
TEAVIISARI  
visar riktningen för det hälsofrämjande  
arbetet i kommunerna

Jämförelsedata om främjande av hälsa och välfärd   •  www.thl.fi/teaviisari/sv

http://www.thl.fi/teaviisari/sv


TEAviisari lyfter fram kommunens verksamhet för att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd. 
Tjänsten stödjer planeringen och ledningen av det hälsofrämjande arbetet i kommunerna och regionerna.

De olika dimensionerna av hälsofrämjande verksamhet (TEA) beskriver verksamheten ur olika synvinklar. Grundtanken är att kommunen 
måste beakta alla dessa synvinklar för att verksamheten ska vara högklassig och effektiv.

SJU SYNVINKLAR PÅ ARBETET MED ATT FRÄMJA HÄLSA OCH VÄLFARD 

TEAviisari Jämförelsedata om  
FRÄMJANDE AV HÄLSA 
på webben   

ENGAGEMANG Organisationens engagemang i arbetet med att främja hälsa och välfärd på det strategiska planet. 

LEDNING  Organisation, definition av ansvar och genomförande när det gäller främjande av hälsa och välfärd.

UPPFÖLJNING OCH 
BEHOVSANALYS 

Uppföljning och behovsanalys av faktorer som påverkar befolkningens hälsa och välfärd efter 
befolkningsgrupp och rapportering till ledningsgruppen och till förtroendevalda.

RESURSER Resurser för främjande av hälsa och välfärd, till exempel personaldimensionering och kompetens.

GEMENSAM PRAXIS Överenskommelse om gemensam praxis.

DELAKTIGHET Befolkningens möjligheter att delta i utvecklingen och utvärderingen av verksamheten.

ÖVRIG 
KÄRNVERKSAMHET 

Sektorsspecifik verksamhet inom främjande av hälsa och välfärd som ska genomföras inom varje 
organisation.

ÖPPEN OCH AVGIFTSFRI WEBBTJÄNST
Du kan välja att granska till exempel kommuner, skolor och läroanstalter, utbildningsanordnare, serviceleverantörer inom social-  
och hälsovården, landskap, regionförvaltningsverk (RFV) och hela landet.



LÄTT ATT ANVÄNDA
TEAviisari sammanställer uppgifterna direkt från kommunerna  
och statistiken. 

 De enskilda indikator- och statistikuppgifterna är färdigt  
tolkade, dvs. poängsatta.

 Styrkor och utvecklingsbehov åskådliggörs med hjälp  
av trafikljusens färger.

 Uppgifterna uppdateras regelbundet, vilket också gör det  
möjligt att följa upp utvecklingen.

 Tjänsten kan användas på tre språk: finska, svenska och  
engelska.

JÄMFÖR 
och utvärdera styrkor och 
utvecklingsbehov

TILLFÖRLITLIG INFORMATION SOM STÖD  
FÖR LEDNING OCH PLANERING 
Du kan jämföra den hälsofrämjande verksamheten i kommunen 
eller inom flera olika kommunala verksamhetsområden:

Helhets- 
resultat

Kommun- 
ledning

Grundläggande 
utbildning

Motion och 
idrott

Primärvård Äldreomsorg

Yrkes- 
läroanstalterGymnasier 



Varför ska jag använda 
TEAVIISARI?

TA KONTAKT
E-post:  teaviisari@thl.fi  
www.thl.fi/teaviisari/sv
www.facebook.com/teaviisari  

Institutet för hälsa och välfärd THL    
TEAviisari administreras av THL:s verksamhetsenhet i Tammerfors. 
Postadress: Biokatu 10, 33520 Tammerfors

Beslutsfattare måste veta hur kommunen klarar sig i arbetet med att främja hälsa och välfärd. Genom  
att granska uppgifter om olika sektorer upptäcker du de centrala styrkorna och utvecklingsbehoven  
i kommunen. Du kan också jämföra situationen i din kommun med andra kommuner och hela landet  
på ett tillförlitligt sätt.

TEAviisari är till hjälp vid planeringen av verksamheten. Tjänsten erbjuder analyserad data till exempel 
som stöd för den skolspecifika elevvårdsplanen eller för utarbetande av en välfärdsberättelse. Med 
hjälp av informationen om verksamheten är det möjligt att ställa upp konkreta mål och följa upp 
genomförandet av målen.

Det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet är transparent och konkret, viket gör det lätt att följa upp 
arbetet. Tjänsten erbjuder information till organisationens medlemmar och personal, förtroendevalda 
och kommuninvånare.
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