Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 - 2020
PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT
FINAL 14.3.2016
Lii = liikunta-indikaattoreita
MaMu = maahanmuutto -indikaattorit
MT = mielenterveysindikaattorit
NYK= mukana nykyisessä Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa
Pä = päihdeindikaattoreita
RAV = ravitsemusindikaattoreita
Sex = seksuaaliterveyteen liityviä indikaattoreita
Terveyden edistämisen neuvottelukunnan linjauksia 5.2.2016:
- liikaa ikäryhmäjaottelua -> valitaan esim . +65 tai +75, mieluummin +75v
- ei indikaattoreita, jotka vaativat erillistä keräämistä
- kouluterveyskyselystä samat indikaattorit perusopetuksen 8. ja 9. lk, lukio ja ammatillinen opetus

1. Sähköinen hyvinvointikertomus 0.4:n PERUS- ja TÄYDENTÄVÄT indikaattorit
- "possunpunainen"= sähköinen hyvinvointikertomus 0.4: PERUSindikaattoreita
- "violetti" = täydentävät indikaattorit
- "vihreä 1. sarake = saatavissa vain aluetason tietoa. VALMU ehdottaa
vertailuun Pshp:n ERVA-alueita.
ALUEvertailu PAKETTI

1: TALOUS JA ELINVOIMA

1.1 TALOUS
A. Tulot
Valtionosuudet yhteensä, €/asukas
Valtionosuudet, % nettokustannuksista
Verotulot, €/asukas
Vuosikate, €/asukas
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Vuosikate, % poistoista
Kunnan lainakanta, euroa / asukas
Verotettavat tulot, euroa / asukas

NYK

B. Menot

1.2 ELINVOIMA
A. Väestö
Väestö 31.12.
NYK
Huoltosuhde, demografinen
NYK
Väestöennuste 2030
NYK
Nettomuutto / 1000 asukasta
Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta
Lapsiperheet, % perheistä
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä
Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista
Koulutustasomittain

NYK

Väestö: täydentävät indikaattorit
0-15-vuotiaat, % väestöstä

yhdistetään 0-6 vuotiaat ja
7 - 15 vuotiaat

16-24-vuotiaat, % väestöstä
25-64-vuotiaat, % väestöstä
65-74-vuotiaat, % väestöstä
75 vuotta täyttäneet, % väestöstä
75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030
Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä

NYK
NYK
NYK
NYK

B. Elinvoima
Työlliset, % väestöstä
Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (%)
Kunnan yleinen pienituloisuusaste
Lasten pienituloisuusaste, % alle 18-vuotiaista henkilöistä
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat, %
vastaavanikäisistä

MaMu

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, %
vastaavanikäisistä
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet,
% vastaavanikäisistä

Elinvoima: täydentävät indikaattorit
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %
vastaavanikäisistä
Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

NYK
NYK
NYK

PAKETTI 2: LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
2.1 HYVINVOINTI
2.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus (teema)
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista
NYK, MT
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % 8. ja 9. luokan
NYK, MT
oppilaista
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja NYK
9. luokan oppilaista

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan
oppilaista
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

MT

Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla, % 8. ja 9.
luokan oppilaista
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1
h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9.
luokan oppilaista
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan
oppilaista
Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % 8. ja 9. luokan
oppilaista

RAV

RAV
NYK, RAV

NYK, Lii
NYK, Pä
NYK
NYK, Pä
Sex

2.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

NYK

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät
indikaattorit
Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9.
Pä
luokan oppilaista
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan MT
oppilaista
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 8.
ja 9. luokan oppilaista
Huostassa olleet 0-17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon
mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä

2.2 KUNNAN PALVELUT
A. Päivähoito
Esiopetuksen piirissä lapsia 20.9., yhteensä, lkm
Lasten päivähoidossa olleet 3-5-vuotiaat, %
vastaavanikäisistä

B. Koulu
Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) perusopetuksessa

C. Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä,
määrä / 1000 0-7-vuotiasta

NYK

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit
Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1000
7-18-vuotiasta
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17MT
vuotiaat / 1000 vastaavanikäisestä
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17NYK
vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisistä

PAKETTI 3: NUORET JA NUORET AIKUISET
3.1 HYVINVOINTI
3.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista

MT

Ei yhtään läheistä ystävää, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
Ylipaino, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Ylipaino, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan
opiskelijoista

MT
MT

RAV
RAV

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit
Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla / 1000 15-24vuotiasta naista
Lukiossa opiskelevat
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % lukion 1. ja 2.
luokan oppilaista
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, %
lukion 1. ja 2. luokan oppilaista
Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan
opiskelijoista
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1
h viikossa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Sex

MT

RAV
Lii

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja Pä
2. luokan oppilaista
Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista
Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2.
luokan opiskelijoista
Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % lukion 1. ja 2.
luokan opiskelijoista
Ammattioppilaitoksessa opiskelevat
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan oppilaista
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, %
ammattikoulun 1. ja 2. luokan oppilaista
Ei syö koululounasta päivittäin, % ammattioppilaitoksen 1. ja
2 luokan opiskelijoista
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1
h viikossa, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan
opiskelijoista
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Tupakoi päivittäin, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan
oppilaista
Nuuskaa päivittäin, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan
opiskelijoista
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

3.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18-20-vuotiaat, %
vastaavanikäisistä

Pä
Sex

MT

RAV
Lii

Pä

Pä
Sex

Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2.
luokan opiskelijoista
Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita, %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät
indikaattorit
Lukiossa opiskelevat
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2.
MT
luokan opiskelijoista
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, %
lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Läheinen ihminen käyttää alkoholia niin, että siitä on lapselle Pä
haittaa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Ammattioppilaitoksessa opiskelevat
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, %
MT
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista
Läheinen ihminen käyttää alkoholia niin, että siitä on lapselle Pä
haittaa, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

3.2 KUNNAN PALVELUT
B. Sosiaali- ja terveydenhuolto
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla hoidossa olleet 15-24-vuotiaat / 1000
vastaavanikäistä
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18-20vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisistä

Pä

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18-24vuotiaat / 1000 vastaavanikäisestä
13 - 17-vuotiaiden tyttöjen raskaudenkeskeytykset / 1 000
vastaavanikäistä tyttöä

MT
Sex

PAKETTI 4: TYÖIKÄISET
4.1 HYVINVOINTI
4.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien
osuus (%), 20-64-vuotiaat
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä
Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 25-64-vuotiaista

MT
NYK

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat
Sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1000
vastaavanikäistä
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25-64-vuotiaita, %
vastaavanikäisistä
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien
osuus (%), 20-64-vuotiaat
500 metrin matkan kävelemiseen kykenemättömien osuus
(%), 20-64-vuotiaat
Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20-64-vuotiaat
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20-64vuotiaat
Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja
lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%)
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%), 2064-vuotiaat
Niukasti kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%), 20-64vuotiaat

NYK

Lii
NYK
Pä
Lii
NYK
RAV

4.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät
indikaattorit
Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 20 - 64vuotiaat

4.2 KUNNAN PALVELUT
A. Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15-49vuotiailla, määrä / 1000 vastaavanikäistä
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50-64vuotiailla, määrä / 1000 vastaavanikäistä

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla hoidossa olleet 25-64-vuotiaat / 1000
vastaavanikäistä

Pä

B. Vapaa-aika: täydentävät indikaattorit
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi liikuntapalveluita (%), 20-64-vuotiaat
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi kulttuuripalveluita (%), 20-64-vuotiaat

Lii

PAKETTI 5: IKÄIHMISET
5.1 HYVINVOINTI
5.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien
osuus (%), 65 vuotta täyttäneet
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien
osuus (%), 75 vuotta täyttäneet
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja
65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisistä

MT

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta
täyttäneitä, % vastaavanikäisistä
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien
osuus (%), 65 vuotta täyttäneet
Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus
(%), 75 vuotta täyttäneet
500 metrin matkan kävelemiseen kykenemättömien osuus
(%), 65 vuotta täyttäneet
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta
täyttäneet
Niukasti kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%), 65
vuotta täyttäneet
Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja
lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%), 75 vuotta täyttäneet

Lii
Pä
RAV
Lii

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%), 65 RAV
vuotta täyttäneet
Dementiaindeksi, ikävakioitu

5.1.2 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä
NYK

Opiskelu, työ ja toimeentulo: täydentävät indikaattorit
Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai
lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%), 65 vuotta
täyttäneet

5.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät
indikaattorit
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa
turvallisuuteen (%), 65 vuotta täyttäneet

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä

NYK

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä

5.2 KUNNAN PALVELUT
A. Sosiaali- ja terveydenhuolto
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisistä

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden
aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

NYK

B. Vapaa-aika: täydentävät indikaattorit
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi liikuntapalveluita (%), 65 vuotta täyttäneet
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi kulttuuripalveluita (%), 65 vuotta täyttäneet

Lii

PAKETTI 6: KAIKKI IKÄRYHMÄT
6.1 HYVINVOINTI
6.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien
osuus (%)
Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa sukupuolittain
Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (Kela)

NYK

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit
Mielenterveysindeksi, ikävakioitu (id: 253)

MT

6.1.2 Opiskelu, työ ja toimeentulo: täydentävät
indikaattorit
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%)

6.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet
rikokset / 1000 asukasta
Asunnottomat yksinäiset / 1000 asukasta

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät
indikaattorit
Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1000 asukasta

NYK

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1000
asukasta
Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1000 asukasta

NYK, Pä
Pä

6.2 KUNNAN PALVELUT
A. Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta
NYK

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit
Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA)
perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon muut avohoitokäynnit (muu
ammattiryhmä kuin lääkärit) / 1000 asukasta
Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) kunnan
strategisessa johtamisessa
Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavat tavoitteet kunnan
toiminta- ja taloussuunnitelmassa, pistemäärä
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1000 asukasta
Sosiaalitoimen nettokustannukset, €/asukas
Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto)
nettokustannukset, €/asukas
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, €/asukas

NYK
NYK

NYK
NYK
NYK
NYK

B. Vapaa-aika: täydentävät indikaattorit
Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) liikunnan
edistämisessä

NYK

PAKETTI 7: PIRKANMAA
7.1 KULTTUURI-INDIKAATTORIT
Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön opiskelijoita
syyslukukaudella

Tilastokeskus.fi/ 3900

Muun kulttuuritoimen nettokustannukset, €/asukas

Tilastokeskus.fi/ 4195

Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1- THL/ ATH
3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%)

7.2 RAVITSEMUSINDIKAATTORIT
Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: ravitsemus
Kirjattu käytäntö ongelmien tunnistamisessa: ikääntyneiden
vajaaravitsemus
Ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin asioihin
kouluvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu/
toteuttaminen/ arviointi
Ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin asioihin
kouluvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu/
toteuttaminen/ arviointi
Ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin asioihin
kouluvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu/
toteuttaminen/ arviointi

TEAviisari -kysely/ Kuntajohto
TEAviisari -kysely/
Perusterveydenhuolto
TEAviisari -kysely/ Perusopetus

TEAviisari -kysely/ Lukiokoulutus

TEAviisari -kysely/ Ammatillinen
koulutus

7.3 MUUT INDIKAATTORIT
Kunnan nettokustannukset €/ as
Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, €/asukas
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut
- diabetes 40 - 64 -vuotiaat
- sepelavaltimotauti 40 - 64 -vuotiaat
- verenpainetauti 40 - 64 -vuotiaat
- depressio 40 - 64-vuotiaat
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus yli 75-vuotiaat% (
enintään 500m päivittäistavarakaupasta asuvat)

Tilastokeskus.fi/ 4120
Sotkanet
Sotkanet
Sotkanet
Sotkanet

www.ymparisto.fi/liiteri

