
ASIANTUNTIJA
Hyvinvointi- ja terveysalan 



ARVOT   VAIKUTTAVUUS    VASTUULLISUUS    KUMPPANUUS    RIIPPUMATTOMUUS

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

on kansallinen asiantuntijalaitos, joka 

tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja 

hyvinvointialan päätöksenteon ja 

toiminnan tueksi.

THL palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, 

sote-alan toimijoita ja ammattilaisia 

sekä järjestöjä, tutkijoita ja kansalaisia.

TERVEYTTÄ JA  
HYVINVOINTIA

Tiedosta

	Tutkimme	ja	edistämme	väestön terveyttä ja hyvinvointia

	Ehkäisemme sairauksia ja sosiaalisia ongelmia

	Kehitämme	ja	ohjaamme	sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

	Annamme	asiantuntijatukea politiikkojen ja toimintamallien toteuttamiseksi

	Toteutamme	laissa määriteltyjä viranomaistehtäviä

THL:n uudistamisessa  
oli kaksi päätavoitetta:  
saada laitoksen tieto
varannot tehokkaaseen  
käyttöön ja tarjota 
päätöksentekijöille 
nykyistä parempi tieto
pohja heidän työnsä 
tueksi. Asiakkaan 
tarpeiden ymmärtä
minen on kummassakin 
onnistumisen edellytys.

Pääjohtaja  
Juhani Eskola



sosiaalisesti oikeudenmukaisessa  
ja kestävässä yhteiskunnassa.

SUOMALAISILLA ON HYVÄ JA TERVE ELÄMÄ
Tavoitteemme on, että 

UUDISTUNEEN THL:N TOIMINNAN PAINOPISTEET OVAT 

 Hyvinvointivaltion kestävyys väestörakenteen muuttuessa

 Eriarvoisuus ja syrjäytyminen

 Tärkeimpien elintapasairauksien ehkäisy

 Varautuminen terveysuhkiin

 Turvallinen elinympäristö

 Palvelujärjestelmän muutoksen tuki



KEHITÄMME JA TUEMME 
THL kehittää ja ohjaa sosiaali- ja terveyden-
huoltoa ja antaa asiantuntijatukea päättä-
jille ja palvelujen tuottajille kotimaassa ja 
ulkomailla. Asiantuntijatyön perustana on 
laadukas tutkimus, tilasto- ja rekisteritieto 
sekä sidosryhmiemme kartoitetut tarpeet.  

TUTKIMUS, KEHITTÄMINEN  
JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT 

YLLÄPIDÄMME TIETOVARANTOJA
THL kerää ja tuottaa tietoa terveyden-
huollon ja hyvinvoinnin tilasta, sosiaali- 
ja terveyspalveluista sekä sairauksista ja 
niiden hoidosta. 

Vuoden	2014	suosituimmat		
tietokantaraportit:

Kunnan terveyden- 
edistämisaktiivisuus   36	000	käyntiä

 
Tartuntataudit   18	000	käyntiä

Hoitoonpääsy  
erikoissairaanhoidossa   12	000	käyntiä

TUTKIMME JA SEURAAMME
THL tutkii väestön terveyttä ja hyvin-
vointia, näihin liittyvän politiikan ja palve-
lujen vaikuttavuutta sekä ympäristö-
terveyttä ja yhteiskunnallisia ongelmia.  
THL edustaa Suomen tutkimusorganisaa-
tioiden huippua.  

 Vuonna 2014 julkaistiin noin  
800	tieteellistä	artikkelia 

 THL:n ainutlaatuiset näytekokoelmat 
keskitetään THL	Biopankkiin 

 Käynnissä on 45 EU:n, 28 Suomen 
Akatemian ja viisi valtioneuvoston 
kanslian rahoittamaa tutkimusta 

 Vuonna 2014 asiantuntijamme olivat 
kuultavina eduskunnassa 81	kertaa

 Vuonna 2014 THL antoi pyynnöstä  
165	lausuntoa

limittyvät toisiinsa

THL ON    ASIANTUNTEVA    PUOLUEETON    HYÖDYLLINEN    LUOTETTAVA   EETTINEN

THL tarjoaa aiempaa 
monipuolisempia tietovarantoja 
asiakkaidensa käyttöön.  



PALVELEE JA  
VAIKUTTAA

Näin THL SÄHKÖISIÄ KÄSIKIRJOJA 
www.thl.fi/kuntouttavantyotoiminnankasikirja

www.thl.fi/lastenneuvolakasikirja

www.thl.fi/lastensuojelunkasikirja

www.thl.fi/vammaispalvelujenkasikirja

LASKUREITA
www.thl.fi > alkoholilaskuri

 Laskee veren alkoholipitoisuuden ja alkoholin kulutuksen

www.thl.fi/finriski-laskuri

 Laskee riskin sairastua sydäninfarktiin tai aivoverenkiertohäiriöön

JULKAISUPALVELUJA
 THL tuotti 180 uutta julkaisua v. 2014

Julkaisuarkisto	www.julkari.fi	

 548 000 THL:n latausta/v

www.thl.fi/kirjakauppa	

 37 000 käyntiä ja 18 000 myytyä kirjaa/v

TAPAHTUMIA
TERVE-SOS	 1	000	osallistujaa	

Kouluterveyspäivät	 540	osallistujaa

Kansanterveyspäivät	 450	osallistujaa

Terveyden	ja	hyvinvoinnin	edistämisen	päivä	 350	osallistujaa

TIETOA JA TYÖKALUJA VERKOSSA
www.thl.fi

 Tutkittua tietoa, tilastoja ja työvälineitä päättäjille, terveyden  
ja hyvinvoinnin parissa toimiville ja kansalaisille. 

 Suosituimpia verkkopalvelun aiheita ovat infektiotaudit, 
rokottaminen sekä lapset, nuoret ja perheet.  

www.innokylä.fi

 Hyvinvointi- ja terveysalan toimijoiden kohtaamispaikka, jossa uusia 
ideoita ja innovaatioita voidaan kehittää yhdessä.  

TILASTOJA JA VERTAILUTIETOA
www.thl.fi/sotkanet	

 Väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tilastotietoja kunnissa

www.thl.fi/fineli

 Elintarvikkeiden koostumustietopankki

www.thl.fi/hyvinvointikompassi	

 Työkalu alueellisen hyvinvoinnin seurantaan

www.thl.fi/terveytemme

 Tilastotietoja väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin

www.thl.fi/teaviisari

 Kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä

THL.FI:

413 500  
KÄYNTIÄ/KK

FACEBOOK:

1 000  
LUKIJAA/POSTAUS

SLIDESHARE:

15 000  
KÄVIJÄÄ/KK

TWITTER:

1 500  
TWIITTIÄ/KK

BLOGI.THL.FI

4 000  
KÄYNTIÄ/KK
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111 M€ 

Puhelin (vaihde): 029 524 6000  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi • Tiedustelut: info@thl.fi 
www.thl.fi • twitter.com/THLorg • facebook.com/thl.fi

Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitos	THL	
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki 
Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, Helsinki

OTA YHTEYTTÄ

Tärkeimmät ulkoiset rahoittajat v. 2014 olivat sosiaali- ja 
terveysministeriö, Suomen Akatemia, Euroopan unioni ja Tekes. 
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