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ETT INFLYTELSERIKT 
EXPERTINSTITUT 

SOM AKTIVT 
ARBETAR FÖR HÄLSA 

OCH VÄLFÄRD  



THL inledde sin verksamhet år 2009, då Folk-
hälsoinstitutet och Stakes gick samman. 
Sammanslagningen resulterade i ett institut 
med ett av världens bredaste verksamhets-
fält.

THL har till uppgift att

• främja befolkningens hälsa och välfärd

• förebygga sjukdomar och sociala problem

• utveckla social- och hälsovårdstjänsterna.  

Vi betjänar statliga och kommunala besluts-
fattare, aktörer inom hälsa och välfärd, 
organisationer, forskarsamhällen och 
medborgare genom att i samarbete ta fram 
kunskap som är så användbar och verk-
ningsfull som möjligt.

Vi bygger vår verksamhet på högklassig 
forskning, statistik och register och på 
samarbete med olika partner. Vi kartlägger 
aktivt intressegruppernas åsikter och 
strävar efter att uppfylla deras behov.

Institutet sköter också många expert- och 
myndighetsuppdrag som direkt stödjer 
social- och hälsovårdsministeriets verk-
samhet. Dessutom är institutet statistikmyn-
dighet inom socialvården och inom hälso- 
och sjukvården.

Vi arbetar för att

• förbättra befolkningens hälsa, 
funktionsförmåga och välfärd

• minska ojämlikheten i hälsa och välfärd

• se till att det finns en hög beredskap att 
bekämpa hot mot hälsan och välfärden

• social- och hälsovårdens servicesystem 
effektivt ska svara mot befolkningens och 
samhällets behov

• informationsresurserna ska användas 
aktivt  

• hälso- och välfärdsfrågor ska ha en stark 
inverkan på beslutsfattandet.

THL ÄR EN EXPERTORGANISATION

Vision 
Finländarna har ett 

gott och friskt liv i ett 
socialt rättvist och 
hållbart samhälle.

Verk- 
samhetsidé

THL är en inflytelserik 
expertinstans och arbetar 

aktivt för att värna om 
och främja hälsa och 

välfärd.

Värderingar
• effektivitet

• partnerskap

• ansvar

• oberoende

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett forsknings- och expertinstitut. Vi 
arbetar för att värna om finländarnas hälsa och välfärd genom att erbjuda 
omfattande och högklassig sakkunskap som grund för det praktiska arbetet 

och beslutsfattandet inom området hälsa och välfärd.
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Personal

THL har 1 357 högt utbildade experter. Totalt 36 
procent av de anställda har högre högskoleexamen och 
hela 26 procent har forskarutbildning. Institutet har 56 
forskningsprofessorer.

Personalens medelålder är 45,7 år. Andelen kvinnor 
är 72 procent och andelen män 28 procent. Totalt 
17 procent av personalen är visstidsanställda och 16 
procent arbetar deltid. Personalen har företrädare för 25 
nationaliteter. År 2013 var den genomsnittliga pensions-
åldern 65,2 år. 

År 2014 minskades personalstyrkan med hundra 
personer på grund av de statliga budgetnedskärning-
arna. 

Finansiering  

År 2013 uppgick institutets totala budget till 115,9 
miljoner euro, varav 76,4 miljoner utgjorde statligt 
budgetanslag, 32,8 miljoner extern finansiering (sam- 
finansierad verksamhet) och 6,7 miljoner kom från den 
egna avgiftsbelagda verksamheten.

NYCKELTAL

Kontaktinformation
Institutets huvudkontor finns på Tilkkabacken i 
Helsingfors. Dessutom har vi enheter i Åbo, Tammer-
fors, Vasa, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg.

Institutet för hälsa och välfärd 
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors  
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, Helsingfors

Tfn (riksomfattande växel): 029 524 6000 
e-post: fornamn.efternamn@thl.fi • info@thl.fi

twitter.com/THLorg • facebook.com/thl.fi

Den samfinansierade 
verksamhetens största 
finansiärer

Social- och hälsovårdsministeriet 
16 miljoner euro

Finlands Akademi  
3,9 miljoner euro 

Europeiska unionen  
3,8 miljoner euro 

Intäkter från den 
avgiftsbelagda 
serviceverksamheten, 
6,7 miljoner euro 

Internationella utvecklingsprojekt 
2,0 miljoner euro 

Alkohol- och narkotikaanalyser  
1,6 miljoner euro

Publikationsförsäljningen och 
TERVE-SOS  
0,6 miljoner euro

Faderskapsundersökningar  
0,6 miljoner euro

Screeningundersökningar under 
graviditeten  
0,4 miljoner euro

Vaccinstudier  
0,3 miljoner euro

Informationsprodukter från 
enkäten Hälsa i skolan  
0,3 miljoner euro

Analyser av miljöhälsan  
0,3 miljoner euro

Övriga intäkter  
0,6 miljoner euro

Avgiftsbelagd 
verksamhet 6 %

Samfinansierad 
verksamhet 28 %

Totalbudget

116 miljoner  
euro

Statens budget-
finansiering 66 %

www.thl.fi/sv



Exempel på webbverktyg

• thl.fi/alkoholilaskuri – räknar ut blodets alkoholhalt och alkoholförbränningen

• thl.fi/finriski-laskuri – beräknar risken för att insjukna i en allvarlig kranskärlssjuk-
dom eller för att få stroke

• www.fineli.fi – livsmedelsdatabasen

• thl.fi/hyvinvointikompassi – databas för mått på funktionsförmågan

• thl.fi/palveluvaaka – jämförelse av social- och hälsovårdstjänster och äldreomsorg

• thl.fi/sotkanet – statistikuppgifter om social- och hälsovården i alla kommuner 

• thl.fi/teaviisari – mått på kommunernas hälsofrämjande verksamhet 

• www.terveytemme.fi – uppgifter om hälsan efter område och befolkningsgrupp 

Institutet erbjuder sakkunskap som stöd 
för social- och hälsovårdsministeriets och 
kommunernas arbete med att genom-
föra olika program. Exempel på sådana 
program är alkoholprogrammet, det natio-
nella utvecklingsprogrammet för social- 
och hälsovården (Kaste), vaccinations-
programmet och programmet för att 
minska våld mot kvinnor. Institutet verk-
ställer årligen utdelningen av anslaget för 
hälsofrämjande verksamhet.

”Förväntningarna på det stöd som ges 
för beslutsfattandet har blivit allt större 
under de senaste åren. Informationsbeho-
vet har framför allt fokuserat på ojämlik-
heten i samhället och dess följder och på 
tillhandahållandet och finansieringen av 
social- och hälsovårdstjänster. Vi strävar 
efter att betjäna beslutsfattare på ett 
smidigt och flexibelt sätt med hjälp av 
bred expertis och utan att äventyra vår 
opartiskhet.”

Juhani Eskola, generaldirektör

THL BIDRAR MED SAKKUNSKAP

Institutet ger en aktuell bild av servicestrukturen och dess 
funktion. Vi stödjer statsmakten och kommunerna med hjälp 

av jämförelsedata vid tillhandahållandet av effektiva och 
kostnadseffektiva tjänster och systemet med utkomstskydd.

Test, räknare och modeller

För att underlätta det praktiska arbetet till-
handahåller institutet verktyg för aktörer 
inom sektorn. Dessa verktyg stödjer det 
dagliga arbetet och tas fram tillsammans 
med samarbetskommunerna. I utbudet 
ingår information och redskap för utvär-
dering, tjänster inom benchmarking, test, 
räknare, kvalitetsredskap, kvalitetsrekom-
mendationer, strategiverktyg och modeller 
för förebyggande tjänster.



THL SVARAR FÖR INFORMATIONSRESURSERNA

Institutet producerar statistik- och registerdata om social- och hälsovården, 
sjukdomar och behandlingen av dem. I egenskap av statistikmyndighet 

tar institutet fram data med hjälp av omfattande nationella statistik- och 
registermaterial och material som bygger på urval inom forskningen.

De uppgifter som vi samlat in för våra 
register, vår statistik och våra databaser 
används för uppföljning, modellkalkyler, 
prognoser och utvärderingar inom kommu-
nernas och statens förvaltning. För detta 
ändamål utvecklar vi kontinuerligt instru-
ment som mäter lönsamheten, produkti-
viteten, kvaliteten och effektiviteten inom 
social- och hälsovårdstjänsterna och förnyar 
vi våra informationsresurser.

Omfattande och långvariga uppföljningar 
behövs också för forskningen. Statistiken 
utgör även grunden för de statsandelar som 
betalas till kommunerna.

Allt från smittsamma  
sjukdomar till barnskydd

Institutet har 15 nationella register och 
ger årligen ut omkring 60 statistikrap-
porter. Till exempel jämförelsedata om 
användningen av öppen primärvård fås ur 
registret AvoHILMO. Uppgifter om regel-
bunden hemvård för äldre, serviceboende 
med heldygnsomsorg och långvarig institu-
tionsvård fås däremot ur vårdanmälnings-
registret inom social- och hälsovården och 
klientinventeringen inom hemvården.

I riktning mot öppna data

Statistik- och registerdata samlas in i nära 
samarbete med serviceproducenterna. Vi 
uppdaterar våra data regelbundet och utar-
betar rapporter och elektroniska informa-
tionsprodukter för kommuner och andra 
serviceproducenter inom social- och hälso-
vården, beslutsfattare och forskare. 

Vårt informationsutbud innehåller allt från 
färdiga produkter till öppna gränssnitt. Målet 
är att våra informationsresurser ska vara 
i allmänt bruk i så stor utsträckning som 
möjligt.

Styr införandet av Kanta-tjänsterna  

Institutet stödjer det riksomfattande arbetet 
med att reformera de elektroniska patient- 
och klientdatasystemen inom social-, hälso- 
och sjukvården. 

Institutet styr sjukvårdsdistrikten, hälsocen-
tralerna, de privata serviceproducenterna, 
apoteken och socialväsendet i deras utveck-
lingsarbete för att de ska kunna ansluta sig 
till informationssystemtjänsterna i det natio-
nella hälso- och sjukvårdsarkivet och för att 
socialvårdens informationssystem ska kunna 
förnyas.



THL ÄR ETT INTERNATIONELLT INSTITUT 

Det internationella samarbetet är en viktig och lagstadgad del av 
institutets verksamhet. Våra internationella kontakter är intensiva 

inom uppföljnings- och övervakningsuppgifterna, de hälsofrämjande 
projekten, expert- och forskningssamarbetet och utvecklingsprojekten. 

• WHO:s samarbetscentrum för mental 
hälsa  

• WHO:s samarbetscentrum för polio och 
enterovirus  

• WHO:s samarbetscentrum för sociala 
faktorer som påverkar hälsan

Institutet bedriver också ett aktivt statistik-, 
register- och standardiseringssamarbete 
med de nordiska länderna och EU.     

Internationella utvecklingsprojekt

Inom ramen för den avgiftsbelagda verk-
samheten planerar och genomför enheten 
för internationella ärenden utvecklingspro-
jekt inom social- och hälsovården i när-
områden, länder med övergångsekonomi 
och utvecklingsländer. 

Vi koordinerar hiv/aids-programmet i 
Barentsområdet och utvecklar rättsmedi-
cinen och rättspsykiatrin i Kosovo, hälsosys-
temen i Lesotho, systemet för skolhälsovård 
i Namibia och mentalvården i Egypten.

De viktigaste forumen för expertsamarbetet 
är EU, FN-organisationerna, OECD och syster-
organisationerna. 

Smittsamma sjukdomar och miljöhot 
kräver vaksam övervakning och beredskap. 
Vi samarbetar dagligen med Världshälso-
organisationen (WHO), flera EU-myndigheter 
och tiotals andra internationella samarbets-
organ.

På EU-nivå har vi mest samarbete med Euro-
peiska centrumet för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar, Europeiska läkeme-
delsmyndigheten, Europeiska miljöbyrån, 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäker-
het och Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk.

Fem av WHO:s internationella samarbets-
centrum arbetar under THL:

• WHO:s samarbetscentrum för verkstäl-
lande och utvärdering av alkoholpolitik 

• WHO:s samarbetscentrum för förebyg-
gande av kroniska sjukdomar, främjande 
av hälsa och hälsoövervakning  



THL FORSKAR  

Institutets forsknings-, övervaknings- och 
utvecklingsarbete går ofta in i varandra. 
Forskningen tar fram ny information som 
används för att styra och utveckla arbetet 
på fältet. 

Våra forskningsrön påverkar besluts-
fattandet, rekommendationer och 
lagberedningen. Forskningsrönen för-
medlas också direkt till medborgarna i form 
av bättre service och via medierna. 

Högklassig forskning  

Till våra starka medicinska och hälsoveten-
skapliga forskningsområden hör folksjuk-
domar, mekanismer bakom uppkomst- 
en av sjukdomar, vaccinstudier och det 
finländska sjukdomsarvet. Vår miljöveten-
skapliga forskning innefattar bland annat 
fuktskador, luftföroreningar och vatten-
burna epidemier. Mekanismer för fattigdom 
och marginalisering, servicestrukturer, 
barnens välbefinnande och missbruk hör till 
våra viktigaste samhällsvetenskapliga forsk-
ningsområden.

År 2013 publicerades cirka 760 artiklar av 
institutets forskare i internationella veten-
skapliga tidskrifter. Hälften av artiklarna var 
resultatet av ett internationellt samarbete.

Det förekommer mer än dubbelt så många 
hänvisningar till artiklar av institutets 
forskare som till artiklar av andra forskare 
inom motsvarande områden. Forsknings- 
och utvecklingsarbetet har således en 
vetenskaplig genomslagskraft. 

Vid institutet pågår cirka 60 studier som 
finansieras av EU och cirka 40 studier som 
finansieras av Finlands Akademi. Institutets 
publikationer finns på adresser  
www.julkari.fi och www.thl.fi/bokhandel.

Unikt material om befolkningen  

THL har material som bygger på 
befolkningssampel och som omspänner 
flera årtionden. Materialet utökas med 
några års mellanrum med uppgifter som 
samlas in genom enkäter, intervjuer, 
hälsoundersökningar och provtagningar. 

Institutet har också unika mikrobsamlingar 
som samlats in under flera årtionden. 
Förekomsten av vissa sjukdomar övervakas 
med hjälp av dessa samlingar.

Institutet har drygt sex miljoner prover, av 
vilka cirka 4,5 miljoner samlats in genom 
olika befolkningsundersökningar i form av 
serum, plasma, dna och andra prover från 
människa. Dessutom har institutet  
900 000 bakterie- och virusprover, mer än 
300 000 prover som gäller vaccinstudier 
och cirka 300 000 miljöprover.

Materialet används i stor omfattning i 
forskningssamarbetet med universitet och 
andra forskningsinstitut både nationellt 
och internationellt.

Institutets forskning fokuserar på arbete som främjar 
befolkningens hälsa och välfärd, effektiviteten i anknytande 

politik och tjänster, prognostisering av biologiska och 
kemiska hot och minskning av sociala problem.

Exempel på våra 
befolkningsundersökningar

• Vuxenbefolkningens hälsobeteende 
och hälsa

• Den regionala hälso- och 
välfärdsundersökningen

• FINRISKI-undersökningen

• Narkotikaenkäten

• Dryckesvaneundersökningen

• Hälsa i skolan

• Finländarnas välfärd och tjänster

• Hälsa 2011.



THL:S ORGANISATION

Verksamhetsområdet för välfärds- och hälsopolitik

Som stöd för beslutsfattandet och det praktiska arbetet tar vi fram information om 
befolkningens hälsa och välfärd och om ojämlikheten, den utövade politikens och 
politikprogrammens effektivitet och social- och hälsovårdstjänsternas kostnadseffektivitet.

Verksamhetsområdet för främjande av välfärd och hälsa

Vi utvecklar och utvärderar metoder för främjande av välfärd och hälsa och stödjer 
införandet av dessa metoder. Uppgiftsområdet innefattar befolkningens hälsorelaterade 
och sociala problem, riskfaktorer och deras bakgrundsfaktorer och arbete för att främja 
hälsa och välfärd.

Verksamhetsområdet för hälsoskydd

Vår uppgift är att skydda befolkningens hälsa, att förutse, förebygga och bekämpa 
smittsamma sjukdomar och miljöhot, att utveckla vaccinationsprogram och att bedriva 
forskningsverksamhet.

Verksamhetsområdet för social- och hälsotjänster

Vi utvecklar kommunernas servicesystem och service med hjälp av forskning, 
informationsstyrning, utvärdering och stöd för genomförandet. 

Verksamhetsområdet och det övriga institutet svarar också för rättsmedicinens 
och rättspsykiatrins uppgifter och styrningen av statens skolhem och sinnessjukhus 
(Niuvanniemi och Gamla Vasa).

Institutets generaldirektör är professor Juhani Eskola. Ledningsgruppen 
består av generaldirektören, fyra överdirektörer och förvaltningsdirektören. 
Institutet består förutom av fyra verksamhetsområden även av avdelningen 
för information, enheten för internationella ärenden, gemensamma tjänster 

och avdelningen för kommunikation. 

Barn, ungdomar 
och familjer

VÄLFÄRDS- OCH 
HÄLSOPOLITIK

Befolkningens  
 hälsa, funktions-

förmåga och välfärd

Förebyggande av 
folksjukdomar

Smittskydd

Servicesystemet

Social- och  
hälsopolitik 

och -ekonomi

Levnadssätt och  
delaktighet

Vaccinationer  
och immunskydd

Alkohol, narkotika  
och beroende

Miljöhälsa

Psykisk hälsa och 
missbrukarvården

FRÄMJANDE AV  
VÄLFÄRD OCH HÄLSA

HÄLSOSKYDD SOCIAL- OCH  
HÄLSOTJÄNSTER

KOMMUNIKATION

GEMENSAMMA TJÄNSTER OCH UTVECKLING

INFORMATION

Internationella ärenden

GENERALDIREKTÖR  


