiteistä 
sopimista ja tavoitteellista 
työtä 

• Antaa tietoa kunnan HYTE-
tilanteesta suhteessa 
muihin kuntiin tai koko 
maahan

• Kattaa seitsemän toimialaa
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https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
http://www.teaviisari.fi/


THL:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –
verkkokoulutus (50 min)

• Esittelee TEAviisari-työkalun 
(TEAviisari = terveyden edistämisen
vertailutietojärjestelmä)

• Verkkokoulutus on johtajille,  
esittelijöille ja valmistelijoille 
suunnattu palvelu. Se vahvistaa 
tiedolla johtamisen ja tiedon 
hyödyntämisen taitoja sekä tarjoaa 
käytännön esimerkkejä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisestä osana 
kuntajohtamista.
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Siirry verkkokoulutukseen
thl.fi/tiedollajohtaminen

https://verkkokoulut.thl.fi/web/tietojen-hyodyntaminen


THL / Hyvinvointijohtaminen -sivusto
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Yhteenveto & kysymyksiä?
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Tilastot ja data: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data

Hyvinvointijohtaminen kunnassa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa


Ps. Kuntien/alueiden terveys- ja 
hyvinvointitilastoja muissa kuin THL:n
tietokannoissa
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• Sähköinen Hyvinvointikertomus (Kuntaliitto): https://hyvinvointikertomus.fi/#/welcome

• Tilastokeskuksen tilastot: https://www.stat.fi/

• Kuntaliiton tutkimukset ja tilastot: https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut

• Tietoa elinympäristöstä: https://liiteri.ymparisto.fi/

• Tietoa turvallisuudesta: https://prontonet.fi/

• Tietoa liikunnasta: https://www.lipas.fi/etusivu

• Tietoa kirjastoista: https://www.avi.fi/web/avi/kirjastotilastot

• Paikallinen tieto: kuntien itse tekemät kyselyt ja selvitykset, järjestöjen keräämä tieto, kentän 

työntekijöiltä saatu tieto…

https://hyvinvointikertomus.fi/
https://www.stat.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut
https://liiteri.ymparisto.fi/
https://prontonet.fi/
https://www.lipas.fi/etusivu
https://www.avi.fi/web/avi/kirjastotilastot

