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VÄESTÖINDIKAATTORIT

Huoltosuhde
2013 – 2019
Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka
monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15 - 64vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai
eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on.
Tietolähteenä käytetyn Väestötilaston henkilöperusjoukon
muodostaa alueella (esim. koko maa, maakunta, seutukunta)
vakinaisesti asuva väestö. Ne henkilöt, joilla
väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden
lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta,
samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti
ulkomailla.
Nykyään huoltosuhde on 0,5 eli kahta työikäistä kohti on yksi
huollettavan ikäinen. Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030
suhde on jo yli 0,7 eli sataa työikäistä kohden huollettavan ikäisiä
on (yli) 70. Suomen väestörakenne siis vanhenee.
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Lapsiperheiden
määrä
Indikaattori ilmaisee lapsiperheiden osuuden
prosentteina kaikista perheistä. Lapsiperheiksi
luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.
Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai
avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa,
jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja
avopuolisot ilman lapsia.

Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen
Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.
Tietoja on saatavissa vuodesta 1990 lähtien,
lukuunottamatta vuotta 1991, koska vuoteen 1992
asti tietoja on kerätty vain joka toinen vuosi.
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Kuntavaalien
äänestysprosentti
2017
Indikaattori kuvaa äänestysprosenttia kuntavaaleissa.
Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden osuuden
äänioikeutetuista.
Indikaattori mittaa kuntalaisten osallistumista kunnalliseen
poliittiseen päätöksentekoon. Sen sijaan indikaattorin ei voida
sanovan mittaavan validisti yleistä osallisuutta, sillä ihmiset
osallistuvat yhteiskunnalliseen elämään lukemattomilla eri
tavoilla esim. osallistumalla ei-poliittiseen yhdistystoimintaan tai
erilaisiin joukkoharrastuksiin.
Poliittinen osallistuminen ja tunne siitä, että voi vaikuttaa itseä
koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin, on tärkeä hyvinvoinnin osaalue, osa poliittisten resurssien kokonaisuutta. Edustuksellisen
demokratian peruslähtökohta on, että kaikki osallistuvat
päätöksentekoon, sillä osallistuminen ruokkii myös vastuun
tunnetta yhteiskunnasta. Jos äänestysprosentti olisi 100, niin
kansan eri kerrostumat tulisivat katetuksi kunnanvaltuustossa.
Äänestysaktiivisuudessa on vaihtelua kuntien välillä. Pieni
äänestysprosentti voi heijastaa sitä, että kiinnostus politiikkaan,
usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin, poliittisten tapahtumien
seuraaminen ja tiedot poliittisista asioista kunnassa ovat
vähäisiä, yleisemmin siis passivoituminen. Taustalla voi myös
olla aktiivinen protestointi, etenkin mikäli noudatettu politiikka
ei miellytä tai kun sopivia ehdokkaita ei ole tarjolla. Huono
äänestysaktiivisuus voi liittyä myös väestörakenteeseen, sillä
äänestäminen on yleisintä vanhempien ikäryhmien ja korkeasti
koulutettujen parissa.
Osallistumisen muotoja on kuitenkin lukuisia (mielenosoitukset,
toiminta sosiaalisessa mediassa, ay-toiminta, erilaiset
kansalaistottelemattomuuden muodot) eikä näidenkään suhde
poliittiseen vaikuttamiseen ole yksiselitteinen.
Äänestysaktiivisuus kuvastaa tätä ulottuvuutta siis vain osittain.

TERVEYSINDIKAATTORIT

SAIRASTAVUUSI
NDEKSI,
IKÄVAKIOITU
2013 - 2016
Indeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko
maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää
ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan.
Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti,
aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden
ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kunkin sairausryhmän
yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän
merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja
terveydenhuollon kustannusten kannalta.
Alueen indeksi on sairausryhmittäisten osaindeksien painotettu summa.
Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on.
Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.
Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien
tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä.
Indeksi on ikävakioitu (epäsuora menetelmä), mutta tuloksia voi
tarkastella Sotkanetissä myös ikävakioimattomana (id:244). Lisäksi on
mahdollista tarkastella yksittäisen sairausryhmän indeksiarvoa
ikävakioituna ja ikävakioimattomana. THL:n
sairastavuusindeksikokonaisuus koostuu siten 16 indikaattorista
(yleisindeksi, seitsemän sairausryhmittäistä indeksiä; ikävakioidut ja vakioimattomat indeksit).
THL:n sairastavuusindeksi on laadittu sairastavuuden alueellisen vaihtelun
ja yksittäisten alueiden sairastavuuden muutosten mittariksi. Useimpien
sairauksien yleisyys on hyvin erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen
ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu
indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu
ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:244) puolestaan
heijastaa paremmin alueen sairastavuustaakkaa ja esimerkiksi sen
aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.
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LONKKAMURTUMAT
65V 
2013 - 2018
Indikaattori ilmaisee kaikkien vuoden aikana 65 vuotta
täyttäneille sattuneiden ja sairaalassa hoidettujen
lonkkamurtumien (sivu- tai päädiagnoosi S72) lukumäärän
prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä. Väestötietona
käytetään keskiväkilukua. Sairaaloihin kuuluvat sekä
julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että
yksityisen sektorin sairaalat. Väestösuhteutus on tehty
THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.
Lonkkamurtumat vuoden aikana yli 65 vuotta täyttäneillä
prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä kuvaavat
lähinnä ko. ikäluokan vakavampien kaatumistapaturmien
määrää. Murtumien syntymiseen kaatuessa voi liittyä myös
luuston normaalista poikkeavaa haurastumista, jota
voidaan ennaltaehkäistä. Koska murtumat useimmiten
hoidetaan leikkaamalla, liittyy niihin sairaalahoidon ja lisäksi
kuntoutuksen tarvetta.
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SAIRAUSPÄIVÄRAHAA
SAANEET 16 – 64V
2013 - 2019
Indikaattori ilmaisee Sairausvakuutuslain mukaista
päivärahakorvausta vuoden aikana vähintään yhdeltä päivältä
saaneiden 16 - 64-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä
kohti. Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua
väestöä.

Sairauspäivärahatilastot eivät kuvaa sellaisia sairaustapauksia,
jotka päättyvät sairauspäivärahan karenssin aikana
(sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää). Mittarista on
huomattava, että jakajaväestössä ovat mukana myös
eläkkeensaajat, joilla yleensä ei ole mahdollisuutta saada
sairauspäivärahaa.
Sairauspäivärahaa ei saa lyhyistä, alle 10 arkipäivää kestäneistä
poissaoloista, joita on kuitenkin selvästi enemmän kuin
pitkittyneitä. Lyhyistä poissaoloista ei ole keskitettyä
rekisteritietoa. Kelan rekisterimuuttujaa voi käyttää lähinnä
ilmaisemaan pitkittynyttä työkyvyn alenemista, ja muuttuja toimii
kohtalaisen hyvin myös tulevan työkyvyttömyyden
ennakointimuuttujana. Diagnoosi kirjautuu päivärahan saajilla
nykyisin kaikkiin tapauksiin, aikaisemmin se on ollut vain
pienehköllä otoksella.
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LIIKUNTA JA KULTTUURI
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LIIKUNNAN
EDISTÄMINEN
KUNNASSA
2014, 2016,
2018
Indikaattori kuvaa liikunnan edistämisestä kunnassa
vastaavan tahon terveydenedistämisaktiivisuutta.
Indikaattori on pistemäärä asteikolla 0-100.
Pistemäärä on terveydenedistämisaktiivisuuden
ulottuvuuksia kuvaavien pistemäärien keskiarvo.
Ulottuvuuskohtaiset pistemäärät on saatu
pisteyttämällä kunnan toimintaa kuvaavat
tosiasialuonteiset tiedot suhteessa oletettuun hyvään
käytäntöön. Tulkinta

Pistemäärä kuvaa, miten hyvin
terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu kunnassa.
Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta
osin oletetun hyvän käytännön ja hyvän laadun
mukaista.
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TUKI- JA
LIIKUNTAELINSAIRAUDET
perusterveydenhuollon
lääkärin avosairaanhoidon
vastaanoton käyntisyynä, %
kirjatuista käyntisyistä
2015 - 2018
Indikaattori ilmaisee tuki- ja
liikuntaelinsairaudet perusterveydenhuollon
lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton
käyntisyynä, % kaikista kirjatuista ICD10luokituksen mukaisista käyntisyistä.
Käyntisyy M00 - M99 Tuki- ja liikuntaelinten
sekä sidekudoksen sairaudet.
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LAPSET JA NUORET

KOKOAIKAISEEN
VARHAISKASVATUKSEEN
OSALLISTUNEET 0 – 6 V.
2013 - 2018
indikaattori ilmaisee kunnan kustantamaan kokoaikaiseen
varhaiskasvatukseen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa 31.12
osallistuneiden 0 - 6-vuotiaiden osuuden vastaavanikäisestä väestöstä.

Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston
tietoja.
Indikaattorin lukuihin eivät sisälly varhaiskasvatuksen palveluseteleitä
käyttäneet lapset eivätkä lapset, jotka ovat saaneet Kelan yksityisen hoidon
tukea.
Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen luokitellaan varhaiskasvatus (pl.
esiopetus), joka kestää yli 5 tuntia päivässä tai yli 107,5 tuntia kuukaudessa.
Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen luetaan 5 tuntia tai sen alle kestävä
päivittäinen varhaiskasvatus tai 107,5 tuntia kuukaudessa tai sen alle
kestävä osa-aikainen varhaiskasvatus.
Kunnan kustantamalla varhaiskasvatuksella tarkoitetaan niiden palveluiden
määrää, jotka kunta on kustantanut asukkailleen. Kunnan kustantamissa
palveluissa on omasta tuotannosta vähennetty myynnit ja lisätty ostot.
Vuodesta 1997 lähtien tieto saadaan erikseen päiväkodeista ja
perhepäivähoidosta.
Tiedot sisältävät kunnan itse tuottamat ja muilta kunnilta, kuntayhtymiltä,
valtiolta tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostamat palvelut. Tiedot on
saatavissa seuraavan luokittelun mukaan:
1. "Kunnan omat palvelut" tarkoittaa kunnan omissa yksiköissä tuotettuja
palveluita.
2. "Myydyt palvelut" tarkoittaa kohdasta 1. esim. muille kunnille myytyjä
palveluita.
3. "Julkisyhteisöiltä ostetut palvelut" tarkoittaa kaikkia kunnilta,
kuntayhtymiltä ja valtiolta ostettuja palveluita.
4. "Muilta ostetut palvelut" tarkoittaa lähinnä yksityisiltä ostettuja palveluita.
5. "Kunnan kustantamat palvelut" tarkoittaa niiden palveluiden (tai
tulonsiirtojen) määrää, jotka kunta on kustantanut asukkailleen. Se
lasketaan vähentämällä omasta tuotannosta myynnit ja lisäämällä ostot.
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Huostassa tai kiireellisesti
sijoitettuna olleet 0 - 17vuotiaat viimeisimmän
sijoitustiedon mukaan, %
vastaavanikäisestä väestöstä
(THL)
2013 - 2019

Indikaattori ilmaisee huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna
viimeisimmän sijoitustiedon mukaan olleiden 0 - 17-vuotiaiden
lasten osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Lapsella
tarkoitetaan lastensuojelulain mukaan henkilöä, joka ei ole
täyttänyt 18 vuotta. Nuorella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole
täyttänyt 21 vuotta. Sisältää kiireellisesti sijoitetut, huostaan
otetut, sekä tahdonvastaisesti huostaan otetut lapset.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen
Väestötilaston tietoja.
Luvut sisältävät huostassa olevat 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän
sijoitustiedon mukaan. Jos lapsi on ollut huostaan otettuna
alkuvuodesta ja loppuvuodesta sijoitettuna avohuollon tukitoimena
(huostaanotto lopetettu) ei lapsi/nuori ole luvuissa mukana.
Huostaanotto luvut sisältävät myös kiireelliset sijoitukset ja
tahdonvastaiset huostaanotot.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

NUUSKAA PÄIVITTÄIN
LUKION 1.-2. LK.
2013, 2015, 2017, 2019
Indikaattori ilmaisee päivittäin nuuskaavien lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoiden osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko.
ikäluokassa.
Tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyllä on
merkittävä rooli terveyshaittojen vähentämisessä ja
minimoimisessa. Ympäristön vaikutus tupakka- ja muiden
nikotiinituotteiden käytön aloittamisessa ja jatkamisessa on
merkittävä varsinkin nuorilla.
Tutkimusten mukaan erityisesti joukkueurheilua harrastavilla
nuorilla on muita suurempi riski kokeilla tai käyttää nuuskaa.
Urheiluseurojen ja lajiliittojen on siksi tärkeää luoda selkeät
tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön kieltävät säännöt sekä
puuttua havaittuun käyttöön ja nuuskan välittämiseen.
Valmentajien tietoisuutta heidän oman esimerkkinsä vaikutuksesta
sekä nuuskan haitoista on lisättävä. Vanhempien voi olla vaikeaa
havaita nuuskaamista ja kodin ja koulun sekä seurojen yhteistyö
nuuskaamisen vähentämisessä on tärkeää.
SAATAVILLA VAIN KOKO MAA.

2013
2015
2017
2019

TYÖIKÄISET

Työlliset %
2013 - 2018
Indikaattori ilmaisee työllisten osuuden
prosentteina väestöstä.
Työllisiksi luetaan 15-74 -vuotiaat henkilöt,
jotka laskentaviikolla 25.-31.12. tekivät
yhtenäkin päivänä ansiotyötä tai olivat
tilapäisesti työstä poissa. Tieto työllisyydestä
perustuu työeläke- ja veroviranomaisten
tietoihin. Vuoden viimeisenä työpäivänä
työttömänä työministeriön
työnhakijarekisterin mukaan olleet on
kuitenkin riippumatta muusta toiminnasta
ko. viikolla määritelty työttömiksi. Tätä
työllisten määrää kutsutaan myös työlliseksi
työvoimaksi. Väestösuhteutus on tehty
THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen
Väestötilaston tietoja.
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Vaikeasti työllistyvät
(rakennetyöttömyys),
% 15 - 64-vuotiaista
2013 - 2018
Indikaattori ilmaisee vaikeasti työllistyvien osuuden (%) 15
- 64-vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti työllistetyt on
suhteutettu vastaavanikäiseen väestöön, koska tässä
ryhmässä on mukana myös henkilöitä, jotka eivät kuulu
työvoimaan.
Vaikeasti työllistyvien ryhmään luetaan
pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät,
palveluilta työttömäksi jääneet ja palveluilta palveluille
siirtyneet.

Pitkäaikaistyöttömät sisältää vähintään vuoden
yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet.
Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät sisältää viimeisen 16
kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta
työttömänä työnhakijana olleet pois luettuna edellä
mainitut yhtäjaksoiset pitkäaikaistyöttömät.

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti
saaneet
kotitaloudet vuoden
aikana
2013 - 2019
Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana
toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden kotitalouksien
osuuden prosentteina toimeentulotukea saaneista
kotitalouksista. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen
päivän tietoa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet
ovat saaneet vuoden aikana vähintään 10 kuukautena
toimeentulotukea. Tulkinta
Pitkäaikaisesti (10-12 kuukautena) toimeentulotukea
saaneet kotitaloudet on suhteutettu alueen
toimeentulotukea saaneiden talouksien yhteismäärään.
Erillisellä muuttujalla tarkastellaan pitkäaikaisesti tukea
saaneiden kotitalouksien osuutta toimeentulotukea
saaneista kotitalouksista.
Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden kohdalta
korostuu kasautuva syrjäytymisriski, mihin liittyvät ilmiöinä
niin pitkäaikaistyöttömyys kuin kotitalouden jäsenten
ylisukupolvisen syrjäytymisen riski.
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Koko maa yhteensä
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IKÄÄNTYVÄT

Kotona asuvat 75
vuotta täyttäneet,
% vastaavan
ikäisestä väestöstä
2013 - 2018
indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kotona
asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden
prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä.
Indikaattoria laskettaessa kotona asuviksi
laskettiin muut kuin sairaaloissa ja
terveyskeskuksissa pitkäaikaishoidossa,
vanhainkodeissa, vanhusten tehostetussa
palveluasumisessa, kehitysvammalaitoksissa tai
kehitysvammaisten autetussa asumisessa olleet.
Väestötietoina käytetään vuoden viimeisen
päivän tietoa. Väestösuhteutus on tehty THL:ssä
käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.
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Omaishoidon tuen 75
vuotta täyttäneet
hoidettavat vuoden
aikana, % vastaavan
ikäisestä väestöstä
2013 - 2019

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden
75 vuotta täyttäneiden hoidettavien osuuden prosentteina
vastaavan ikäisestä väestöstä.
Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan
henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen
tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki
muodostuu hoidettavalle annettavista, hänen tarvitsemistaan
palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta,
vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Kunta ja hoitaja
tekevät omaishoidon järjestämisestä toimeksiantosopimuksen.
Väestötietoina käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen
Väestötilaston tietoja.
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Säännöllisen
kotihoidon
piirissä 30.11.
olleet yhteensä
2013 - 2018

Koko maa
Orimattila

Indikaattori ilmaisee säännöllisen kotipalvelun ja/tai
kotisairaanhoidon piirissä laskentapäivänä (30.11.)
olleiden asiakkaiden lukumäärän.
Tietolähteenä on THL:n kotihoidon asiakaslaskenta,
johon kerätään tiedot kaikista niistä asiakkaista, joilla
on palvelu- tai hoitosuunnitelma tai jotka saavat
kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalahoitoa
vähintään kerran viikossa. Tätä indikaattoria varten
poimittiin vain ne asiakkaat, jotka ovat saaneet
kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa (mukaan ei siis
otettu kaikkia kotihoidon laskennassa ilmoitettuja
asiakkaita). Asiakkaisiin ei sisälly niitä henkilöitä,
jotka ovat laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä
laskentapäivänä, vaikka heillä olisi palvelu- ja
hoitosuunnitelma voimassa.
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