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OMAKUVA



ASIANTUNTEMUKSEMME TAE 
ON TIETEELLINEN TUTKIMUS JA 
PARAS SAATAVILLA OLEVA TIETO 
Työmme on rikkomaton kokonaisuus 
laadukasta tutkimusta, kehittämistä, 
arviointia, seurantaa, ohjausta ja 
viranomaistehtäviä. Lisäksi  järjestämme 
vastuullemme annetut valtion erityispalvelut 
korkealaatuisesti.  Jos toimintamme ei ole 
ajassa kiinni, avarakatseista ja riippumatonta, 
koko työmme uskottavuus kärsii. 

MOTIVAATIOMME KUMPUAA 
TYÖN MERKITYKSELLISYYDESTÄ 
Olemme sitoutuneita rakentamaan yhdessä 
THL:stä korkeatasoista asiantuntijatyötä 
tukevaa ja kaikkia innostavaa työpaikkaa.

TOIMIMME KUMPPANIEMME 
KANSSA JA HEIDÄN KAUTTAAN 
Kumppaneitamme ovat päättäjät, tutkijat, 
sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat,  
toimivatpa he julkisella  sektorilla, 
tutkimusorganisaatioissa, järjestöissä tai 
yrityksissä. 

Suomalainen THL on kaikessa toiminnassaan 
vahvasti kansainvälinen.

TUOTTEIDEMME KÄYTTÄJIEN 
TYYTYVÄISYYS ON MEILLE TÄRKEÄÄ 
Jalostamme asiantuntemuksemme 
vaikuttaviksi tietotuotteiksi ja palveluiksi 
käyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa.

VAIKUTTAVA    AJANKOHTAINEN    PALVELEVA     

THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 
Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa,  
kestävässä ja uudistuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa.  Huolehdimme erityisesti niiden  
edusta, joiden on vaikea saada äänensä kuuluviin.



PRIORISOINNIT



ERIARVOISUUDEN JA 
SYRJÄYTYMISEN VÄHENTÄMINEN  
Eriarvoisuus on eettisesti väärin ja 
voimavarojen tuhlausta. Eriarvoisuuden ja 
syrjäytymisen vähentäminen edellyttää 
toimia koko yhteiskunnassa, erityisesti 
sosiaali- ja terveyspolitiikassa. 

THL:ssa keskitymme tasa-arvon lisäämiseen 
terveydessä, toimintakyvyssä, osallisuudessa 
ja hyvinvoinnissa. 

MUUTTUVA SAIRAUKSIEN KIRJO 
Sairauksien määrittäjät muuttuvat väestön 
ikääntyessä ja elintapojen muuttuessa. 
Kansanterveyteen perinteisesti vaikuttavien 
sairauksien ohella tartumme yleistyviin  
terveysongelmiin kuten muistisairauksiin, 
riippuvuuksiin ja elintapojen haitallisiin 
muutoksiin. 

Priorisoimme tutkimustamme väestölle 
koituvan terveyshyödyn näkökulmasta. 

VARAUTUMINEN  
TERVEYSUHKIIN 
Biologisten, kemiallisten ja muiden 
ympäristöön liittyvien uhkien merkitys 
väestön terveydelle kasvaa. 

Vahvistamme valmiuttamme havaita ja  
analysoida riskejä ja uhkia laitoksemme 
eri toiminta-alueilla.  Osallistumme uhkien 
ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan yhdessä 
viranomaisten kanssa.

PALVELUJÄRJESTELMÄN MUUTOS 
Käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelu-
järjestelmän muutos on historiallisen 
merkittävä. 

Tuemme valtakunnallista ja alueellista 
päätöksentekoa sekä alan toimijoita 
uudistuksen toteuttamisessa. Tarjoamme 
tietopohjan ja tiedolla johtamisen välineitä. 
Osallistumme toiminnan ohjaukseen 
roolimme mukaisesti.

HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN KESTÄVYYS 
Terve, hyvinvoiva ja sosiaalisesti eheä väestö tukee sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää  
yhteis kuntaa. Syvennymme väestön ikääntymiseen, lasten ja nuorten hyvinvointiin ja rahoituksen 
riittävyyteen. Vahvistamme terveys- ja sosiaalitalouden osaamista eri toiminnoissa. 



 UUDISTUMIS- 
LUPAUS



 UUDISTUMIS- 
LUPAUS

VAHVISTAMME 
ENNAKOINTIKYKYÄMME
Reagoimme nopeasti terveyden ja 
hyvinvoinnin tilaan ja sen edistämiseen 
liittyviin muuttuviin tietotarpeisiin. 
Näkemyksemme kantaa yli päivän  
politiikan ja näyttää suuntaa tuleviin 
muutoksiin.

OTAMME TIETOAINEISTOMME 
TEHOKÄYTTÖÖN
Nostamme tiedon jalostusastetta, 
parannamme aineistojemme ja 
tuotteidemme hyödynnettävyyttä. Siksi 
otamme käyttöön uusia toimintamalleja  
sekä kehitämme uudenlaisia dataan  
perustuvia sovelluksia.  

Edelläkävijyys datan tuottamisessa, 
jakamisessa ja yhdistelyssä on keskeinen 
tavoitteemme.  

PRIORISOINNIT OHJAAVAT 
VOIMAVAROJEMME 
KOHDENTAMISTA  
Suuntaamme resurssimme ydintoimintoihin  
ja tehostamme niitä tukevia prosesseja. 

Lisäämme tavoitteitamme tukevaa ulkoista 
rahoitusta ja yhteistoimintaa yritysten kanssa.

RAKENNAMME YHDESSÄ 
TYÖYHTEISÖÄMME 
Ammattimaisella johtamisella luomme 
hyvät edellytykset viihtyvyydelle ja yhdessä 
tekemiselle. 

Koko henkilöstön yhteistyönä kehitämme 
työympäristöämme, uusia työskentelytapoja 
ja reilua työyhteisöä. 

UUDISTUMME KUMPPANEITAMME JA ASIAKKAITAMME VARTEN 
Tunnemme kumppanimme ja tuotteidemme käyttäjien tiedontarpeet nykyistä paremmin.   
Muutamme toimintatapojamme entistä joustavammiksi ja asiakaskeskeisemmiksi. 

VAIKUTTAVA    AJANKOHTAINEN    PALVELEVA     
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