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TEAviisari  
Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä 

• Valmiiksi tulkittua tietoa kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä 
(hyte) 

• Työväline kehitetty erityisesti toiminnan arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen 
tueksi  

• Tiedot kuvaavat työn johtamista, koordinaatiota, resursseja ja toimeenpanoa 

• Kattaa seitsemän toimialaa 
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Terveydenedistämisaktiivisuus, TEA 

TEAviisarin ydin on geneerinen TEA-viitekehys: 

1. Sitoutuminen – organisaation sitoutuminen strategisella tasolla 

2. Johtaminen – organisointi, vastuiden määrittely sekä toimeenpano 

3. Seuranta ja tarveanalyysi – seuranta ja tarveanalyysi väestöryhmittäin sekä 
raportointi johtoryhmälle ja luottamushenkilöille 

4. Voimavarat – resursointi ja osaaminen 

5. Yhteiset käytännöt – yhteisistä toimintakäytännöistä sopiminen 

6. Osallisuus – väestön mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja 
arviointiin 

7. Muut ydintoiminnat – toimialakohtaiset toiminnot, jotka jokaisessa 
organisaatiossa tulisi toteuttaa 

 
29.9.2020 



TEAviisarin tiedonkeruut 
Perusterveydenhuolto 
• 2008: 191 (83 %) terveyskeskusta 
• 2010: 155 (89 %) terveyskeskusta 
• 2012: 158 (100 %) terveyskeskusta 
• 2014: 154 (99 %) terveyskeskusta 
• 2016: 152 (96 %) terveyskeskusta 
• 2018: 142 (97 %) terveyskeskusta 
• 2020: käynnissä  
 
Liikunta 
• 2010: 268 (79 %) kuntaa 
• 2012: 230 (68 %) kuntaa 
• 2014: 249 (78 %) kuntaa 
• 2016: 271 (91 %) kuntaa 
• 2018: 282 (96 %) kuntaa 
• 2020: 286 (97 %) 

 
Kuntajohto 
• 2011: 195 (58 %) kuntaa 
• 2013: 214 (67 %) kuntaa 
• 2015: 250 (79 %) kuntaa 
• 2017: 270 (92 %) kuntaa 
• 2019: 273 (93 %) kuntaa 
• 2021: käynnistyy keväällä  
 

 

Peruskoulut 
• 2009: 1803 (63 %) koulua 
• 2011: 2078 (73 %) koulua 
• 2013: 2023 (74 %) koulua 
• 2015: 2013 (80 %) koulua 
• 2017: 2073 (88 %) koulua 
• 2019: 2057 (91 %) koulua 

 
Lukiot 
• 2012: 343 (86 %) lukiota 
• 2014: 323 (82 %) lukiota 
• 2016: 335 (90 %) lukiota 
• 2018: 343 (94 %) lukiota 
• 2020: käynnistyy syksyllä 

 
Ammatilliset oppilaitokset 
• 2012: 158 (92 %) ammatillista oppilaitosta 
• 2014: 133 (90 %) ammatillista oppilaitosta 
• 2016: 317 (90 %) toimipistettä 
• 2018: 303 (76 %) toimipistettä 
• 2020: käynnistyy syksyllä 

 
Kulttuuri 
• 2019: 283 (96 %) kuntaa 
• 2021: käynnistyy keväällä 
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Yli 800 
indikaattoria 
yhdessä tulos-
näkymässä. 



Kulttuurin TEAviisari  

• Tiedonkeruun toteutus kevät-kesä 2019 

 

• Kattavuus 96 % (283 Manner-Suomen kuntaa) 

     Väestökattavuus 98,3 % 

 

• Perustaulukot ja kuviot tuloksista saatavilla 
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/85 
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Indikaattorit 

• Lomake koostui 35 kysymyksestä, joissa osassa on 
useampia alakysymyksiä 

• Näistä ja muiden tietolähteiden tiedoista muodostettiin 
yhteensä 94 indikaattoria 

• Tiedot pisteytettiin suhteessa oletettuun hyvään laatuun:  
• mitä suurempi pistemäärä, sitä lähempänä oletettua hyvää 

käytäntöä toiminta on ollut 

• Suurin osa kysymyksistä oli ei/kyllä -tyyppisiä, jolloin ei-
vastauksella sai nolla pistettä ja kyllä-vastauksella sata pistettä 
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Muiden tietolähteiden indikaattorit 

• Tiedonkeruun tietoja täydennettiin muiden kansallisten 
tietolähteiden tiedoilla:  
• Tilastokeskus: Yleisten kirjastojen saavutettavuus: % 

kunnan asukkaista asuu 10 km säteellä kirjastosta 
• Suomen yleiset kirjastot tilastot -tietojärjestelmä: 

• Fyysiset kirjastokäynnit/asukas 
• E-aineistokulut/asukas 
• Tapahtumiin osallistujat/1000 asukasta 
• Kirjastoaineistokulut/asukas 
• Lainaajia/asukas % 
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Poimintoja Satakunnan tuloksista 
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Tietolähteiden ja asiakirjojen käsittely 
luottamushenkilöhallinnossa - Satakunta 
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Hyvinvointia ja terveyttä edistävän 
kulttuuritoiminnan poikkihallinnolliset  
rakenteet tai toimintamallit 
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Kunnan kulttuurin edistämisestä vastaavan toimialan 
koordinoimana työnä 

Jonkin muun tahon koordinoimana työnä 



Hyvinvointia ja terveyttä edistävän 
kulttuuritoiminnan alueelliset rakenteet - Satakunta 
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Koko maa 64 % 

Koko maa 51 % 

Koko maa 26 % 



Koordinaatio ja vastuutaho - Satakunta  

• Kunnista 50 % on sopinut, mikä hallinnonala koordinoi 
hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa 
kokonaisuutena (koko maa 68 %)  

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta 
vastaava henkilö on nimetty 36 prosentissa kunnista (koko 
maa 58 %) 
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Toiminnan ja talouden (talousarvio) 
suunnittelussa määritelty tavoitteet - Satakunta 
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Koko maa 78 % 

Koko maa 50 % 

Koko maa 54 % 



Kulttuurista vastaava hallinnonala seuraa 
säännöllisesti - Satakunta 
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Kirjastokäyntien määrän kehitystä  100 %  



Raportointi kunnan toimintakertomuksessa/laajassa 
hyvinvointikertomuksessa - Satakunta 
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Kunnalla käytössä olevat toimintamallit - 
Satakunta 
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Koko maa 29 % 

Koko maa 51 % 

Koko maa 71 % 

Koko maa 59 % 



Kulttuuripalveluista vastaavan viranhaltijan käyttämä 
osuus työajasta yleiseen kulttuuritoimintaan 
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Satakunta Koko maa 

Vähemmän kuin 20 % 53 % 46 % 

20 % (1 päivä viikossa) 20 % 21 % 

40 % (2 päivää viikossa) 0 % 6 % 

50 % (puolet työajasta) 7 % 6 % 

60 % (3 päivää viikossa) 0 % 2 % 

80 % (4 päivää viikossa) 7 % 2 % 

100 % (päätoimisesti) 13 % 16 %  
Neljänneksessä kunnista 

vastaava viranhaltija 
käytti puolet tai enemmän 

työajastaan yleisen 
kulttuuritoiminnan 

hoitamiseen. 



Kunnan yleisen kulttuuritoiminnan muu 
henkilöstö 

• Viidenneksessä (20 %) Satakunnan kunnista ei ollut kunnan 
yleisessä kulttuuritoiminnassa johtavan viranhaltijan lisäksi 
muuta henkilöstöä (koko maa 33 %)
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Kunnan ja kulttuuritoimijoiden yhteiselimet - 
Satakunta 
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Koko maa  40 % 

Koko maa 19 % 



Johtopäätökset 1/2 

 

• Kulttuurilainsäädännön, linjausten ja tietolähteiden käsittely 
etenkin toimenpiteiden päätöksentekotasolla kunnissa vähäistä.  

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa ei ole 
vastuutettu kaikissa kunnissa.  

• Lapset ja nuoret näyttävät olevan kunnissa parhaiten huomioitu 
väestöryhmä tavoitteiden ja resurssien näkökulmista. 
Vähemmistö- ja erityisryhmien toiminnalle tavoitteet ja resurssit 
on määritelty heikoimmin.  
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Johtopäätökset 2/2 

• Valtaosassa kunnista käytössä toimintamalli, jolla tuodaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin kulttuuritoimintaa       

 -> toiminnan seuraaminen ja raportointi vähäistä. 
• Kunnissa monenlaisia toimintamalleja kuntalaisten 

osallistumisen aktivoimiseksi 
 -> huomiota kiinnitettävä yhdenvertaisuuden toteutumiseen 
      kuntien välillä.  
 -> Yhdenvertaisuus suuri haaste kuntien kulttuuritoiminnassa 
       kuntien erilaisuuden vuoksi. 
• Osassa kuntia kulttuuritoiminnan henkilöstöresurssit ovat 

erittäin vähäiset. 
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Julkaisut 
• Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen näkökulmasta -tutkimuksesta tiiviisti 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952- 343-409-7 

 

• Terveyttä edistävä kulttuuri kunnan toiminnassa –
menetelmäraportti http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-467-7 

 

• Perustaulukot ja kuviot tuloksista saatavilla 
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/85 
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Mikä verkkokoulu on? 

Huom! Rekisteröidy ja luo ensin  
oma käyttäjätunnus. 

2020 Tietojen hyödyntäminen -verkkokoulu 23 

Lue lisää esitteestä 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -
verkkokoulu on uudenlainen johtajille, 
esittelijöille ja valmistelijoille suunnattu 
palvelu. 
Koulutus vahvistaa tiedolla johtamisen ja 
tiedon hyödyntämisen taitoja sekä 
tarjoaa käytännön esimerkkejä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 
osana kuntajohtamista.  

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201708288239
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Siirry verkkokouluun: thl.fi/tiedollajohtaminen 

Hyödynnä verkkokoulua omassa työssäsi 

https://verkkokoulut.thl.fi/web/tietojen-hyodyntaminen
https://verkkokoulut.thl.fi/web/tietojen-hyodyntaminen


KIITOS! 

TEA-tiimi: 
Timo Ståhl 
Susanna Hatakka 
Pia Hakamäki 
Vesa Saaristo 
Niina Saukko 
Kirsi Wiss 
 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

teaviisari@thl.fi 
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Seuraa ajankohtaisia 
päivityksiä. 

mailto:teaviisari@thl.fi

