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TEAviisari tuo esille kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 
Palvelu tukee kuntien ja alueiden terveydenedistämistyön suunnittelua ja johtamista. 

Terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) ulottuvuudet kuvaavat toimintaa eri näkökulmista. Perusajatuksena on, 
että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan on huomioitava kaikki nämä näkökulmat.

SEITSEMÄN NÄKÖKULMAA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN

TEAviisari
TERVEYDEN EDISTÄMISEN
vertailutietoa verkossa  

SITOUTUMINEN Organisaation sitoutuminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen strategiatasolla. 

JOHTAMINEN Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisointi, vastuiden määrittely sekä toimeenpano.

SEURANTA JA 
TARVEANALYYSI

Väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden seuranta ja tarveanalyysi väestöryhmittäin 
sekä raportointi johtoryhmälle ja luottamushenkilöille.

VOIMAVARAT Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resursointi, esim. henkilöstön mitoitus ja osaaminen.

YHTEISET KÄYTÄNNÖT Yhteisistä toimintakäytännöistä sopiminen.

OSALLISUUS Väestön mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.

MUUT 
YDINTOIMINNAT

Toimialakohtaiset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminnot, jotka jokaisessa organisaatiossa 
tulisi toteuttaa.

AVOIN JA MAKSUTON VERKKOPALVELU
Voit valita tarkasteluun esimerkiksi kunnat, koulut ja oppilaitokset, koulutuksen järjestäjät, terveyskeskukset, maakunnat 
ja aluehallintovirastojen alueet (AVI) sekä koko maan.



Vertaile ja arvioi vahvuuksia 
ja kehittämiskohteita

LUOTETTAVAA TIETOA JOHTAMISEN JA 
SUUNNITTELUN TUEKSI 
Voit vertailla kunnan tai alueen terveydenedistämis- 
aktiivisuutta useilla kunnan toimialueilla:

Kuntajohto Perusopetus Lukiot

Ammatilliset 
oppilaitoksetLiikunta Ikääntyneiden 

palvelut

Kokonaistulos

HELPPO KÄYTTÄÄ JA NÄYTTÄÄ
 TEAviisari kokoaa tiedot suoraan kunnista ja tilastoista.

 Yksittäiset indikaattori- ja tilastotiedot on valmiiksi tulkittu  
eli pisteytetty.

 Kehittämiskohteet ja vahvuudet havainnollistetaan 
liikennevaloista tutuilla väreillä.

 Tiedot päivitetään säännöllisesti, joten myös kehitystä 
voi seurata.

 Palvelua voi käyttää kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi.

VERTAILE MYÖS ALUETASOILLA
koulut ja oppilaitokset

 terveyskeskukset

aluehallintovirastojen alueet  
(AVI)

 kunnat

koulutuksen järjestäjät

 maakunnat

koko maa



Miksi käyttää
TEAVIISARIA?

OTA YHTEYTTÄ
Sähköposti: teaviisari@thl.fi 
www.thl.fi/teaviisari 
www.facebook.com/teaviisari  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL   
TEAviisaria ylläpidetään THL:n Tampereen toimipisteessä 
Postiosoite: Biokatu 10, 33520 Tampere  

Päättäjän täytyy tietää, miten kunnalla menee terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tarkastelemalla 
toimialojen tietoja löydät kunnan keskeiset kehittämistarpeet ja vahvuudet. Voit vertailla kuntasi 
tilannetta luotettavasti myös muihin kuntiin ja koko maahan.

TEAviisari auttaa toiminnan suunnittelussa. Se tarjoaa valmiiksi analysoitua tietoa esimerkiksi 
koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman tueksi ja hyvinvointikertomuksen laadintaan. Tieto 
toiminnasta mahdollistaa konkreettisten tavoitteiden asettamisen ja niiden toteutumisen seurannan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on läpinäkyvää ja konkreettista, jolloin sitä on helppo seurata. 
Palvelu tarjoaa tietoa organisaation jäsenille ja henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kuntalaisille.
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