Miten TEAviisaria kannattaa
hyödyntää?
Työvälineen avulla on mahdollisuus verrata eri toimi
alojen toimintaa väestön terveyden edistämisessä.
Tiedot ovat vertailukelpoisia sekä eri kuntien välillä
että kunnan sisällä eri toimialojen välillä. Esimerkiksi
opetustoimen sitoutumista terveyden edistämiseen
voi verrata tilanteeseen perusterveydenhuollossa.
Terveydenedistämisaktiivisuuden eri ulottuvuuksia
tarkastelemalla nähdään, missä ovat suurimmat
kehittämistarpeet ja toisaalta kunnan vahvuudet,
joista tulisi jatkossa pitää kiinni.

Terveyden edistäminen näkyväksi
Vertailukelpoiset tunnusluvut tekevät toiminnasta
näkyvää sekä organisaation sisällä että myös ulospäin
kuntalaisille.
Vertailukelpoinen tieto toiminnasta mahdollistaa
johtamisen painopisteen siirtämisen taloudesta
sisällön suuntaan.
Seuraamalla samanaikaisesti hallinnollisen yksikön toi
mintaa ja sen vastuulla olevan väestön hyvinvointia ja
terveyttä päästään arvioimaan toiminnan vaikutuksia.
Tämä on mahdollista, kun muutoksia toiminnassa ja
väestön hyvinvoinnissa seurataan säännöllisesti.

Lisätietoja
www.thl.fi/TEAviisari
teaviisari@thl.fi
Löydät meidät myös
Facebookista
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Avoin verkkopalvelu
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Vertaile kahden kunnan tai alueen tietoja

Sitoutuminen

Avoin ja maksuton verkkopalvelu

kuvaa kunnan sitoutumista strategiatasolla
terveyden edistämiseen. Tämä näkyy mm. useam
man vuoden kattavissa strategia- ja ohjelmaasiakirjoissa sekä toimialojen vuosittaisissa talousja toimintasuunnitelmissa.

TEAviisari tuo esille kunnan toimintaa kuntalaisten ter
veyden edistämisessä. Viisarin tarkoituksena on tukea
kuntien ja alueiden terveydenedistämistyön suunnitte
lua ja johtamista.
Terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) ulottuvuudet
kuvaavat toimintaa eri näkökulmista. Perusajatuksena
on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan
on huomioitava kaikki nämä näkökulmat.

Vertaile TEAviisarissa

Seitsemän näkökulmaa
terveyden edistämiseen
kunnan toimintana

Johtaminen

kuvaa ehkäisevän työn ja terveyden edistämisen
vastuun organisointia, määrittelyä ja toimeenpanoa.
Vertaile eri alueita keskenään

Kunnan tai alueen terveydenedistämisaktiivisuutta voi
nyt vertailla neljällä eri toimialalla:
– kuntajohto
– perusterveydenhuolto
– peruskoulut
– liikunta

Väestön terveysseuranta ja tarveanalyysi
kuvaa vastuuväestöjen terveydentilan ja siihen
vaikuttavien tekijöiden seurantaa, tarveanalyysia
väestöryhmittäin sekä niiden raportointia yksikön
johtoryhmälle ja luottamushenkilöorganisaatiolle.

Voimavarat ja osaaminen

kuvaa henkilöstön ja muiden voimavarojen
mitoitusta sekä osaamista.

Yhteiset käytännöt

Tarkastele yhden kunnan tai alueen tietoja

kuvaa missä määrin kunnassa on sovittu yhteisistä
toimintakäytännöistä, esimerkiksi neuvonnan
toteuttamisesta tai kiusaamiseen puuttumisesta.

Osallisuus

kuvaa kuntalaisten mahdollisuuksia tutustua
terveyden edistämisen tavoitteisiin, ydinprosesseihin
ja voimavaroihin sekä osallistua toiminnan kehittämi
seen ja arviointiin.

Muut ydintoiminnat
Tietoja päivitetään säännöllisin määräajoin.

Helppo käyttää ja näyttää

Seuraa, raportoi ja tutki

ovat toimialakohtaisesti määritettävät terveyden
edistämisen ydintoiminnat, jotka jokaisessa
kunnassa tulee toteuttaa.
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