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på hälsa och välfärd 



VÄRDERINGAR        EFFEKTIVITET       ANSVAR       SAMARBETE       OBEROENDE

Institutet för hälsa och välfärd (THL) 
är ett nationellt expertinstitut som 
erbjuder tillförlitlig information för 
beslutsfattandet och verksamheten 
inom området hälsa och välfärd.

Institutet betjänar statliga och 
kommunala beslutsfattare, aktörer 
och yrkespersonal inom social- och 
hälsovården, organisationer, forskare 
och medborgare.

HÄLSA OCH 
VÄLFÄRD

Kunskap ger 

Vi undersöker och främjar befolkningens hälsa och välfärd

Vi förebygger sjukdomar och sociala problem

Vi utvecklar och styr verksamheten inom social- och hälsovården

Vi ger expertstöd för att genomföra politik och verksamhetsmodeller

Vi utför myndighetsuppgifter som fastställs i lag

Arbetet med att förnya 
institutet har utgått  
från två primära mål:  
att nå en effektiv 
användning av institutets  
informations resurser 
och att erbjuda besluts-
fattarna ett bättre 
kunskapsunderlag som 
stöd för arbetet.  
En förutsättning för ett 
framgångsrikt arbete är 
i bägge fallen att förstå 
kundens behov. 

Juhani Eskola 
generaldirektör



Vårt mål är att FINLÄNDARNA SKA HA 
ETT GOTT OCH FRISKT LIV i ett socialt  
rättvist och hållbart samhälle.

TYNGDPUNKTER I DET FÖRNYADE INSTITUTETS VERKSAMHET ÄR

 En hållbar välfärdsstat i en föränderlig befolkningsstruktur

 Minskad ojämlikhet och marginalisering

 Förebyggande av de viktigaste livsstilssjukdomarna

 Beredskap inför hot mot hälsan

 En trygg livsmiljö

 Stöd för förändringar i servicesystemet



VI UTVECKLAR  
OCH GER STÖD
Institutet utvecklar och styr social- och 
hälsovården och ger beslutsfattare och 
serviceleverantörer expertstöd i Finland 
och utomlands. Expertarbetet bygger på 
högklassig forskning, statistik, register och 
kartlagda behov hos våra intressegrupper.

FORSKNINGEN, UTVECKLINGEN 
OCH MYNDIGHETSUPPGIFTERNA 

VI SVARAR FÖR 
INFORMATIONSRESURSERNA
Institutet samlar och tar fram informa-
tion om hälso- och sjukvården, välfärden, 
social- och hälsovårdstjänsterna, sjuk-
domar och behandlingen av sjukdomar.

De populäraste databasrapporterna  
år 2014:

Kommunens hälso- 
främjande verksamhet    36 000 besök

Smittsamma  
sjukdomar    18 000 besök

Tillgången till vård inom  
den specialiserade  
sjukvården   12 000 besök

VI UNDERSÖKER  
OCH FÖLJER UPP
Institutets forskning fokuserar på befolk-
ningens hälsa och välfärd, effektiviteten  
i anknytande politik och tjänster, miljöhälsa 
och samhällsproblem. THL hör till topp- 
organisationerna inom forskningen i Finland.

 År 2014 publicerades cirka  
800 vetenskapliga artiklar

 Institutets unika provsamlingar 
sammanförs i THL Biobank

 Vid institutet pågår 45 studier med 
finansiering av EU, 28 studier med 
finansiering av Finlands Akademi 
och fem studier med finansiering av 
statsrådets kansli.

 År 2014 hördes institutets experter  
81 gånger i riksdagen

 År 2014 gav institutet på begäran  
165 utlåtanden

går in i varandra

VERKSAMHETEN ÄR        SAKKUNNIG        OPARTISK        TILLFÖRLITLIG        ETISK

THL:s kunder har nu  
tillgång till mångsidigare 
informationsresurser än tidigare.



GER SERVICE 
OCH PÅVERKAR

THL ELEKTRONISKA HANDBÖCKER
www.thl.fi/handbok-arbetsverksamhet

www.thl.fi/handbok-handikappservice

www.thl.fi/lastenneuvolakasikirja  
(Handbok för barnrådgivningar, på finska)

www.thl.fi/lastensuojelunkasikirja  
(Handbok för barnskyddet, på finska)

RÄKNARE
www.thl.fi > alkoholilaskuri

 Alkoholräknaren räknar ut blodets alkoholhalt och 
alkoholförbränningen

www.thl.fi/finriski-raknaren 

 Räknar ut risken för hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan

PUBLIKATIONSTJÄNSTER
 THL gav ut 180 nya publikationer år 2014

Publikationsarkivet www.julkari.fi

 548 000 nedladdningar av THL:s publikationer/år

www.thl.fi/bokhandel

 37 000 besök och 18 000 sålda böcker/år

EVENEMANG
TERVE-SOS 1 000 deltagare

Hälsa i skolan 540 deltagare

Folkhälsodagen 450 deltagare

Temadagen för främjande av hälsa och välfärd 350 deltagare

INFORMATION OCH VERKTYG PÅ WEBBEN
www.thl.fi, www.thl.fi/teman

 Evidensbaserad information, statistik och redskap för beslutsfattare, 
personer som arbetar inom hälsa och välfärd och medborgare.

 Populärast bland våra teman i webbtjänsten är infektionssjukdomar, 
vaccination och barn, unga och familjer.

www.innokyla.fi

 Innobyn är en mötesplats där aktörer inom hälsa och välfärd i 
samarbete kan utveckla nya idéer och innovationer.

STATISTIK OCH JÄMFÖRELSEDATA     
www.thl.fi/statistik
www.thl.fi/sotkanet

 Statistisk data om befolkningens hälsa och välfärd i kommunerna 

www.thl.fi/fineli
 Databas med information om livsmedlens sammansättning

www.thl.fi/valfardskompassen
 Ett verktyg för uppföljning av den regionala välfärden

www.thl.fi/terveytemme
 Statistisk data om befolkningens hälsa efter region och befolkningsgrupp

www.thl.fi/teaviisari
 Beskriver kommunens verksamhet för att främja  

kommuninvånarnas hälsa

THL.FI:

413 500  
BESÖK/MÅNAD

FACEBOOK:

1 000  
LÄSARE/INLÄGG

SLIDESHARE:

15 000  
BESÖKARE/MÅNAD

TWITTER:

1 500  
TWEETAR/MÅNAD

BLOGI.THL.FI

4 000  
BESÖK/MÅNAD



1 100

TERVEYS

ORGANISATION

Generaldirektören 
Överdirektören

Kommunikation

LEDNINGEN

FINANSIERING PERSONAL

HÄLSA HÄLSOSKYDD STATENS  
TJÄNSTER

INFEKTIONS- 
SJUKDOMAR SYSTEMVÄLFÄRD

INFORMATIONSTJÄNSTER

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

multi- 
professionella  

och högt utbildade 
experter

Avgiftsbelagd 
verksamhet

Sam- 
finansierad 
verksamhetStatlig 

budget- 
finansiering

har forskar- 
utbildning

medelålder

kvinnor/män

nationaliteter

genomsnittlig pensionsålder

 Total 
budget 

111 milj. € 

Telefon (växel): 029 524 6000 
E-post: fornamn.efternamn@thl.fi • Förfrågningar: info@thl.fi 
www.thl.fi • twitter.com/THLorg • facebook.com/thl.fi

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

TA KONTAKT

De viktigaste externa finansiärerna år 2014 var Social- och 
hälsovårdsministeriet, Finlands Akademi, Europeiska unionen  
och Tekes.

2447 år

26 %

65 år 10 mån.

73/27 %

67 %

6 %

27 %


