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Tiedä 
ja 

Toimi 

Hyvinvointikompassi  
näyttää alueen hyvinvoinnin suunnan
Mistä löydän tietoa oman alueen hyvinvoinnista? Miten löydän 
runsaan tiedon keskeltä väestön terveyttä, hyvinvointia ja sosiaali-  
ja terveyspalveluja kuvaavat keskeiset ja luotettavat indikaattorit? 

Tällaisia kysymyksiä miettivät alueilla toimivat päättäjät ja suunnittelijat. 
Suunnistaessaan kohti mahdollisimman hyvinvoivaa kuntaa, kunnat kai-
paavat tilastotietoa omista asukkaistaan. Myös oman alueen tietojen ja 
kehityksen vertailu lähi- ja maakuntiin, sairaanhoitopiireihin ja koko maa-
han on kunnille tärkeää. 

Hyvinvointitietoa myös kunnittain
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL) on kehittänyt Hyvinvointikompassi-
verkkopalvelun vastaamaan näihin haasteisiin.

Vertailutieto auttaa päättäjiä tunnistamaan keskeiset kehittämistarpeet ja 
puuttumaan niihin. Lisäksi hyvinvointikompassi.fi tarjoaa yleiskuvan hyvin-
voinnin ja terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden kehi-
tyksestä koko Suomessa. Palvelu on helppokäyttöinen ja havainnollinen.

Hyvinvointikompassi sisältää yli 100 keskeisintä hyvinvoinnin ja palvelujen 
tilaa osoittavaa indikaattoria. Indikaattorilla tarkoitetaan tilastollista lukua, 
jonka avulla kuvataan tietyn asian tilaa ja kehitystä.

Hyvinvointikompassin tuottamat tiedot ovat saatavissa 

P	kunnittain

P	maakunnittain

P sairaanhoitopiireittäin 

P erityisvastuualueittain (myöhemmin SOTE-alueittain)    

P valtakunnallisesti

P	ja niitä voidaan verrata toisiinsa ja koko maan tilanteeseen. 

Hyvinvointikompassin tiedot ovat siirrettävissä napin painalluksella suo-
raan PowerPointiin tai Exceliin. 

Käyttäjä voi valita joko kehityksen suuntaa tai tuoreinta tilannetta kuvaa-
van näkymän. Indikaattoreiden perussivuilla olevat kuvaus- ja tulkintatie-
dot auttavat tulkinnassa ja opastavat lisätiedon lähteille.

Hyvinvointikompassi toimii kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.

Koko maan kehityksen seurannassa Hyvinvointikompassi täydentää  
Findikaattori.fi-palvelua tarjoamalla laajemman kuvan väestön hyvinvoin-
nista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalveluista.   

hyvinvointikompassi.fi

Hyvinvointikompassin  
indikaattoriryhmät

Hyvinvointiprofiili
väestön hyvinvoinnin ja  
terveyden indikaattorit

Palveluprofiili
sosiaali- ja terveyspalvelu- 
järjestelmän toimivuutta 

kuvaavat indikaattorit

Väestöprofiili
väestön rakennetta ja  
muutoksia kuvaavat 

indikaattorit
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Kenelle?
Hyvinvointikompassi tukee esimerkiksi päätöksentekijöitä, valmistelijoita, 
asiantuntijoita, opettajia ja toimittajia. 

Mistä tiedot saadaan?
Hyvinvointikompassin indikaattorit on valittu hyvinvoinnin ja terveyden 
asiantuntijoiden, tiedon tuottajien ja käyttäjien yhteistyönä THL:n koordi-
noimassa hankkeessa vuosina 2009–2012. 

Indikaattorit perustuvat kansallisiin rekistereihin tai väestötutkimuksiin. Tie-
toja väestön elinoloista, kuolleisuudesta ja joistakin sairauksista, palveluiden 
käytöstä ja etuuksista saadaan rekistereistä. Monet tiedot, kuten koettu ter-
veys,  saadaan ainoastaan kysely- ja haastattelututkimusten avulla.  

Hyvinvointikompassi pohjautuu THL:n tilasto- ja indikaattoritietopankkiin SOT-
KAnetiin, joten kaikki Hyvinvointikompassin indikaattorit löytyvät myös sieltä. 

Mitä hyötyä Hyvinvointikompassista?
P	Saat yhdellä napin painalluksella a) yleiskuvan oman alueesi 

tilanteesta sekä b) sijoittumisesta muihin alueisiin ja koko maa-
han verrattuna, mikä auttaa tunnistamaan alueesi vahvuudet ja 
kehittämistarpeet.

P	teet nopeasti laadukkaita esityksiä

P	palvelu on käytössäsi maksutta

Mitä tulevaisuudessa?
Hyvinvointikompassi.fi on kehittyvä verkkopalvelu, jonka ensimmäinen ver-
sio avattiin vuonna 2012. Verkkopalvelu ei vielä sisällä kaikkia avainindikaat-
toreita, mutta tietoja täydennetään jatkuvasti tietolähteiden parantuessa. 

Muita työkaluja 
päätöksenteon tueksi

SOTKAnet  
tilastotietoja hyvinvoinnista 
ja terveydestä sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluista, noin 2000 
indikaattoria sukupuolittain ja 
alueittain (THL) 
www.sotkanet.fi

Terveytemme.fi 
Väestön terveyttä ja hyvin-
vointia kuvaavia indikaattoreita 
alueittain ja väestöryhmittäin 
(THL). terveytemme.fi

TEAviisari  
tietoa kunnan toiminnasta 
kuntalaisten terveyden 
edistämiseksi (THL). 
www.thl.fi/teaviisari

Sähköinen 
hyvinvointikertomus  
työkalu kunnille hyvinvointi-
kertomuksen toteuttamiseen 
(Kuntaliitto) 
www.hyvinvointikertomus.fi 

Findikaattori.fi 
kuvaa yhteiskunnan kehitystä 
valtakunnallisesti   
(Tilastokeskus ja VNK) 
findikaattori.fi

Lisätietoa
Tutkimuspäällikkö  
Tuija Martelin 
etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelin  
(vaihde): 029 524 6000

www.thl.fi

hyvinvointikompassi.fi


