THL:n Organisaatio
THL:n pääjohtajana toimii professori Pekka Puska.
Johtoryhmän muodostavat pääjohtaja, neljä ylijohtajaa,
strategiajohtaja ja hallintojohtaja. Laitokseen kuuluu
neljä toimialaa, 14 osastoa ja 61 yksikköä.

Pääjohtaja Pekka Puska
Hyvinvointi- ja
terveyspolitiikat
-toimiala

Hyvinvoinnin
ja terveyden
edistämisen
toimiala

Terveyden
suojelun
toimiala

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
-toimiala

Sosiaali- ja
terveyspolitiikan ja
-talouden osasto

Elintavat ja
osallisuus -osasto

Rokotusten ja
immuunisuojan osasto

Lapset, nuoret ja
perheet -osasto

Kansantautien
ehkäisyn osasto

Tartuntatautiseurannan
ja -torjunnan osasto

Mielenterveys ja
päihdepalvelut -osasto

Päihteet ja
riippuvuus -osasto

Ympäristöterveyden
osasto

Palvelujärjestelmäosasto

Väestön terveys,
toimintakyky ja
hyvinvointi -osasto

Strategia- ja
kehittämisyksikkö

Yhteiset palvelut
Tieto-osasto
Viestintäosasto
Kansainvälisten asiain yksikkö

Hyvinvointi- ja terveyspolitiikat -toimiala
Toimiala tuottaa päätöksenteon ja käytännön työn tueksi tietoa väestön hyvinvoinnin ja
terveyden tilasta ja eriarvoisuudesta, harjoitetun politiikan ja politiikkaohjelmien vaikuttavuudesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuudesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala
Toimiala kehittää ja arvioi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja sekä tukee
niiden käyttöönottoa. Tehtäväalueita ovat väestön terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat,
riskitekijät ja niiden taustatekijät sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Terveyden suojelun toimiala
Toimialan tehtäviin kuuluvat väestön terveyden suojelu, tarttuvien tautien ja ympäristöuhkien ennakointi, ehkäisy ja torjunta, rokotusohjelmien kehittäminen sekä tutkimustoiminta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimiala
Toimialan tehtävänä on kuntien palvelujärjestelmien ja palvelujen kehittäminen tutkimuksen, informaatio-ohjauksen, arvioinnin ja toimeenpanotuen keinoin. Vastuuseen
kuuluvat myös oikeuslääkinnän ja -psykiatrian tehtävät sekä valtion mielisairaaloiden ja
koulukotien ohjaus.

Alaiset laitokset
THL:n alaisina toimivat valtion mielisairaalat (Niuvanniemi ja Vanha Vaasa) ja valtion
koulukodit. Lisäksi laitos ohjaa ja valvoo UKK-instituutin työtä.

AVAINLUKUJA
Osaava ja monialainen henkilöstö
THL on yli 1 200 monialaisen ja korkeasti koulutetun
asiantuntijan yhteisö. Ylempi korkeakoulututkinto on
joka kolmannella ja tutkijakoulutuksen on hankkinut
peräti neljäsosa henkilöstöstä. Tutkimusprofessoreita
on yli 40.
THL:läisten keski-ikä on 45,2 vuotta. Naisia työntekijöistä on 74 ja miehiä 26 %. Vajaa viidennes (18 %)
tekee työtään osa-aikaisena. Henkilöstössä on yli 20
kansallisuuden edustajia. Henkilöstön eläkkeelle siirtymisen keski-ikä vuosina 2009–2011 oli 64,6 vuotta.

Lähes kolmasosa rahoituksesta
valtion budjetin ulkopuolelta
Laitoksen kokonaisbudjetti v. 2011 oli noin 116,2 milj.
euroa, josta 68,6 milj. euroa oli valtion talousarviomäärärahaa, 34,2 milj. euroa ulkopuolista rahoitusta
(yhteisrahoitteinen toiminta) ja 7,7 milj. euroa kertyi
maksullisesta toiminnasta.

•

Budjettirahoitus

•

Ulkopuolinen rahoitus

•

Maksullinen toiminta

•

Siirtyneet erät

Yhteisrahoitteisen toiminnan
suurimmat rahoittajat v. 2011
Sosiaali- ja terveysministeriö
Euroopan unioni
Suomen Akatemia
kunnat
Tekes
Kela

11 milj. €
5 milj. €
4,6 milj. €
1,8 milj. €
1,6 milj. €
1,5 milj. €

Maksullisen palvelutoiminnan
tuotot, 7,7 milj. euroa
Kansainväliset
kehityshankkeet
Rokotetutkimukset
Isyystutkimukset
Päihdeanalytiikan
palvelut
Julkaisumyynti ja
TERVE-SOS
Raskaudenaikaiset
seulontatutkimukset
Kouluterveyskyselyn
tietojalosteet
Ympäristöterveyden
analyysit

3,2 milj. €
0,9 milj. €
0,7 milj. €
0,5 milj. €
0,5 milj. €
0,4 milj. €
0,4 milj. €
0,4 milj. €

THL toimii koko Suomessa
THL:n päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä Tilkanmäellä. Lisäksi laitoksella on toimipaikat
Turussa, Tampereella, Vaasassa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa.

Yhteystiedot
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki • Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, Helsinki
Puhelin (valtakunnallinen vaihde): 029 524 6000
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@thl.fi • info@thl.fi
Toimipaikkojen tarkemmat yhteystiedot löydät verkosta: www.thl.fi > yhteystiedot
Olemme myös facebookissa: www.facebook.com/thl.fi

www.thl.fi

Vaikuttava
asiantuntija
ja rohkea
puolustaja

THL ON ASIANTUNTIJAYHTEISÖ
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tutkimus- ja asiantuntijalaitos.
Vaikutamme suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta tarjoamalla
laaja-alaista ja korkeatasoista asiantuntijatietoa terveys- ja hyvinvointialan
käytännön tueksi käytäntöön ja päätöksenteon pohjaksi.
THL perustettiin vuonna 2009, kun Kansanterveyslaitos ja Stakes yhdistyivät. Syntyi
toimialaltaan yksi kattavimmista laitoksista
maailmassa.

THL:n tehtävänä on
• väestön hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen
• sairauksien ja sosiaalisten ongelmien
ehkäiseminen

THL huolehtii lukuisista sosiaali- ja terveysministeriön toimintaa välittömästi tukevista
asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Lisäksi
THL toimii sosiaali- ja terveydenhuollon alan
tilastoviranomaisena.

Pyrimme siihen, että
• väestön terveys, toimintakyky ja
hyvinvointi kohentuvat
• terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat

• sosiaali- ja terveyspalveluiden
kehittäminen.

• valmius torjua terveys- ja
hyvinvointiuhkia on korkealla tasolla

THL palvelee valtion ja kuntien päättäjiä,
terveys- ja hyvinvointialan toimijoita, järjestöjä, tiedeyhteisöjä ja kansalaisia siten, että
yhteistyössä tuotettu tieto on mahdollisimman käyttökelpoista ja vaikuttavaa.
Perustamme työmme laadukkaaseen tutkimukseen, tilasto- ja rekisteritietoon sekä
yhdessä tekemiseen kumppaniemme
kanssa. Kartoitamme aktiivisesti sidosryhmiemme näkemyksiä ja pyrimme vastaamaan heidän tarpeisiinsa.

• sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä
vastaa tehokkaasti väestön ja
yhteiskunnan tarpeisiin

Visio
Suomalaisilla on
hyvä ja terve elämä
sosiaalisesti oikeudenmukaisessa ja
kestävässä yhteiskunnassa.

• alan tilasto- ja rekisteritietovarantoja
käytetään laajasti terveyden ja
hyvinvoinnin sekä palvelujärjestelmän
toimivuuden edistämiseen
• hyvinvointi- ja terveyskysymykset
vaikuttavat vahvasti päätöksentekoon.

Toimintaajatus

Arvot

THL on vaikuttava
asiantuntija sekä
rohkea terveyden ja
hyvinvoinnin puolustaja ja edistäjä.

• kumppanuus

• vaikuttavuus
• vastuullisuus
• riippumattomuus

THL Tutkii
”Tutkimustyömme palvelee viime kädessä kansalaisia:
olipa kyse terveyden haasteista, toimeentulosta tai
palvelujen järjestämisestä, teemme työtä suomalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin puolustamiseksi ja edistämiseksi yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Työn tulokset näkyvät mediassa, säädösvalmisteluina, terveyden ja
hyvinvoinnin edellytyksinä ja parantuneina palveluina.”
Pääjohtaja Pekka Puska

THL:ssä tehtävä tutkimus liittyy väestön
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen,
näihin liittyvän politiikan ja palvelujen
vaikuttavuuteen, biologisten ja kemiallisten
uhkien ennakointiin sekä sosiaalisten ongelmien vähentämiseen.
Tutkimusten tulokset vaikuttavat suosituksiin, päätöksentekoon ja lainsäädäntöön
sekä välittyvät myös suoraan kansalaisille.

Korkeatasoista tutkimusta
THL edustaa suomalaisten tutkimusorganisaatioiden huippua. Tutkimuksemme ovat
arvostettuja ja käytettyjä.
THL oli siteeratuin suomalainen tutkimusorganisaatio vuonna 2011 tehdyssä 3 000
tutkimuslaitoksen kansainvälisessä vertailussa. Julkaisuistamme 80 prosenttia ilmestyy
lehdissä, jotka kuuluvat tiedelehtien vaikutusvaltaisimpaan neljännekseen. Myös opetusministeriö on listannut THL:n kotimaisten
tutkimusorganisaatioiden kärkeen.
Vahvoja lääke- ja terveystieteellisiä tutkimusalueitamme ovat kansansairaudet,
sairauksien syntymekanismit, rokotetutkimukset sekä kansallinen tautiperimä. Ympäristötieteellinen tutkimuksemme käsittää
mm. kosteusvaurioiden, ilman epäpuhtauksien ja vesiepidemioiden tutkimuksen.
Köyhyyden ja syrjäytymisen mekanismit,
palvelurakenteet, lasten hyvinvointi ja päihteiden käyttö ovat keskeisimmät yhteiskuntatieteellisen tutkimuksemme kohteet.
THL:ssa on käynnissä yli sata EU:n rahoittamaa tutkimusta. Vuosina 2009–2011
Suomen Akatemia on rahoittanut noin 50

tutkimustamme. THL:n julkaisut löytyvät
osoitteesta www.julkari.fi.

Ainutlaatuisia aineistoja suomalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista
THL pitää hallussaan vuosikymmeniä taaksepäin ulottuvia väestöotoksiin perustuvia aineistoja, joiden tietoja kartutetaan muutaman vuoden välein. Aineistot
karttuvat kysely-, haastattelu- ja terveystarkastustietojen sekä näytteiden avulla.
THL:llä on laboratorioissaan noin 1 miljoona bakteeri- ja virustutkimusnäytettä, yli 700 000 DNA-näytettä ja noin
300 000 ympäristötutkimuksen näytettä.
Aineistoja hyödynnetään laajasti tutkimusyhteistyössä yliopistojen ja muiden
tutkimuslaitosten kanssa kansallisesti ja
kansainvälisesti.

Esimerkkejä
väestötutkimuksistamme
• FINRISKI
• Kouluterveyskysely
• Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus
• Suomalaisten hyvinvointi ja
palvelut -kysely
• Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -kysely
• Huumekysely
• Juomatapatutkimus

THL YLLÄPITÄÄ TIETOVARANTOJA
THL tuottaa tilasto- ja rekisteritietoa sosiaali- ja terveyspalveluista,
sairauksista ja niiden hoidosta. Tietoa tuotetaan tilastoviranomaisen
roolissa valtakunnallisesti kattavista tilasto- ja rekisteriaineistoista
ja tutkimustoiminnan otosaineistoista.
Rekistereihimme, tilastoihimme ja tietokantoihimme kerättyä tietoa käytetään alan
seurantaan, mallilaskelmiin, ennusteisiin
ja arviointeihin kunnissa ja valtion hallinnossa. Näitä varten THL kehittää jatkuvasti
sosiaali- ja terveyspalvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja vaikuttavuusmittareita ja uudistaa tietovarantojaan.
Kattava ja pitkäaikainen seurantatieto on
kysyttyä myös tutkimuksien perustaksi.
Tilastot ovat myös kunnille maksettavien
valtionosuuksien perusta.

Rekistereitä ja tilastoja
tartuntataudeista lastensuojeluun
THL ylläpitää 15 valtakunnallista rekisteriä ja tuottaa vuosittain noin 60 tilastoraporttia. Esimerkiksi perusterveydenhuollon
avohoidon palvelujen käytöstä saadaan
vertailutietoa AvoHILMO-rekisteristä. Ikäihmisten säännöllisestä kotihoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta kertovat puolestaan
sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri ja kotihoidon laskenta.

Tieto jalostetaan
käyttäjälähtöisiksi tuotteiksi
Tilasto- ja rekisteritietojen kerääminen
tehdään tiiviissä yhteistyössä palvelujen
tarjoajien kanssa. Tiedot päivitetään säännöllisesti, ja niistä syntyviä raportteja ja
sähköisiä tietotuotteita tarjotaan kunnille
ja muille sosiaali- ja terveysalan palvelujen
tarjoajille, päättäjille sekä tutkijoiden käyttöön. Valikoima ulottuu itsepalveluista
valmiiksi jalostettuihin tietotuotteisiin.
Tavoitteena on tietovarantokokonaisuus,
joka on mahdollisimman laajasti julkisessa
käytössä.

Ohjaa KanTa-arkiston ja
eReseptin käyttöönottoa
THL tukee terveyden- ja sosiaalihuollon
sähköisen potilastietojärjestelmän valtakunnallista uudistusta. Sairaanhoitopiirien,
terveyskeskusten ja yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien sekä apteekkien
kehitystyötä ohjataan tietojärjestelmämuutoksiin, jotta Kansallisen Terveysarkiston
tietojärjestelmäpalveluihin liittyminen
onnistuu.

THL ON KANSAINVÄLINEN
Kansainvälinen yhteistyö on olennainen ja lakisääteinen osa
THL:n toimintaa. Kansainväliset kontaktit ovat tiiviitä ja jatkuvia
tutkimusyhteistyössä, politiikassa, tilasto-, seuranta- ja
valvontatehtävissä sekä alan kehittämishankkeissa.
Globaalit muutokset, tartuntataudit ja
ympäristöuhat vaativat entistä valppaampaa seurantaa ja varautumista.
THL on kysytty partneri kansainvälisissä
tutkimuksissa. Euroopan komission 7. puiteohjelman rahoittamissa hankkeissa THL on
ollut toiseksi aktiivisin suomalainen tutkimuslaitos. THL tekee tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä myös lähialueilla, erityisesti
Venäjällä.
Tärkeimpiä asiantuntijayhteistyön foorumeja THL:lle ovat EU ja YK-järjestöt, erityisesti Maailman terveysjärjestö (WHO).
THL:n alaisuudessa toimii neljä WHO:n
kansainvälistä yhteistyökeskusta, jotka
tukevat WHO:n ohjelmien toteuttamista
esimerkiksi mielenterveyden ja kroonisten
tautien tutkimuksessa.
Laitos on kiinteässä vuorovaikutuksessa
useiden EU-organisaatioiden kanssa; lähes
päivittäistä yhteistyö on tartuntatau-

tien torjumiseksi Euroopan tautiviraston
(ECDC) kanssa. Yhteydet ovat tiiviit myös
OECD:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa.
Kansanterveyslaitosten maailmanjärjestön (IANPHI) päämaja ja sihteeristö
toimivat THL:ssä.

Kansainvälisiä kehittämishankkeita
THL ja sen edeltäjät ovat vieneet sosiaalija terveysalan kehitysosaamista yli 40
maahan 20 vuoden aikana.
THL suunnittelee ja toteuttaa sosiaali- ja
terveysalan kehityshankkeita siirtymätalouden maissa ja kehitysmaissa. Teemme
myös hankeseurantaa ja arviointia.
Tämän maksullisen toiminnan painopiste
on viime vuosina ollut monivuotisissa
hankkeissa, kohdemaina muun muassa
Lesotho, Mongolia
ja Egypti.

”Elämme globalisoituvassa maailmassa. Kansainvälinen kehitys
vaikuttaa yhä enemmän myös suomalaisten terveyteen ja
hyvinvointiin. THL on vahvasti mukana kansainvälisessä terveys- ja
hyvinvointityössä − puolustamassa suomalaisten asioita, mutta myös
kantamassa kortensa kekoon alan kansainvälisessä kehitystyössä.”
Pääjohtaja Pekka Puska

THL OHJAA
THL kehittää ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa sekä
tukee tutkimukseen perustuvalla asiantuntijatiedolla hyvinvointia
ja terveyttä edistäviä käytäntöjä ja politiikkaa.

THL tuottaa ajantasaista kuvaa palvelurakenteesta ja sen toimivuudesta sekä
ratkaisuja palvelujen saatavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. THL tukee valtiovaltaa ja kuntia vertailutiedon avulla
vaikuttavien ja kustannuksiltaan tehokkaiden palvelujen järjestämisessä.
Asiantuntijaselvitystemme pohjalta poliittiseen keskustelun keskiöön – ja hallitusohjemaan – on viime aikoina noussut kaksi
väestön hyvinvoinnin kannalta keskeistä
teemaa: Toinen on yhteiskunnallinen eriarvoisuus, terveys- ja hyvinvointierot, syrjäytyminen sekä köyhyyden ja perusturvan
kysymykset. Toinen on terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisen ja rahoituksen haasteet. Molemmissa työ jatkuu.

Menetelmiä, työkaluja
ja mittareita päättäjille,
ammattilaisille ja kansalaisille
THL tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin
toimijoille käyttäjälähtöistä tukea, kuten
arviointitietoa ja -välineitä, vertailukehittämisen palveluja, testejä, laskureita, laatutyökaluja ja -suosituksia, strategiatyökaluja
ja ennalta ehkäisevien palvelujen malleja.

Perinteisten opaskirjojen rinnalla tarjoamme
sähköisiä käsikirjoja – esimerkiksi lastensuojelusta ja vammaispalveluista.
THL on aktiivisesti mukana kehittämässä sosiaali- ja terveysalan avointa innovaatioympäristöä Innokylää, jossa alan kehittäjät ja
ammattilaiset voivat löytää toisensa, kehittää
yhdessä sekä levittää uusia ideoita ja innovaatioita.

Toteuttaa ja koordinoi kansallisia ohjelmia
THL tukee sosiaali- ja terveysministeriötä sen
tehtävässä saattaa hallitusohjelmaa tukevia
toimenpideohjelmia kuntiin, perustaksi niiden
palvelujärjestelmän kehittämiselle. Näitä
ovat esimerkiksi Alkoholiohjelma, Sosiaali- ja
terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE ja kansallinen rokotusohjelma.
THL valmistelee ja toimeenpanee vuosittain
terveyden edistämisen määrärahajaon.
THL:n strategiset kansalliset toimet keskittyvät eriarvoisuuden torjuntaan, sosiaali- ja
terveyspalvelujen kehittämiseen, potilasturvallisuuteen, väestön lihavuuden ehkäisyyn,
tartuntatautien ja rokotusohjelman seurannan
kehittämiseen ja palvelujärjestelmän sähköisen
tiedonhallinnan tehostamiseen.

Esimerkkejä thl.fi-palvelusta löytyvistä työkaluista
• thl.fi/alkoholilaskuri – veren alkoholipitoisuuden ja alkoholin kulutuksen laskuri
• thl.fi/finriski-laskuri – FINRISKI-laskuri laskee riskin sairastua vakavaan
sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen
• www.fineli.fi – elintarvikkeiden koostumustietopankki
• thl.fi/palveluvaaka – sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelujen vertailu
• thl.fi/sotkanet – sosiaali- ja terveysalan tilastotietoja kaikista kunnista
• thl.fi/teaviisari – kuntien terveyden edistämisaktiivisuuden mittari
• www.terveytemme.fi – alueellisia ja väestöryhmittäisiä terveystietoja
• thl.fi/toimia – toimintakyvyn mittareiden tietokanta

