Taululla

Teaviisari

⊲⊲ Sylvään koulun rehtori Jari Andersson kannustaa kouluja vastaamaan Teaviisarin tiedonkeruuseen. Kattavat
tiedot ovat hänestä kaikkien etu.

Hyvinvoinnin viisari
Sastamalassa rehtorit ja kaupungin elämänhallinta
työryhmä ovat ottaneet käyttöön kuntien terveys
toimia kokoavan Teaviisari-verkkopalvelun. Teaviisari
auttaa esimerkiksi oppilashuollon suunnittelussa.
Tiina Laaninen teksti, Ari Korkala kuva
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eaviisari-verkkopalvelu on
kunnille tarkoitettu hyvinvointityön apuväline. Nettiselaimessa toimivan palvelun
avulla kunnat, koulut ja oppilaitokset voivat seurata, arvioida ja
kehittää terveyttä
ja hyvinvointia
edistävää toimintaansa.
Verkkopalvelusta löytyy
tietoa vaikkapa
siitä, kiinnitetäänkö koulussa huomiota
mielenterveyden
edistämiseen, onko koulussa
yhdessä sovitut periaatteet
poissaolojen kirjaamiseen tai
millainen on koulun lääkäri- tai
psykologimitoitus.

Teaviisari kertoo myös
esimerkiksi yhteisöllisyyden
edistämisestä.
– Palvelun avulla näkee, mihin
asioihin koulussa on puututtava
heti ja mitkä asiat ovat kunnossa, Sylvään koulun
rehtori ja Sastamalan
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Jari
Andersson sanoo.
Sastamalassa
Teaviisarin avulla on
verrattu muun muassa koulujen terveyden
ja hyvinvoinnin tilannetta toisiin kuntiin
ja valtakunnalliseen tilanteeseen.
Palvelu on auttanut myös tavoitteiden määrittelyssä.
Teaviisarin tiedot ovat
kaikkien saatavissa, ja asian-

Teaviisarilla
oman koulun
tietoja voi
verrata vaikka
toiseen
kouluun.
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tuntija Kirsi Wiss Terveyden
ja hyvinvoinnin laitokselta
kannustaa esittelemään palvelua
esimerkiksi vanhempain-illoissa.
Teaviisarin avulla kuka tahansa
voi arvioida, mitä on jo tehty ja
miten tavoitteet ovat toteutuneet.
– Teaviisari helpottaa esimerkiksi oppilashuoltoryhmän työn
suunnittelua ja kehittämistä,
Wiss sanoo.
Muun muassa juuri oppilashuollon keskeisistä teemoista
Teaviisarissa on tietoa, jota
voi käyttää oman toiminnan
arvioinnin pohjana. Teaviisarin
kehittämisessä on o
 llut mukana
myös rehtoreita, muun muassa
Jari Andersson. Hän pitää verkkopalvelua toimivana rehtorin
työvälineenä.
Kuntapäättäjälle Teaviisari
tarjoaa mittariston talousarvion
tekemiseen. Kaupungin johdolle
se antaa ajantasaista tietoa kunnan johtamiskulttuurista.
– Kannustan kouluja vastaamaan Teaviisarin tiedonkeruuseen hanakasti ja vakavasti, sillä
kattavat ja uskottavat tiedot ovat
meidän kaikkien etu, Andersson
muistuttaa. l

⊲⊲Maksuton ja kaikille
avoin verkkopalvelu ja
työväline, joka kuvaa julkisten organisaatioiden
toimintaa kuntalaisten
terveyden edistämisessä.
⊲⊲Kokoaa tuloksia mitattavissa olevista toiminnoista ja ominaisuuksista sekä tukee kuntien,
koulujen ja alueiden
terveydenedistämistyön
suunnittelua ja johtamista.
⊲⊲Tietoja voi tarkastella ja vertailla esimerkiksi
kunnan, koulun ja oppilaitoksen, koulutuksen
järjestäjän, sote-järjestäjän, maakunnan tai koko
maan näkökulmasta.
⊲⊲Palvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. Lisäksi palvelua
kehittävät ja rahoittavat
sosiaali- ja terveysministeriö, Opetushallitus sekä
opetus- ja kulttuuriministeriö.
⊲⊲Kouluista ja oppilaitoksista kerätään tietoa
kahden vuoden välein:
parittomina vuosina
peruskouluista, parillisina vuosina lukioista ja
ammatillisista oppilaitoksista.
⊲⊲Viime syksynä vastaus
saatiin 2 013 peruskoulusta eli vastausprosentti
oli 80. Rehtorit vastasivat keruuseen yhdessä
koulun oppilashuoltoryhmän kanssa. Tiedot
julkaistaan Teaviisarissa
toukokuussa.
→→teaviisari.fi
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