
 

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit  

 

Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) 

Sairastavuus (17 kpl) 

Palvelujen käyttö (13 kpl) 

Väestö (14 kpl) 

 

Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 

 

Koonnut 

Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen  

Keski-Suomen SOTE 2015 – hanke  

17.3.2015 



 Kunnan terveyspalvelujen suunnittelun indikaattorit  

 

• Kokonaisuus perustuu Kunnan terveyspalveluiden suunnittelu -

hankkeeseen, jonka lähtökohtana on ollut koota tietoa kuntien 

terveyspalveluiden suunnitteluun ja väestön terveystarpeiden arviointiin.  

 

• Indikaattorit on kehitetty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen, Tilastokeskuksen, 

Kelan ja kuntien johtavien terveyskeskuslääkäreiden kanssa  

 

Tilastoaineisto:  

• Etelä-, Itä- ja Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja koko maa sekä 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnat v. 2013 (joistakin indikaattoreista 

saatavilla vain koko maata koskevat tilastot)  

 

Lähde: 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=G&ind

icator=110 

 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=G&indicator=110
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=G&indicator=110
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=G&indicator=110
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=G&indicator=110


Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - 

indikaattorit  

 

Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) 

Muut osiot:  

Sairastavuus (17 kpl) 

Palvelujen käyttö (13 kpl) 

Väestö (14 kpl) 

 

Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 

 
 

Koonnut: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen, Keski-Suomen SOTE 2015 – hanke  

 

17.3.2015 



Terveyskäyttäytyminen (12 kpl)  

• Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

• Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista  

• Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta naista  

• Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa  

• Terveyttä edistävää liikuntaa harrastamattomia 25 - 64-vuotiaita, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

• Lihavia (BMI>30) 25 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä 

• Alkoholin kulutus viimeksi kuluneen viikon aikana (miehet vähintään 8 

annosta, naiset vähintään 5 annosta) 25 - 64-vuotiailla, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

• Päivittäin tupakoivia 25 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä  

• Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista  

• Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista  

• Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen 

oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista  

•  Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista 

 

 

 

 

 

 

17.3.2015 



Terveyskäyttäytyminen (12 indikaattoria) 

 

• Lähes kaikkien indikaattorien osalta terveyskäyttäytymiseen liittyvät 

ongelmat ovat Keski-Suomessa vähäisempiä kuin maassa keskimäärin 

• Yksittäisissä kunnissa terveyskäyttäytymiseen liittyvät riskit ovat kuitenkin 

suurempia kuin keskimäärin Suomessa  

 

• 8. – 9. luokkalaisten tupakoinnissa ja alkoholinkäytössä on suuria 

kuntakohtaisia eroja  

• Ammattioppilaitosten ja lukioiden 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden välillä 

on erittäin suuret erot tupakoinnissa ja alkoholinkäytössä  

• (kts. Seuraavan sivun taulukko)  

 

• Tilastoja ei ole julkaistu kaikista Keski-Suomen kunnista 

• Osa tilastoista kuvaa vain koko maan tilannetta (alueellisia tai 

kuntakohtaisia tietoja ei saatavilla Sotkanetista) 

 

17.3.2015 



Nuorten tupakointi ja humalajuominen Keski-Suomessa v. 2013 

(vaihteluväli eri kunnissa)  

sekä  

aikuisten tupakointiin ja alkoholinkäyttöön liittyvät indikaattorit  

Tupakoi päivittäin (%)  Tosi humalassa vähintään 
1 x kuukaudessa (%) 

8. ja 9. luokan oppilaat 4 – 24 % 4  - 17 % 

Lukion 1. ja 2. luokan opiskelijat 3 – 8 % 10 – 19 %  

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 
2. vuoden opiskelijat 

27 – 37 % Noin 30 %  

17.3.2015 

25 – 64 – vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Koko maa):  

• Päivittäin tupakoivia: 16,7 %  

• Alkoholin kulutus viimeksi kuluneen viikon aikana (miehet vähintään 8 

annosta, naiset vähintään 5 annosta): 32,1 %  



Terveyskäyttäytyminen 1/12_ 

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 288 info) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=288


Terveyskäyttäytyminen 1/12:  

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 288 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=288


Terveyskäyttäytyminen 2/12:  

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan 

oppilaista (id: 289 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=289


Terveyskäyttäytyminen 2/12:  

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan 

oppilaista (id: 289 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=289
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=289


Terveyskäyttäytyminen 3/12:  

Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta naista (id: 695 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=695


Terveyskäyttäytyminen 3/12:  

Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta naista (id: 695 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=695


Terveyskäyttäytyminen 4/12: Alkoholijuomien myynti asukasta 

kohti 100 %:n alkoholina, litraa (id: 714 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=714


Terveyskäyttäytyminen 4/12: Alkoholijuomien myynti asukasta 

kohti 100 %:n alkoholina, litraa (id: 714 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=714


Terveyskäyttäytyminen 5-8/12  

(% väestöstä; saatavissa vain koko maata koskevat tiedot v. 2013):   

 

5. Terveyttä edistävää liikuntaa harrastamattomia 25 - 64-vuotiaita, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (id: 715 info; viimeisin päivitys v. 2005): 28,3 % 

 

6. Lihavia (BMI>30) 25 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä  

(id: 716 info): 17,3 % 

 

7. Alkoholin kulutus viimeksi kuluneen viikon aikana (miehet vähintään 8 

annosta, naiset vähintään 5 annosta) 25 - 64-vuotiailla, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (id: 718 info ): 32,1 % 

 

8. Päivittäin tupakoivia 25 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä 

(id: 719 info): 16,7 % 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=715
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=716
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=718
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=718
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=719


Terveyskäyttäytyminen 9/12:  

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista (id: 3920 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3920


Terveyskäyttäytyminen 9/12:  

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista (id: 3920 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3920


Terveyskäyttäytyminen 10/12:  

Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (id: 3921 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3921


Terveyskäyttäytyminen 10/12:  

Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (id: 3921 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3921


Terveyskäyttäytyminen 11/12:  

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen 

oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (id: 3935 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3935


Terveyskäyttäytyminen 11/12:  

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen 

oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (id: 3935 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3935


Terveyskäyttäytyminen 12/12: 

Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista (id: 3936 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3936


Terveyskäyttäytyminen 12/12: 

Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista (id: 3936 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3936


Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - 

indikaattorit  

 

Sairastavuus (17 kpl) 

 
Muut osiot:  

Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) 

Palvelujen käyttö (13 kpl) 

Väestö (14 kpl) 

 

Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 
 

 

Koonnut: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen, Keski-Suomen SOTE 2015 – hanke  

 

 

 
17.3.2015 



Sairastavuus ( 17 kpl) 

 

1. Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu  

2. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin  psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta 

täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä  

3. Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi 

työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista  

 

 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja, % väestöstä   

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin  oikeutettuja (% vastaavanikäisestä väestöstä)  

4. diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä 

5. psykoosin vuoksi oikeutettuja 

6. astman vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä 

7. sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä 

8. verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä 
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Sairastavuus ( 17 kpl) 

 

9. Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet, % 

vastaavanikäisestä väestöstä 

10. Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä  

11. Terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevia 25 - 64-vuotiaita, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

12. Selkä- tai nivelongelmia 25 - 64-vuotiailla, % vastaavanikäisestä  

13. Unettomuutta ja/tai masentuneisuutta viimeksi kuluneen kuukauden aikana 

25 - 64-vuotiailla, % vastaavanikäisestä väestöstä väestöstä  

14. Työ- tai toimintakykyä haittaavan sairauden esiintyvyys 20 - 34-vuotiailla, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

15. Todettuja klamydiainfektioita / 100 000 asukasta  

16. Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 18 - 24-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

17. Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25 - 64-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3.2015 



Sairastavuus (17 kpl) 

 

• Keski-Suomessa lähes kaikki sairastavuutta kuvaavat 

indikaattorit ovat koko maan keskitason yläpuolella 

 (kts. Taulukko seuraavalla sivulla) 

• Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen % - osuus 

väestöstä on kuitenkin kokonaisuutena lähellä maan 

keskitasoa (25 %), vaikka kuntakohtaiset erot 

sairastavuudessa ovat indikaattorien perusteella 

huomattavia 

• Kelan ikävakioidun sairastavuusindeksin perusteella 

ainoastaan Jyväskylässä ja Laukaassa sairastavuus on 

maan keskitason alapuolella 

 

17.3.2015 



Sairastavuus  (17 kpl) 

Keski-Suomessa korkeampi kuin koko maan 

keskitaso 

Keski-Suomessa  sama tai matalampi kuin 

koko maan keskitaso 

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu  Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 

vuotta täyttäneet 

Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien 

vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat (16 - 64-vuotiaat) 

Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25 - 

64-vuotiaat 

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä 

Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 18 - 24-vuotiaat 

Todettuja klamydiainfektioita / 100 000 asukasta  

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja  (% vastaavanikäisestä väestöstä) 

Diabetes (40 vuotta täyttäneet) Psykoosi (65 vuotta täyttäneet) 

Psykoosi 

Astma (40 vuotta täyttäneet) 

Sepelvaltimotauti (40 vuotta täyttäneet) 

Verenpainetauti (40 vuotta täyttäneet) 

17.3.2015 



Sairastavuus 1/17: Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (id: 184 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=184


Sairastavuus 1/17: Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (id: 184 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=184


Sairastavuus 2/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi 

oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 

408 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=408


17.3.2015 

Sairastavuus 2/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi 

oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 

408 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=408


Sairastavuus 3/17: Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien 

vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista (id: 682 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=682


Sairastavuus 3/17: Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien 

vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista (id: 682 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=682


Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja, % väestöstä  

(id: 3223 info  ) 

17.3.2015 



Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja, % väestöstä  

(id: 3223 info  ) 

17.3.2015 



Sairastavuus 4/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi 

oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 

683 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=683


Sairastavuus 4/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi 

oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 

683 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=683


Sairastavuus 5/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi 

oikeutettuja, % väestöstä (id: 685 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=685


Sairastavuus 5/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi 

oikeutettuja, % väestöstä (id: 685 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=685


Sairastavuus 6/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin astman vuoksi 

oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 

686 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=686


Sairastavuus 6/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin astman vuoksi 

oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 

686 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=686


Sairastavuus 7/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin 

vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä 

(id: 687 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=687


Sairastavuus 7/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin 

vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä 

(id: 687 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=687


Sairastavuus 8/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi 

oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 

688 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=688


17.3.2015 

Sairastavuus 8/17: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi 

oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 

688 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=688


Sairastavuus 9/17: Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta 

täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 690 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=690


17.3.2015 

Sairastavuus 9/17: Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta 

täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 690 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=690


Sairastavuus 10/17: Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (id: 699 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=699


17.3.2015 

Sairastavuus 10/17: Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (id: 699 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=699


Sairastavuus 11, 12, 13, 15/17 (Vain koko maan tiedot saatavissa v. 2013):  

 

• Terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevia 25 - 64-vuotiaita, 

% vastaavanikäisestä väestöstä (id: 717 info): 34,0 % 

 

• Selkä- tai nivelongelmia 25 - 64-vuotiailla, % vastaavanikäisestä 

väestöstä (id: 721 info): 48,7 % 

 

• Unettomuutta ja/tai masentuneisuutta viimeksi kuluneen 

kuukauden aikana 25 - 64-vuotiailla, % vastaavanikäisestä 

väestöstä (id: 722 info): 26,4 % 

 

• Työ- tai toimintakykyä haittaavan sairauden esiintyvyys 20 - 34-

vuotiailla, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 1798 info). 12,0 % 

 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=717
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=721
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=722
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1798


Sairastavuus 14/17: Todettuja klamydiainfektioita / 100 000 asukasta (id: 

738 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=738
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=738


17.3.2015 

Sairastavuus 14/17: Todettuja klamydiainfektioita / 100 000 asukasta (id: 

738 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=738
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=738


Sairastavuus 16/17: Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 18 - 24-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 2355 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=2355


17.3.2015 

Sairastavuus 16/17: Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 18 - 24-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 2355 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=2355


Sairastavuus 17/17: Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25 - 64-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 2356 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=2356


17.3.2015 

Sairastavuus 17/17: Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25 - 64-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 2356 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=2356


Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - 

indikaattorit  

 

Palvelujen käyttö (13 kpl) 

 
Muut osiot:  

Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) 

Sairastavuus (17 kpl) 

Väestö (14 kpl) 

 

Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 

 

 
Koonnut: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen, Keski-Suomen SOTE 2015 – hanke  

 

17.3.2015 



Palvelujen käyttö (13 kpl) 

 

1. Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1 000 vast.ikäistä  

2. Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä  

3. Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1000 7 - 18-vuotiasta  

4. Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät 0 - 74-vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä  

5. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät 0 - 74-vuotiailla / 1000 

vastaavanikäistä  

6. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1000 

vastaavanikäistä 

7. Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0 - 16-vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä  

8. Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 17 - 74-vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä  

9. Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä  

10. Hoitopäivät ympärivuorokautisen hoidon sisältävässä sosiaalitoimen yksikössä 75 

vuotta täyttäneillä/ 1000 vastaavanikäistä  

11. Laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä  

12. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vast.ikäisestä väestöstä  

13. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin potilaat yhteensä / 1000 asukasta  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3.2015 



Palvelujen käyttö (13 kpl; Hoitopäivät/1000 vastaavanikäistä) 

Keski-Suomessa yli koko maan 

keskitason 

Keski-Suomessa alle koko maan 

keskitason 

Perusterveydenhuollon vuodeosasto-

hoidon hoitopäivät 0 - 74-vuotiailla 

Somaattisen esh:n hoitopäivät:  

• 0 - 74-vuotiailla  

• 75 vuotta täyttäneillä   

Hoitopäivät ympärivuorokautisen 

hoidon sisältävässä sosiaalitoimen 

yksikössä 75 vuotta täyttäneillä  

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät: 

• 0 - 16-vuotiailla  

• 17 - 74-vuotiailla  

• 75 vuotta täyttäneillä  

Laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta 

täyttäneillä  

Yksityislääkärikäynneistä korvausta 

saaneet, % väestöstä  

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 

75 vuotta täyttäneet, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

Perusterveydenhuollon koulutervey-

denhuollon käynnit/1000 7 - 18-

vuotiasta  

Perusterveydenhuollon avohoidon 

lääkärin potilaat yhteensä / 1000 

asukasta 

Perusterveydenhuollon vuodeosasto-

hoidon hoitopäivät 75 vuotta 

täyttäneillä  

17.3.2015 



Somaatttisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon  

hoitopäivät 0 – 74 – vuotiailla/1000 vastaavanikäistä  v. 2013 
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Somaattisen erikoissai-

raanhoidon hoitopäivät 0 - 

74-vuotiailla                                            

Perusterveydenhuollon 

vuodeosastohoidon 

hoitopäivät 0 - 74-v.                                             

17.3.2015 

Molemmat alimmassa kolmanneksessa: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, 

Toivakka, Uurainen 

Molemmat ylimmässä kolmanneksessa: Joutsa, Luhanka, Pihtipudas 
 

Vihreä = Kunnat, jotka kuuluvat alimpaan kolmannekseen (vähiten hoitopäiviä) 

Keltainen = keskimmäinen kolmannes 

Punainen = Kunnat, jotka kuuluvat ylimpään kolmannekseen (eniten hoitopäiviä) 

 

 



Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0-16- ja 17-74-vuotiailla  

/1000 vastaavanikäistä  v. 2013 

17.3.2015 

Molemmat alimmassa kolmanneksessa: Kannonkoski, Kyyjärvi, Luhanka 

Molemmat ylimmässä kolmanneksessa: Viitasaari 
 

Vihreä = Kunnat, jotka kuuluvat alimpaan kolmannekseen (vähiten hoitopäiviä) 

Keltainen = keskimmäinen kolmannes 

Punainen = Kunnat, jotka kuuluvat ylimpään kolmannekseen (eniten hoitopäiviä) 
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Psykiatrian laitoshoidon 

hoitopäivät 0 - 16-

vuotiailla                                            

 Psykiatrian laitoshoidon 

hoitopäivät 17 - 74-

vuotiailla                                            



75 vuotta täyttäneiden hoitopäivät /1000 vastaavanikäistä  v. 2013 

17.3.2015 

Kaikki alimmassa tai keskimmäisessä kolmanneksessa: Karstula, Keuruu 

Kaikki keskimmäisessä tai ylimmässä kolmanneksessa: Jyväskylä, 

Petäjävesi, Saarijärvi, Äänekoski 
 

Vihreä = Kunnat, jotka kuuluvat alimpaan kolmannekseen (vähiten hoitopäiviä) 

Keltainen = keskimmäinen kolmannes 

Punainen = Kunnat, jotka kuuluvat ylimpään kolmannekseen (eniten hoitopäiviä) 
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Somaattinen 

erikoissairaanhoito                                           

Perusterveydenhuollon 

vuodeosasto                                           

Psykiatrian laitoshoito                                           

Ympärivrk:n hoidon 

sosiaalitoimen yksikkö                                           



Palvelujen käyttö 1/13:  

Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä /  

1 000 vastaavanikäistä (id: 6 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=6


Palvelujen käyttö 1/13:  

Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä /  

1 000 vastaavanikäistä (id: 6 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=6


Palvelujen käyttö 2/13:  

Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä (id: 692 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=692


Palvelujen käyttö 2/13:  

Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä (id: 692 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=692


Palvelujen käyttö 3/13: Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon 

käynnit / 1000 7 - 18-vuotiasta (id: 694 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=694
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=694


Palvelujen käyttö 3/13: Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon 

käynnit / 1000 7 - 18-vuotiasta (id: 694 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=694


Palvelujen käyttö 4/13: Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät 0 - 

74-vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (id: 700 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=700


Palvelujen käyttö 4/13: Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät 0 - 

74-vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (id: 700 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=700


Palvelujen käyttö 5/13: Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon 

hoitopäivät 0 - 74-vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (id: 702 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=702
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=702


Palvelujen käyttö 5/13: Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon 

hoitopäivät 0 - 74-vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (id: 702 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=702


Palvelujen käyttö 6/13: Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon 

hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1000 vastaavanikäistä (id: 703 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=703
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=703


17.3.2015 

Palvelujen käyttö 6/13: Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon 

hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1000 vastaavanikäistä (id: 703 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=703
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=703


Palvelujen käyttö 7/13: Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0 - 16-

vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (id: 704 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=704


Palvelujen käyttö 7/13: Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0 - 16-

vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (id: 704 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=704
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=704


Palvelujen käyttö 8/13: Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 17 - 74-

vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (id: 705 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=705


Palvelujen käyttö 8/13: Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 17 - 74-

vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (id: 705 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=705


Palvelujen käyttö 9/13: Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta 

täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä (id: 706 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=706


 Palvelujen käyttö 9/13: Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta 

täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä (id: 706 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=706


Palvelujen käyttö 10/13: Hoitopäivät ympärivuorokautisen hoidon 

sisältävässä sosiaalitoimen yksikössä 75 vuotta täyttäneillä/ 1000 

vastaavanikäistä (id: 707 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=707


Palvelujen käyttö 10/13: Hoitopäivät ympärivuorokautisen hoidon 

sisältävässä sosiaalitoimen yksikössä 75 vuotta täyttäneillä/ 1000 

vastaavanikäistä (id: 707 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=707


Palvelujen käyttö 11/13: Laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta 

täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä (id: 708 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=708


Palvelujen käyttö 11/13: Laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta 

täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä (id: 708 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=708


Palvelujen käyttö 12/13: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta 

täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 709 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=709


Palvelujen käyttö 12/13: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta 

täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 709 info  ) 

17.3.2015 

Kinnulan, Kyyjärven, Multian 

ja Petäjäveden tiedot 

puuttuvat 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=709
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=709


Palvelujen käyttö 13/13: Perusterveydenhuollon avohoidon 

lääkärin potilaat yhteensä / 1000 asukasta (id: 1556 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1556
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1556


Palvelujen käyttö 13/13: Perusterveydenhuollon avohoidon 

lääkärin potilaat yhteensä / 1000 asukasta (id: 1556 info  ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1556


Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - 

indikaattorit  

 

Väestö (14 kpl) 

Muut osiot:  

Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) 

Sairastavuus (17 kpl) 

Palvelujen käyttö (13 kpl) 

 

Lähde: THL/Sotkanet v. 2013  

 

 

Koonnut: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen, Keski-Suomen SOTE 2015 – hanke  

 

 17.3.2015 



Väestö (14 kpl) 

 

1. 0 - 6-vuotiaat, % väestöstä 

2. 75 vuotta täyttäneet, %  

3. Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 

4. Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

5. Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 

6. Tulomuuttajat, lkm 

7. Lähtömuuttajat, lkm 

8. Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 

9. – 11. Väestöennuste 2020, 2030 ja 2040  

12. – 14. 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020, 2030, 2040 

 

17.3.2015 



Huomioita väestöindikaattoreista: Lapset ja perheet  

Keski-Suomessa 0 - 6-vuotiaiden  % - osuus väestöstä on hiukan 

suurempi kuin koko maassa keskimäärin 

• Vaihteluväli  Keski-Suomen kunnissa noin 5 – 13 % 

• Eniten tähän ikäryhmään kuuluvia Uuraisilla, Laukaassa, Petäjävedellä, 

Muuramessa, Toivakassa ja Jyväskylässä (yli 8 %) 

 

Yksinhuoltajaperheiden % osuus lapsiperheistä on hiukan pienempi kuin 

maassa keskimäärin 

• Vaihteluväli  Keski-Suomen kunnissa noin 6 – 23 % 

• Eniten yksinhuoltajaperheitä lapsiperheistä Multialla, Saarijärvellä, 

Keuruulla, Jyväskylässä, Joutsassa, Äänekoskella, Pihtiputaalla, 

Viitasaarella ja Konnevedellä (yli 16 %) 

 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 - 17-vuotiaiden % - osuus vastaavanikäi-

sestä väestöstä on hiukan suurempi kuin maassa keskimäärin (1,6 %) 

• Vaihteluväli  Keski-Suomen kunnissa 0,5 – 3,7 % 

• Suurimmat % - osuudet Kivijärvellä, Joutsassa, Kinnulassa, 

Kannonkoskella, Saarijärvellä, Jyväskylässä ja Äänekoskella 

17.3.2015 



Huomioita väestöindikaattoreista: yli 75 -vuotiaat 

Keski-Suomessa 75 vuotta täyttäneiden  % - osuus väestöstä on hiukan 

suurempi kuin maassa keskimäärin 

• Vaihteluväli  Keski-Suomen kunnissa noin 5 – 21 % 

• Suurimmat % - osuudet Luhangassa, Multialla, Kannonkoskella, 

Joutsassa, Kivijärvellä, Viitasaarella ja Konnevedellä  

 

75 – vuotta täyttäneistä yksinasuvia on lähes saman verran kuin maassa 

keskimäärin (hieman alle puolet) 

• Vaihteluväli  Keski-Suomen kunnissa  40 – 50 % 

• Suurimmat % osuudet Petäjävedellä, Joutsassa, Jyväskylässä, 

Keuruulla, Äänekoskella, Hankasalmella, Viitasaarella, Pihtiputaalla ja 

Saarijärvellä (yli 45 %) 

 

Väestöennusteiden mukaan 75 – vuotta täyttäneiden % osuus väestöstä 

kasvaa Keski-Suomessa saman verran kuin maassa keskimäärin v. 2040 

mennessä 

 

17.3.2015 



17.3.2015 

Väestö 1/14:  0 - 6-vuotiaat, % väestöstä (id: 7 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=7


Väestö 1/14:  0 - 6-vuotiaat, % väestöstä (id: 7 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=7
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=7
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Väestö 2/14: 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä (id: 171 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=171


Väestö 2/14: 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä (id: 171 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=171
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=171


Väestö  3/14: Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (id: 74 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=74


17.3.2015 

Väestö  3/14: Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (id: 74 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=74


17.3.2015 

Väestö  4/14: Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (THL) (id: 191 info ) 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=191


Väestö  4/14: Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (THL) (id: 191 info ) 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=191


Våestö 5/14: Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

asuntoväestöstä (id: 237 info ) 

 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=237


17.3.2015 

Våestö 5/14: Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

asuntoväestöstä (id: 237 info ) 

 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=237


Väestö 6/14: Tulomuuttajat, lkm (id: 3196 info )  

 
v. 2011 

 
v. 2012 

 
v. 2013 

Etelä-Savon 
sairaanhoitopiiri 

4398 4329 4216 

Itä-Savon 
sairaanhoitopiiri 

1992 1971 1944 

Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri 

14153 13939 13168 

Pohjois-Karjalan 
sairaanhoitopiiri 

9366 9231 9012 

Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiri 

13685 13471 12991 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3196


Väestö 7/14: Lähtömuuttajat, lkm (id: 3197 info ) 

v. 2011 v. 2012 v. 2013 

Etelä-Savon 

sairaanhoitopiiri 

4490 4401 4140 

Itä-Savon 

sairaanhoitopiiri 

2099 2036 2050 

Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri 

13553 13366 13196 

Pohjois-Karjalan 

sairaanhoitopiiri 

9261 9160 8999 

Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiiri 

13242 12914 12411 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3197


Väestö 8/14: Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta (id: 

178 info ) 

v. 2011 v. 2012 v. 2013 

Koko maa 3,1 3,2 3,3 

Etelä-Savon 
sairaanhoitopiiri 

-,9 -,7 0,7 

Itä-Savon 
sairaanhoitopiiri 

-2,4 -1,4 -2,4 

Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri 

2,4 2,3 -,1 

Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiri 

1,8 2,2 2,3 

Pohjois-Karjalan 
sairaanhoitopiiri 

0,6 0,4 0,1 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=178
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=178


Väestö 8/14: Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta (id: 178 info ) 

v. 2011 v. 2012 v. 2013 

Hankasalmi -4,0 -1,1 -7,4 

Joutsa -5,6 -,2 0,2 

Jyväskylä 4,4 5,4 4,0 

Kannonkoski -7,1 19,3 -12,5 

Karstula -,9 -14,2 0,5 

Keuruu -4,4 -2,6 -12,9 

Kinnula 4,4 -26,6 5,1 

Kivijärvi -15,0 -16,9 -23,0 

Konnevesi -6,8 1,4 -4,2 

Kyyjärvi -2,7 -19,7 -21,0 

Laukaa 3,9 5,5 -,6 

Luhanka -12,5 -24,6 2,6 

Multia -15,7 -7,7 -13,5 

Muurame 14,3 8,4 -5,4 

Petäjävesi 9,1 8,5 4,8 

Pihtipudas -6,7 -6,3 -10,1 

Saarijärvi -12,7 -5,4 -4,0 

Toivakka 19,0 -8,6 5,3 

Uurainen 7,7 10,9 0,0 

Viitasaari -3,0 -8,6 -1,5 

Äänekoski 3,4 -2,5 -8,7 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=178
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=178


Väestö 9/14: Väestöennuste 2020, 2030 ja 2040 (v. 2012; id: 733 info ) 

2020 2030 2040 

Etelä-Savon 

sairaanhoitopiiri 

101116 98349 95590 

Itä-Savon 

sairaanhoitopiiri 

42453 40573 39036 

Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri 

259634 268233 273009 

Pohjois-Karjalan 

sairaanhoitopiiri 

167562 166175 163532 

Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiiri 

246869 246139 243597 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=733
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=733
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=733


Väestö 9/14: Väestöennuste 2020-2040 (id: 733, 746, 751 info) 

2020 2030 2040 

Hankasalmi 5488 5553 5585 

Joutsa 4616 4434 4288 

Jyväskylä 142654 151041 156575 

Kannonkoski 1450 1420 1401 

Karstula 4049 3773 3599 

Keuruu 10035 9756 9476 

Kinnula 1717 1663 1603 

Kivijärvi 1180 1102 1047 

Konnevesi 2728 2610 2522 

Kyyjärvi 1370 1278 1202 

Laukaa 19914 21004 21476 

Luhanka 728 684 663 

Multia 1619 1477 1397 

Muurame 10345 11012 11344 

Petäjävesi 4543 4924 5107 

Pihtipudas 3974 3625 3417 

Saarijärvi 9564 9046 8660 

Toivakka 2738 2891 2931 

Uurainen 4095 4476 4689 

Viitasaari 6540 6254 6034 

Äänekoski 20287 20210 19993 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=733


Väestö: 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, 

 väestöennuste 2020, 2030, 2040 (id: 732, 745, 757 info) 

17.3.2015 

v. 2020 v. 2030 v. 2040 

Etelä-Savon 
sairaanhoitopiiri 

13,8 19,8 22,5 

Itä-Savon 
sairaanhoitopiiri 

14,7 20,9 23,7 

Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri 

9,9 14,0 15,8 

Pohjois-Karjalan 
sairaanhoitopiiri 

11,8 17,4 20,0 

Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiri 

11,3 16,4 19,0 

Koko maa 9,9 14,0 15,8 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=732


Väestö: 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020, 2030, 2040 (id: 732, 745, 757 info) 

v.2020  v. 2030 V. 2040 

Hankasalmi 13,1 17,4 20,8 

Joutsa 18,0 25,1 28,2 

Jyväskylä 8,0 11,7 13,4 

Kannonkoski 17,1 24,2 28,3 

Karstula 15,5 21,4 24,0 

Keuruu 14,7 20,9 22,4 

Kinnula 14,7 21,2 23,9 

Kivijärvi 21,0 27,4 30,0 

Konnevesi 15,4 21,3 24,6 

Kyyjärvi 14,0 18,5 20,1 

Laukaa 7,9 11,7 13,4 

Luhanka 24,2 28,7 32,3 

Multia 17,6 23,0 25,6 

Muurame 7,0 11,2 13,6 

Petäjävesi 9,3 11,9 13,1 

Pihtipudas 14,3 19,4 22,3 

Saarijärvi 14,6 20,7 24,0 

Toivakka 11,0 15,5 16,9 

Uurainen 7,3 9,8 10,8 

Viitasaari 17,1 23,9 27,3 

Äänekoski 11,6 16,4 18,6 

17.3.2015 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=732

