
TÄYDENTÄÄ AMMATILLISTA OSAAMISTASI
Verkkokoulutus on uudenlainen johtajille, esittelijöille ja valmistelijoille suunnattu palvelu. Se vahvistaa 
tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen taitoja sekä tarjoaa käytännön esimerkkejä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisestä osana kuntajohtamista.  

Verkkokoulutuksen avulla opit hakemaan ja käyttämään luotettavaa tietoa. Koulutuksessa käytetään 
esimerkkinä Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmää (TEAviisari), joka on kehitetty yhteis-
työssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen,  
Suomen Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

ERI TOIMIALOJEN ASIANTUNTIJOILLE
Verkkokoulutus on tarkoitettu erityisesti kuntien, koulujen, oppilaitosten sekä tulevien maakuntien 
käyttöön. Se sopii hyvin myös opiskelijoille. Lisäksi koulutuksen avulla luottamushenkilöt saavat 
perustiedot tietojen hyödyntämisestä.

TIEDON SUPERKÄYTTÄJÄKSI
Koulutus syventää tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen osaamista eri hallinnonaloilla.  
Se vahvistaa kuntien, alueiden, koulujen ja oppilaitosten hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoiminnan 
arviointia, suunnittelua ja johtamista.

Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää vertailutietoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sessä. Halutessasi voit tulostaa myös todistuksen verkkokoulutuksen suorittamisesta.

Voit valita sinulle sopivimman opiskelutavan ja -ajan. Verkkokoulutus sisältää:

perustiedot tiedolla johtamisesta

käytännönläheisiä vinkkejä 

lyhyitä ohjevideoita

kysymyksiä pohdittavaksi yksin tai yhdessä 

konkreettisia tehtäviä tiedon hyödyntämisestä ja soveltamisesta omaan työhösi

KOULUTUKSEN VOI SUORITTAA ITSENÄISESTI TAI TYÖRYHMÄSSÄ

VERKKOKOULUTUS auttaa
käyttämään tietoa tehokkaammin

Mikä on 
verkko-
koulutus?

Kenelle?

Tavoite?

Opiskelu-
tapa?

TIEDÄ JA TOIMI
Verkkokoulutus • www.thl.fi/tiedollajohtaminen

http://www.thl.fi/tiedollajohtaminen


Perusterveyden- 
huolto

YHTEYSTIEDOT
Pia Hakamäki
Erikoissuunnittelija, Hyvinvointiosasto

Kirsi Wiss, Vesa Saaristo, Timo Ståhl ja Hanne Kivimäki

etunimi.sukunimi@thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
www.thl.fi • twitter.com/THLorg • facebook.com/teaviisari

Tärkeää tietää
TIEDOLLA JOHTAMINEN ON TIEDON HYÖDYNTÄMISTÄ
Tiedolla johtamisen edellytys on kunnan keskeiset toimialat kattava tietopohja ja tilanne-
kuva organisaation nykytilanteesta. THL tuottaa yhteistyökumppaneidensa kanssa sään-
nöllisesti vertailutietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilasta. Tiedot kattavat 
kaikki Suomen kunnat sekä suurimman osan peruskouluista, lukioista ja ammatillisista 
oppilaitoksista. 

Pelkällä tiedolla ei ole arvoa, ellei sitä hyödynnetä. Hyödyntäminen ja toimenpiteistä sopi-
minen vaativat yhteistyötä, joka on monivaiheinen prosessi. Työssä korostuvat vuorovai-
kutustaidot ja kyky löytää sopivia yhteistyön foorumeita. Viime kädessä tiedon monipuo-
linen hyödyntäminen riippuu esittelijän ammattitaidosta. Esimerkiksi TEAviisari-palvelusta  
saatavat infograafit ja tuloskuviot elävöittävät diaesityksiä ja auttavat viestinnässä.

VERKKOKOULUTUKSEN ASKELMAT
Verkkokoulutuksen kehittämiseen ovat osallistuneet Oulun, Nokian, Lempäälän, Kauni-
aisten, Jyväskylän, Sastamalan sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon 
yksikön asiantuntijat. Koulutuksen kolme askelmaa ovat hyödyllisiä riippumatta siitä, 
kuinka tuttua TEAviisarin käyttäminen ja tietojen hyödyntäminen ovat entuudestaan. 
Kokenutkin käyttäjä saa koulutuksesta vinkkejä, joilla voi säästää työaikaa ja viedä 
asioita tuloksellisesti eteenpäin. Kokonaisuus rakentuu kolmesta osasta: 1. Uusi käyttäjä,  
2. Ketterä kehittäjä ja 3. Osaava organisaatio. Koulutuksen voi tehdä myös vaiheittain.

KÄYTÖSSÄ TERVE KUNTA -VERKOSTOSSA
Koulutuksen käyttöä pilotoidaan Terve kunta -verkoston kunnissa vuoden 2017 aikana. 
Koulutuksen voi ottaa käyttöön esimerkiksi oman kunnan hyvinvointiryhmässä, lauta-
kunnissa ja rehtoritiimeissä.  

Koulutus ei edellytä kirjautumista, vaan se on maksuton ja avoin kaikille tiedon hyödyn-
tämisestä kiinnostuneille. Koulutusta kehitetään palautteiden pohjalta. Palautetta voi 
lähettää lomakkeella verkkokoulutuksen kautta. 

Tutustu ja tee verkkokoulutus osoitteessa: www.thl.fi/tiedollajohtaminen 

TEAviisari 
TEAviisarin avulla voit tehdä yhteen-
vedon 6 eri toimialan tilanteesta ja 
nostaa niistä toimenpide-ehdotuksia:

www.teaviisari.fi

Muita THL:n tietotuotteita
Sotkanet.fi  

Hyvinvointikompassi  

Kouluterveyskysely 

Terveytemme          

Fineli  

Tietokantaraportit

LISÄTIETOJA
www.thl.fi/tiedollajohtaminen 
www.thl.fi/hyte

Kuntajohto Perusopetus

Lukiot Ammatilliset 
oppilaitokset Liikunta

Kokonaistulos

http://www.thl.fi
https://www.facebook.com/teaviisari
https://blogi.thl.fi/web/guest/
https://www.slideshare.net/THLfi
https://www.youtube.com/user/THLfinland
https://twitter.com/THLorg
http://twitter.com/THLorg
https://www.facebook.com/teaviisari
http://www.thl.fi/tiedollajohtaminen
http://www.thl.fi/tiedollajohtaminen
http://www.thl.fi/hyte



