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I. Analyysin toteuttaminen ja keskeiset käsitteet

11.8.2017 Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro



ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN

 Analyysin aineistona olivat KELA:n ja THL:n sairastavuuteen liittyvät indeksit. Analyysiin poimittiin kolmen viimeisimmän käytettävissä olevan 
tilastovuoden osalta kaikkien kuntien (311) tiedot. Lisäksi analyysin yhteydessä hyödynnettiin Tilastokeskuksen elinajanodotteita maakunnittain ja 
sukupuolittain. 

 Analyysiin otettiin kaikkien indeksien osalta ikävakioidut tiedot. Ikävakiointi mahdollistaa kuntien vertailun.

 Indeksit on suhteutettu aina koko maan keskiarvoon (100): jos kunnan arvo ylittää koko maan keskiarvon, kunnan sairastavuus on kyseisellä indeksillä 
keskimääräistä korkeampaa. Jos indeksi jää alle koko maan keskiarvon, kunnan sairastavuus on keskimääräistä vähäisempää.

 Jokaisen indeksin osalta keskeiset tulokset esitetään kootusti selitelaatikossa ja visuaalisena karttana: selitelaatikossa esitetään mitä kyseinen indeksi 
kuvaa ja alueiden/kuntien ääripäät. Selitelaatikon vierellä oleva kartta kuvaa eri väreillä kuntakohtaista indeksiä. Värit perustuvat kuusiportaiseen 
luokitteluun. Kaikkien indeksien yhteydessä käytetään samaa luokitteluasteikkoa. Lisäksi jokaisen indeksin osalta esitetään karttana kuntien paras ja 
heikoin viidennes.

 Analyysin alueluokitus perustuu 1.1.2017 tilanteeseen.

Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro11.8.2017



INFO 1/5 – Sairastavuusindeksit 

Kelan sairastavuusindeksi

 Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön 
keskiarvoon (=100).

 Kelan sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16–64-
vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. 

 Luku on laskettu ikävakioituna.

THL:n sairastavuusindeksi

 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.

 Luku on laskettu ikävakioituna.
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INFO 2/5 – Kelan sairastavuusindeksin muuttujat  

Kelan kuolleisuusindeksi

 Indikaattori ilmaisee kuolleiden osuuden alueen väestömäärästä.

 Kuolleisuusindeksi on laskettu jokaiselle Suomen kunnalle suhteuttamalla kunnan kuolleisuus koko maan kuolleisuuteen (koko maan 
indeksi=100).

 Luku on ikävakioitu.

Kelan lääkekorvausindeksi

 Indikaattori ilmaisee lääke- ja ruokavaliokorvausoikeuksien haltijoiden osuuden alueen väestöstä.

 Lääkekorvausoikeusindeksi on laskettu jokaiselle Suomen kunnalle suhteuttamalla lääke- ja ruokavaliokorvausoikeuksien haltijoiden osuus 
kunnassa lääke- ja ruokavaliokorvausoikeuksien haltijoiden osuuteen koko maassa (koko maan indeksi=100).

 Luku on ikävakioitu.

Kelan työkyvyttömyysindeksi

 Indikaattori ilmaisee työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuden alueen työikäisestä väestöstä (16–64 -vuotiaat).

 Työkyvyttömyysindeksi on laskettu jokaiselle Suomen kunnalle suhteuttamalla työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus kunnassa 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen koko maassa (koko maan indeksi=100).

 Luku on ikävakioitu.
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INFO 3/5 – THL:n sairastavuusindeksin muuttujat

Aivoverisuonitauti-indeksi

 Indikaattori ilmaisee aivohalvaustapahtumien kuolemaan tai sairaalahoitoon johtaneiden ensikohtausten yleisyyden 35–79 -vuotiailla 
suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon.

 Indeksi on ikävakioitu ja ikävakiointi on tehty epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 35–79. 

Dementiaindeksi

 Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien määrän 65 vuotta täyttäneellä väestöllä suhteutettuna 
vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon.

 Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Mielenterveysindeksi

 Indikaattori on jaettu kolmeen osioon ja se pohjautuu neljään eri tietolähteeseen ja aineistoon:

1. Itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet itsemurhayritykset: kuvaa itsemurhien tai sairaalahoitoon johtaneiden itsemurhayritysten määrän 
ikäryhmässä 16–79 suhteutettuna saman ikäiseen väestöön.

2. Psykoosiin liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet: kuvaa psykoosin (vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt, 
vaikeahoitoinen psykoosi) hoitoon myönnettyjen lääkekorvausoikeuksien määrän suhteutettuna väkilukuun.

3. Mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet: ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työ- ja/tai 
kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 16–64 -vuotiaiden määrän suhteutettuna saman ikäiseen väestöön. 
Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet.

 Indeksi on ikävakioitu.
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INFO 4/5 - THL:n sairastavuusindeksin muuttujat

Sepelvaltimotauti-indeksi

 Indikaattori ilmaisee sepelvaltimotautitapahtumien ensi- ja uusintadiagnooseilla yleisyyden 35–79 -vuotiailla suhteutettuna vastaavan ikäiseen 
väestöön ja edelleen koko maan tasoon.

 Indeksi on ikävakioitu ja ikävakiointi on tehty epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 35–79. 

Syöpäindeksi

 Indikaattori ilmaisee uusien syöpätapausten määrän 0–79 -vuotiaiden ikäryhmässä suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen 
koko maan tasoon (koko maa=100). Indeksin tarkoituksena on kuvata syöpäsairastuvuutta ja terveydenhuollon kuormitusta ja tuottaa tätä 
kuvaavia lukuja mm. kuntien hyvinvointikertomusten pohjaksi.

 Indeksi kattaa henkilöt, joilla on todettu syöpä kuluneen vuoden aikana. Indeksissä ovat mukana myös virtsateiden, aivojen ja keskushermoston 
hyvänlaatuiset ja kasvutaipumukseltaan epäselvät kasvaimet sekä kohdunkaulan vaikeat esiasteet ja pintasyövät. Indeksissä käytetyistä 
syövistä on poistettu ihon ei-melanoomat.

 Indeksi on ikävakioitu käyttäen epäsuoraa menetelmää 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 0–79. 
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INFO 5/5 – THL:n sairastavuusindeksin muuttujat  

Tapaturmaindeksi

 Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset sairaalahoidossa olleiden 
15–79 -vuotiaiden potilaiden osuuden suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon. 

 Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon.

 Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 15–79.

Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi

 Indikaattori ilmaisee tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden lopussa olleiden 16–64 -vuotiaiden osuuden 
suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon. 

 Indeksi kattaa henkilöt, jotka saivat työkyvyttömyyseläkettä joko työeläke- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä. 
Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin.

 Ikävakiointi on tehty epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 16–64. 
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II. Maakuntien elinajanodotteet sekä KELA:n ja 
THL:n indeksit muuttujittain ja kunnittain
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VASTASYNTYNEIDEN TYTTÖJEN 
ELINAJANODOTE MAAKUNNITTAIN 
VUOSIEN 2013–2015 KESKIARVONA

Lähde: Tilastokeskus, StatFin

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu maakunnittain vastasyntyneiden 
tyttöjen elinajanodotteen keskiarvoa vuosilta 2013–2015. 

• Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen 
henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. 

• Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa 
laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.

• Kartasta voidaan havaita lievää hajontaa Itä-/Pohjois-
Suomen ja Länsi-/Etelä-Suomen välillä: Korkeimmat 
vastasyntyneiden elinajanodotteet ovat Länsi- ja Etelä-
Suomen maakunnissa ja matalimmat Itä- ja Pohjois-
Suomen maakunnissa lukuun ottamatta Satakunnan 
maakuntaa.

• Alhaisimmat vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodotteet 
olivat Pohjois-Karjalassa (82,96) ja Satakunnassa (83,22).

• Pohjanmaalla (85,32) ja Keski-Pohjanmaalla (85,05) olivat 
korkeimmat vastasyntyneiden elinajanodotteet. 



VASTASYNTYNEIDEN POIKIEN 
ELINAJANODOTE MAAKUNNITTAIN 
VUOSIEN 2013–2015 KESKIARVONA

Lähde: Tilastokeskus, StatFin

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu maakunnittain vastasyntyneiden 
poikien elinajanodotteen keskiarvoa vuosilta 2013–2015. 

• Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen 
henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. 

• Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa 
laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.

• Kartasta havaitaan selvä alueellinen jakauma Itä- ja 
Länsi-Suomen välillä: alhaisimmat poikien elinajan-
odotteet painottuivat Itä-Suomeen ja korkeimmat Länsi-
Suomeen.

• Korkeimmat vastasyntyneiden poikien elinajanodotteet 
löytyivät Ahvenanmaalta (80,30) ja Pohjanmaalta (80,14).

• Matalimmat elinajanodotteet olivat Etelä-Savossa (76,34) ja 
Etelä-Karjalassa (76,48).



KELAN IKÄVAKIOIDUN 
SAIRASTAVUUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

• Kelan sairastavuusindeksi kuvaa jokaiselle Suomen kunnalle 
lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on 
suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100).

• Indeksi jakautuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16–
64 -vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden 
korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. 

• Luku on laskettu ikävakioituna.

• Korkeimmat sairastavuusindeksin luvut ovat Pohjois-
Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Lapin 
alueella. Alhaisimmat luvut löytyvät puolestaan 
Pohjanmaan rannikolta sekä Etelä- ja Lounais-Suomen 
rannikoilta. 

• Sairastavuusindeksi oli korkein Tuusniemellä (151,5), Rauta-
vaaralla  (149,1) ja Kaavilla (147,2). 

• Sairastavuusindeksi oli alhaisin Sottungassa (42,6), 
Lumparlandissa (52,0) ja Kauniaisissa (65,8).

• Suomen 20 suurimman kunnan joukossa korkein 
sairastavuusindeksi oli Kuopiossa (115,4) ja alhaisin 
Espoossa (76,6). 

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



KELAN IKÄVAKIOIDUN 
KUOLLEISUUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

• Kelan kuolleisuusindeksi kuvaa kuolleiden osuutta alueen 
väestömäärästä. 

• Kuolleisuusindeksi on laskettu jokaiselle Suomen kunnalle 
suhteuttamalla kunnan kuolleisuus koko maan kuolleisuuteen 
(koko maan indeksi=100).

• Luku on ikävakioitu.

• Kuolleisuusindeksin korkeimmat luvut eivät painotu yhtä 
selkeästi tietyille alueille kuten Kelan sairastavuus-
indeksissä: kuolleisuusindeksi oli korkein Pelkosenniemessä 
(143,8), Vaalassa (131,2) ja Puumalassa (129,5). 

• Alhaisimmat kuolleisuusindeksin luvut löytyivät Suomen 
lounaisrannikolta ja Ahvenanmaalta: Lumparland (41,5), 
Sottunga (48,0) ja Korsnäs (67,5).

• Suomen 20 suurimman kunnan joukossa korkein luku oli 
Kotkalla (113,1) ja alhaisin Vaasalla (87,8). 

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



KELAN IKÄVAKIOIDUN 
LÄÄKEKORVAUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

• Kelanlääkekorvaisindeksi kuvaa lääke- ja 
ruokavaliokorvausoikeuksien haltijoiden osuuden alueen 
väestöstä.

• Lääkekorvausoikeusindeksi on laskettu suhteuttamalla lääke-
ja ruokavaliokorvausoikeuksien haltijoiden osuus kunnassa 
lääke- ja ruokavaliokorvausoikeuksien haltijoiden osuuteen 
koko maassa (koko maan indeksi=100).

• Luku on ikävakioitu.

• Lääkekorvausindeksin luvut kasvavat ns. vyöhykkeittäin, 
Ahvenanmaalta ja etelärannikolta kohti Kainuuta ja 
Pohjois-Pohjanmaata. 

• Korkeimmat indeksin arvot olivat Hyrynsalmella (131,9), 
Puolangalla (131,5) ja Utajärvellä (128,8). 

• Matalimmat arvot löytyivät Sottungasta (68,0), Vårdöstä 
(74,9) ja Kauniaisista (75,0). 

• Suomen 20 suurimman kunnan joukossa suurin 
lääkekorvausindeksin arvo oli Kuopiolla (116,8) ja pienin 
Espoolla (83,7). 

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



KELAN IKÄVAKIOIDUN 
TYÖKYVYTTÖMYYSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

• Kelan työkyvyttömyysindeksi ilmaisee työkyvyttömyys-
eläkkeellä olevien osuuden alueen työikäisestä väestöstä 
(16–64 -vuotiaat).

• Työkyvyttömyysindeksi on laskettu suhteuttamalla 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus kunnassa 
työkyvyttömyys-eläkkeellä olevien osuuteen koko maassa 
(koko maan indeksi=100).

• Luku on ikävakioitu. 

• Kaikki indeksin keskiarvoa (100) pienemmät arvot 
löytyvät Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan Luodon 
eteläpuolelta, lukuun ottamatta Muoniota Pohjois-
Lapissa. Suurimmat arvot olivat  Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan alueilla.

• Selkeästi alhaisin indeksin arvo oli Sottungassa (11,7). 
Brändössä (37,9) ja Lumparlandissa (39,4) arvot olivat 
seuraavaksi alhaisimmat.

• Kaavilla (212,8), Rautavaaralla (208,3) ja Tuusniemellä 
(207,8) luvut olivat muita huomattavasti korkeammat.

• 20 suurinta kuntaa tarkasteltaessa, suurin indeksin arvo oli 
Kuopiolla (126,8) ja pienin Espoolla (57,6).

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
SAIRASTAVUUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

• THL:n sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön 
sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. 
Luokitteluasteikon kasvaessa sairastavuus alueella yleistyy.

• Indeksin sisältämät seitsemän sairausryhmää ovat syöpä, 
sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat 
ja dementia. 

• Indeksi on ikävakioitu.

• Kunnat, joissa sairastavuusindeksi on alhainen, 
sijoittuvat suurimmaksi osaksi Etelä- ja Länsi-Suomeen 
sekä käsivarren Lappiin Enontekiöön. Suurimmat 
sairastavuusindeksit löytyvät laajalta alueelta muun 
muassa Pohjois-Savosta, Kainuusta, Pohjois-
Pohjanmaalta ja Itä-Lapista.

• Kunnat, joissa alhaisin sairastavuusindeksi: Sottunga (50,3), 
Lumparland (51,2) ja Saltvik (60,0). Kaikki kunnat sijaitsevat 
Ahvenenmaalla.

• Korkeimmat sairastavuusindeksit olivat Pyhäjärvellä (161,8), 
Rautavaarassa (160,8) ja Tuusniemellä (158,5).

• 20 suurimmasta kaupungista Espoolla oli pienin 
sairastavuusindeksi (73,5) ja suurin Kotkalla (126,0).

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
AIVOVERISUONITAUTI-INDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013 

• Aivoverisuonitauti-indikaattori ilmaisee 
aivohalvaustapahtumien kuolemaan tai sairaalahoitoon 
johtaneiden ensikohtausten yleisyyden 35–79 -vuotiailla 
suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko 
maan tasoon.

• Indeksi on ikävakioitu.

• Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi ei julkaise sairaus-
ryhmittäisiä indeksejä alle 2000 asukkaan kunnista, sillä 
satunnaisuuteen liittyvä epävarmuus on niissä suuri eikä 
Sotkanet-järjestelmä mahdollista luottamusvälien 
esittämistä. Nämä kunnat ovat kartassa valkoisella.

• Aivoverisuoni-indeksin suurimmat tai pienimmät luvut 
eivät ole painottuneet selkeästi tietyille alueille.

• Alhaisimmat indeksin arvot olivat Urjalassa (59,3), 
Korsnäsissä (60,7) ja Finströmissä (62,7).

• Vaalassa (205,2), Sulkavalla (202,7) ja Humppilassa (173,0) 
indeksin arvot olivat korkeimmat.

• Tarkasteltaessa 20 suurinta kuntaa, suurin luku löytyi 
Hämeenlinnasta (121,5) ja pienin luku Espoosta (83,9).

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
DEMENTIAINDEKSIN KESKIARVO 
VUOSILTA 2011–2013 

• Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen 
reseptilääkekorvausoikeuksien määrän 65 vuotta täyttäneellä 
väestöllä suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja 
edelleen koko maan tasoon.

• Indeksi on ikävakioitu.

• Suomessa indeksin arvo on alle 100 jopa noin puolessa 
152:sta kunnassa.  

• Kunnat, joissa indeksin arvo oli suurin, sijaitsevat eri 
puolilla Suomea.

• Korkeimmat luvut olivat Siikajoella (221,9), Raahessa (186,7) 
ja Kotkassa (185,4).

• Alhaisimmat luvut olivat Finströmissä (24,9) Jomalassa (25,3) 
ja Maarianhaminassa (31,3).

• Ero suurimman (Siikajoki) ja pienimmän (Finström) indeksin 
arvon välillä on siis iso: 197,0.

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
MIELENTERVEYSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013 

• THL:n mielenterveysindeksi on jaettu kolmeen osioon:

1. Itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet 
itsemurhayritykset.

2. Psykoosiin liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet.

3. Mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet. 

• Indeksi on ikävakioitu. 

• Mielenterveysindeksin korkeimmat arvot ovat selvästi 
painottuneet Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-
Savon alueille. Matalimmat arvot löytyvät suurimmaksi 
osaksi Etelä- ja Länsi-Suomesta.

• Suonenjoella (200,4), Kaavilla (198,3) ja Kärsämäellä (187,4) 
arvot olivat suurimmat Suomessa. 

• Jomalassa (35,6), Finströmillä (44,0) ja Luodossa (44,0) luvut 
ovat Suomen pienimmät. 

• 20 suurimman kunnan joukossa korkein arvo oli Kuopiossa 
(150,9) ja matalin Espoossa (66,1).

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
SEPELVALTIMOTAUTI-INDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013 

• THL:n sepelvaltimotauti-indeksi kuvaa sepelvaltimotauti-
tapahtumien ensi- ja uusintadiagnooseilla yleisyyden 35–79 -
vuotiailla suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja 
edelleen koko maan tasoon.

• Indeksi on ikävakioitu.

• Kartasta on havaittavissa selkeä raja indeksin arvon 100 
kohdalla, Uusikaarlepyyn ja Miehikkälän välillä. Indeksin 
matalimmat arvot sijoittuvat  Etelä- ja Länsi-Suomeen.

• Korkeimmat indeksin arvot olivat Puolangalla (234,4), 
Tuusniemellä (203,9) ja Tervolassa (184,1).

• Alhaisimmat indeksin arvot löytyivät Kauniaisten (47,1), 
Vehmaan (51,3) ja Pyhärannan (54,0) alueilta. 

• 20 suurimman kunnan joukossa, oli korkein arvo Kuopiossa 
(139,0) ja pienin Espoossa (70,5).

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
SYÖPÄINDEKSIN KESKIARVO 
VUOSILTA 2011–2013

• THL:n syöpäindeksi ilmaisee uusien syöpätapausten määrän 
0–79 -vuotiaiden ikäryhmässä suhteutettuna vastaavan 
ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko 
maa=100). 

• Indeksi kattaa henkilöt, joilla on todettu syöpä kuluneen 
vuoden aikana. 

• Indeksi on ikävakioitu.

• Kartasta voidaan havaita, että Etelä- ja Länsi-Suomen 
alueilla syöpäindeksin arvot ovat keskimääräisesti 
korkeampi kuin muualla Suomessa. Yli puolissa kunnista 
indeksin arvo on alle 100. 

• Muista indekseistä poiketen syöpäindeksi on alhaisin 
Pähkinänsaaren rauhan linjan yläpuolella!

• Korkeimmat arvot löytyivät Aurasta (132,8), Haapajärveltä 
(128,3) ja Ruskosta (127,0).

• Matalimmat luvut olivat Karstulassa (64,7), Konnevedellä 
(66,6) ja Inarissa (68,9). 

• 20 suurimman kunnan joukossa suurin arvo oli Kotkassa 
(114,5) ja pienin Jyväskylässä (84,7). 

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
TAPATURMAINDEKSIN KESKIARVO 
VUOSILTA 2011–2013

• THL:n tapaturmaindeksi kuvaa vuoden aikana päädiag-
noosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden 
seuraukset sairaalahoidossa olleiden 15–79 -vuotiaiden 
potilaiden osuuden suhteutettuna vastaavan ikäiseen 
väestöön ja edelleen koko maan tasoon.

• Indeksi on ikävakioitu.

• Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa on 
havaittavissa selkeät keskittymät, joissa tapaturmain-
deksin arvo on yli 120. 

• Korkeimmat arvot olivat Kittilässä (167,1), Simossa (162,3) ja 
Ranualla (162,5).

• Alhaisimmat luvut löytyivät puolestaan Jomalassa (60,3), 
Kristiinankaupungissa (66,0) ja Korsnäsissä (66,1). 

• Suomen 20 suurimmassa kunnassa suurin 
tapaturmaindeksin arvo oli Rovaniemellä (127,3) ja matalin 
Helsingissä (86,5). 

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



THL:N IKÄVAKIOIDUN TUKI- JA 
LIIKUNTAELINSAIRAUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

• THL:n tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi ilmaisee tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä 
vuoden lopussa olleiden 16–64 -vuotiaiden osuuden 
suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko 
maan tasoon. 

• Indeksi on ikävakioitu. 

• Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksin korkeimmat arvot (yli 
120), joita on huomattavan suuri määrä, ovat Kainuun, 
Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella. 
Matalimmat arvot löytyvät Etelä-Suomen ja Länsi-
Suomen alueilta, lukuun ottamatta Kolaria ja Torniota. 

• Simossa (231,3), Heinävedellä (229,3) ja Tuusniemellä 
(226,14) indeksin arvot olivat suurimmat Suomessa. 

• Kauniaisissa (25,5), Espoossa (44,2) ja Helsingissä (54,2) 
indeksin arvot olivat Suomen pienimmät. 

• Kotkan arvo (149,3) oli korkein ja Espoon arvo (44,2) alhaisin 
Suomen 20 suurimman kunnan joukossa.

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



III. Kuntien paras ja heikoin viidennes muuttujittain

Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro11.8.2017



KELAN IKÄVAKIOIDUN 
SAIRASTAVUUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien Kelan sairastavuus-
indeksin mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot ovat 
keskiarvoja vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa sairastavuusindeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Tuusniemi (151,5) oli sairastavuusindeksi perusteella 
heikoimmin sijoittunut ja Sottunga (42,6) parhaiten sijoittunut 
kunta.

• Heikoiten sijoittuneen Tuusniemen indeksin arvo oli yli 
kolminkertainen verrattuna parhaiten sijoittuneeseen 
Sottungaan.

• Kartasta on havaittavissa selvä jakauma Itä-/Pohjois-
Suomen ja Länsi-/Etelä-Suomen välillä: lähes kaikki 
parhaimmat sairastavuusindeksin arvon omaavat kunnat 
sijaitsevat Länsi-/Etelä-Suomessa rannikoilla tai 
Ahvenanmaalla. Heikoimmat kunnat löytyvät puolestaan 
suureksi osaksi Itä- ja Pohjois-Suomesta.

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Tuusniemi

Sottunga

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



KELAN IKÄVAKIOIDUN 
KUOLLEISUUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Pelkosenniemi

Lumparland

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien Kelan kuolleisuusindeksin 
mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot ovat keskiarvoja 
vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa kuolleisuusindeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Pelkosenniemi (143,8) oli sairastavuusindeksi perusteella 
heikoimmin sijoittunut ja Lumparland (41,5) parhaiten sijoittunut 
kunta.

• Parhaiten sijoittuneen Lumparlandin indeksin arvo oli yli 
kolme kertaa suurempi kuin heikoiten sijoittuneen 
Pelkosenniemen indeksin arvo.

• Kartasta ei havaita kovin suurta eroavaisuutta Suomen eri 
alueiden välillä: parhaimmat ja heikoimmat kunnat ovat 
sijoittuneet laajasti eri puolille Suomea. Heikot kunnat ovat 
kuitenkin painottuneet hieman Itä-Suomen ja parhaat kunnat 
Länsi-Suomen puolelle.



KELAN IKÄVAKIOIDUN 
LÄÄKEKORVAUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Sottunga

Hyrynsalmi

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien Kelan 
lääkekorvausindeksin mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot 
ovat keskiarvoja vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa lääkekorvausindeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Kelan lääkekorvausindeksin perusteella parhaiten sijoittunut 
kunta oli Sottunga (42,6), joka sijaitsee Ahvenanmaalla. 
Heikoimman arvon omaava kunta oli puolestaan Hyrynsalmi 
(131,9), joka sijaitsee Kainuun maakunnassa.

• Heikoiten sijoittuneen Hyrynsalmen indeksin arvo oli noin 
kolminkertainen verrattuna parhaiten sijoittuneeseen 
Sottungaan.

• Kartasta havaitaan todella selkeä jakauma Itä-/Pohjois-
Suomen ja Länsi-/Etelä-Suomen välillä: paras viidennes 
kunnista sijaitsee poikkeuksetta Länsi- ja Etelä-Suomessa 
rannikolla tai Ahvenanmaalla. Heikoin viidesosa kunnista löytyy 
puolestaan suureksi osaksi Itä- ja Pohjois-Suomesta Kainuusta 
sekä Pohjois-Pohjanmaalta.



KELAN IKÄVAKIOIDUN 
TYÖKYVYTTÖMYYSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Sottunga

Kaavi

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien Kelan työkyvyttömyys-
indeksin mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot ovat 
keskiarvoja vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa työkyvyttömyysindeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Pohjois-Savon maakunnassa sijaitseva Kaavi (212,8) oli 
työkyvyttömyysindeksin perusteella heikoiten sijoittunut kunta. 
Ahvenanmaalla sijaitseva Sottunga (11,7) oli taas parhaiten 
sijoittunut kunta.

• Ero parhaiten ja heikoiten sijoittuneen kunnan välillä oli 
hyvin suuri: Kaavin indeksin arvo oli jopa 18-kertainen 
verrattuna Sottungaan.

• Itä-/Pohjois-Suomen ja Länsi-/Etelä-Suomen välillä on 
huomattavissa melko selkeä jakauma: suurin osa 
parhaimmat työkyvyttömyysindeksin arvot omaavista kunnista 
sijaitsevat Länsi-/Etelä-Suomessa rannikoilla tai 
Ahvenanmaalla, lukuun ottamatta Muonion kuntaa Lapissa. Itä-
ja Pohjois-Suomesta mm. Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Pohjois-Karjalan alueelta löytyvät lähes kaikki heikoiten 
sijoittuneet kunnat. Poikkeuksena esim. Merikarvia 
Satakunnassa ja Miehikkälä Kymenlaaksossa.



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
SAIRASTAVUUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Sottunga

Pyhäjärvi

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien THL:n
sairastavuusindeksin mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot 
ovat keskiarvoja vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa sairastavuusindeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa sairastavuusindeksin arvot ovat matalimmat.

• THL:n sairastavuusindeksin perusteella heikoiten sijoittui 
Pyhäjärvi (161,8), joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. 
Parhaiten sijoittui Ahvenanmaalla sijaitseva Sottunga (50,3). 

• Sottungan indeksin arvo oli yli kolme kertaa pienempi 
verrattuna heikoiten sijoittuneeseen Pyhäjärveen.

• Kartasta huomataan jakauma Itä-/Pohjois-Suomen ja Länsi-
/Etelä-Suomen välillä: parhaiten sairastavuusindeksin 
vertailussa sijoittuneet kunnat löytyivät Länsi- ja Etelä-
Suomesta, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Heikoimmin 
sijoittuneet kunnat löytyivät puolestaan Etelä-Lapin, Pohjois-
Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilta.



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
AIVOVERISUONITAUTI-INDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013 

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Urjala

Vaala

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien THL:n aivoverisuonitauti-
indeksin mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot ovat 
keskiarvoja vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa aivoverisuonitauti-indeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Vaalan kunta (205,2) Pohjois-Pohjanmaalla oli 
aivoverisuonitauti-indeksin perusteella sijoittunut heikoiten. 
Urjalan kunta (59,3) Pirkanmaalla oli puolestaan parhaiten 
sijoittunut. 

• Parhaiten sijoittuneen Urjalan indeksin arvo oli lähes 3,5-
kertainen verrattuna heikoiten sijoittuneeseen Vaalaan.

• Kartasta havaitaan, että eri alueiden välillä ei ole kovinkaan 
suurta eroavaisuutta: parhaat ja heikoimmat kunnat ovat 
epäsäännöllisesti eri puolilla Suomea. Tästä huolimatta 
heikoiten sijoittunut kunta löytyy Pohjois-Pohjanmaalta ja 
parhaiten sijoittunut kunta Lounais-Suomesta, kuten 
edellisissäkin indeksien tarkasteluissa. Vain yksi parhaiten 
sijoittuneista kunnista löytyy Lapista.



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
DEMENTIAINDEKSIN KESKIARVO 
VUOSILTA 2011–2013 

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Siikajoki

Finström

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien THL:n dementiaindeksin 
mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot ovat keskiarvoja 
vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa dementiaindeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Siikajoki (221,9) sijoittui 
dementiaindeksin arvojen vertailussa heikoiten. Ahvenanmaan 
kunta Finström (24,9) sijoittui parhaiten. 

• Ero heikoiten ja parhaiten sijoittuneen kunnan välillä oli 
suuri: Siikajoen indeksin arvo oli noin 9-kertainen 
verrattuna Finströmiin.

• Kartasta on havaittavissa pienehkö jakauma Itä-/Pohjois-
Suomen ja Länsi-/Etelä-Suomen välillä: Parhaat kunnat 
löytyvät hieman enemmän Länsi- ja Etelä-Suomesta sekä 
heikoimmat kunnat Itä- ja Pohjois-Suomesta. Sekä parhaiten 
että heikoiten sijoittuneet kunnat ovat kuitenkin levittäytyneet 
varsin laajalle alueelle ympäri Suomea. Niin heikoimmasta kuin 
parhaimmastakin viidesosasta löytyy kuntia aivan Etelä-
Suomesta Lappiin asti.



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
MIELENTERVEYSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013 

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Suonenjoki

Jomala

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien THL:n
mielenterveysindeksin mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot 
ovat keskiarvoja vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa mielenterveysindeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Mielenterveysindeksin perusteella parhaiten sijoittui Jomalan 
kunta (35,6) Ahvenanmaalla ja heikoiten Suonenjoen kunta 
(200,4) Pohjois-Pohjanmaalla. 

• Heikoiten sijoittuneen Suonenjoen indeksin arvo oli jopa yli 
5,5-kertainen verrattuna parhaiten sijoittuneeseen 
Jomalaan.

• Kartasta huomataan selkeähkö jakauma Itä-/Pohjois-
Suomen ja Länsi-/Etelä-Suomen välillä: Heikoimman 
mielenterveysindeksin omaavat kunnat ovat lähes kaikki 
Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla, lukuun 
ottamatta mm. Turkua Varsinais-Suomessa ja Miehikkälää 
Kymenlaaksossa. Parhaimmat kunnat löytyvät suureksi osaksi 
Etelä- ja Länsi-Suomesta, paitsi Muonio, Kolari ja Kittilä Lapista.



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
SEPELVALTIMOTAUTI-INDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013 

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Puolanka

Kauniainen

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien THL:n sepelvaltimotauti-
indeksin mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot ovat 
keskiarvoja vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa sepelvaltimotauti-indeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Puolanka (234,4) Pohjois-Pohjanmaalla oli indeksin arvon 
perusteella heikoimmin ja Kauniainen (47,1) Uudellamaalla 
parhaiten sijoittunut kunta. 

• Kauniaisten indeksin arvo oli lähes 5 kertaa pienempi kuin 
heikoimmalla Puolangalla.

• Kartasta havaitaan selkeä jakauma Itä-/Pohjois-Suomen ja 
Länsi-/Etelä-Suomen välillä: heikoiten sijoittuneet kunnat ovat 
laajemmalla alueella, Kymenlaaksosta Lapin länsiosiin asti, kuin 
parhaiten sijoittuneet kunnat. Heikot kunnat ovat painottuneet 
kuitenkin Suomen itäosaan. Paras viidennes löytyy jälleen 
Suomen länsi- ja eteläosista, poikkeuksena Kontiolahti Pohjois-
Karjalassa.



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
SYÖPÄINDEKSIN KESKIARVO 
VUOSILTA 2011–2013

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Aura

Karstula

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien THL:n syöpäindeksin 
mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot ovat keskiarvoja 
vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa syöpäindeksin arvot ovat korkeimmat. 
Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa kunnista, joissa 
indeksin arvot ovat matalimmat.

• Varsinais-Suomessa sijaitseva Aura sijoittui syöpäindeksin 
arvojen vertailussa heikoiten (132,8) ja Keski-Suomessa 
sijaitseva Karstula (64,7) parhaiten.

• Heikoiten sijoittuneen Auran indeksin arvo oli noin 2 kertaa 
suurempi kuin parhaiten vertailussa sijoittunut Karstula.

• Kartasta on huomattavissa selvä eroavaisuus verrattuna 
edellisiin indekseihin sekä myös jakauma Itä-/Pohjois-
Suomen ja Länsi-/Etelä-Suomen välillä: Parhaiden ja 
heikoimpien kuntien sijainnit ovat ns. vaihtaneet paikkaa. Nyt 
paras viidesosa kunnista löytyy suurimmaksi osaksi Itä- ja 
Pohjois-Suomesta Kymenlaaksosta Lappiin asti. Heikoin 
viidesosa sijaitsee myös laajalla alueella Uudeltamaalta Lappiin 
asti, mutta painottuen Länsi- ja Etelä-Suomeen.



THL:N IKÄVAKIOIDUN 
TAPATURMAINDEKSIN KESKIARVO 
VUOSILTA 2011–2013

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Jomala

Kittilä

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien THL:n tapaturmaindeksin 
mukaan paras ja heikoin viidennes. Arvot ovat keskiarvoja 
vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa tapaturmaindeksin arvot ovat 
korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Tapaturmaindeksin arvojen perusteella Kittilä (167,1) Lapin 
maakunnassa oli sijoittunut heikoiten. Paras indeksin arvo oli 
Jomalalla (60,3) Ahvenanmaalla.

• Parhaiten sijoittuneen Jomalan indeksin arvo oli lähes 
kolminkertainen verrattuna heikoiten sijoittuneeseen 
Kittilään.

• Kartasta on havaittavissa pienehkö jakauma Itä-/Pohjois-
Suomen ja Länsi-/Etelä-Suomen välillä: heikoimmat 
tapaturmaindeksin arvon omaavat kunnat sijaitsevat laajasti 
koko Suomessa painottuen Lappiin ja Pohjois-Karjalaan. 
Parhaiten sijoittuneet kunnat löytyvät kaikki koko Etelä-Suomen 
alueelta Kainuussa sijaitsevan Suomussalmen eteläpuolelta. 
Jakauma Suomen alueiden välillä ei ole selvä, mutta kuitenkin 
huomattavissa.



THL:N IKÄVAKIOIDUN TUKI- JA 
LIIKUNTAELINSAIRAUSINDEKSIN 
KESKIARVO VUOSILTA 2011–2013

Suomen kuntien paras ja heikoin viidennes  

62 heikointa kuntaa

62 parasta kuntaa 

Simo

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

Kauniainen

• Kartassa on kuvattu Suomen kuntien THL:n tuki- ja 
liikuntaelinsairausindeksin mukaan paras ja heikoin viidennes. 
Arvot ovat keskiarvoja vuosilta 2011–2013. 

• Karttaan on merkitty punaisella värillä heikoin viidesosa 
Suomen kunnista, joissa tuli- ja liikuntaelinsairausindeksin arvot 
ovat korkeimmat. Sinisellä värillä on merkitty paras viidesosa 
kunnista, joissa indeksin arvot ovat matalimmat.

• Kauniainen (25,5) Uudellamaalla oli indeksin arvon perusteella 
parhaiten ja Simo (231,3) Lapin maakunnassa heikoiten 
sijoittunut kunta.

• Parhaiten ja heikoiten sijoittuneen kunnan välillä oli suuri 
ero: Simon indeksin arvo oli 9-kertainen verrattuna 
Kauniaisiin.

• Kartasta huomataan selkeähkö jakauma Itä-/Pohjois-
Suomen ja Länsi-/Etelä-Suomen välillä: lähes kaikki 
parhaimmat tuki- ja liikuntaelinsairausindeksin arvon omaavat 
kunnat sijaitsevat Länsi-/Etelä-Suomessa tai Ahvenanmaalla. 
Heikoimmat kunnat puolestaan löytyvät hieman laajemmalta 
alueelta, mutta suureksi osaksi Itä- ja Pohjois-Suomesta. 
Lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, kuten Merikarvia 
Satakunnassa, Vehmaa Varsinais-Suomessa ja Pyhtää 
Kymenlaaksossa.



IV. Yhteenveto ja kokoavat tulkinnat
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Kelan ja THL:n sairastavuusindeksit

 Vastaavat varsin paljon toisiaan, mutta pieniä eroja havaittavissa. Erot indeksien välillä johtuvat siitä, että Kelan ja THL:n sairastavuusindeksit ottavat 

huomioon eri tilastomuuttujat (Kelalla 3 ja THL:llä 7 tilastomuuttujaa).

 Kummassakin indeksiluvun laskeminen perustuu aina kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvoon. Analyysiin otettiin aina viimeisimmät käytettävissä olevat 

tilastovuodet.

Alueelliset erot

 Suomessa on havaittavissa huomattavia alueellisia eroja sairastavuudessa ja kuolleisuudessa maan eri osien välillä.

 Indeksien keskiarvot osoittavat selkeät terveyserot varsinkin Itä- ja Länsi-Suomen kohdalla. Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Ahvenanmaalla sairastavuus ja 

kuolleisuus ovat keskimääräisesti pienempiä kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

 Myös maakuntien sisällä on sairastavuudessa merkittäviä eroja kuntien välillä.

 Tietyissä indekseissä (mm. Kelan työkyvyttömyysindeksi ja THL:n dementiaindeksi) on hyvin suuret, jopa moninkertaiset, erot korkeimman ja matalimman 

indeksin arvon välillä.

Sairausryhmäkohtaiset erot

 Dementiassa, mielenterveyssairauksissa, sydän- ja verisuonisairauksissa (sepelvaltimotauti) sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksissa voidaan indeksien ja 

karttojen perusteella havaita merkittävimmät alue-erot eri sairausryhmittäin.

 THL:n syöpäindeksin arvot poikkeavat suuresti kaikista muista sairasryhmittäisistä indekseistä: eniten syöpää sairastavia on poikkeuksellisesti Länsi- ja 

Etelä-Suomessa. Syöpäindeksissä parhaimman ja heikoimman kunnan välinen ero oli kuitenkin varsin pieni verrattuna muihin indekseihin (heikoin oli 2-

kertainen verrattuna parhaimpaan).

 THL:n tapaturmaindeksin korkeimmat arvot painottuvat pohjoisempaan osaan Suomea kuin muissa indekseissä.

 THL:n sairastavuusindeksien ja THL:n mielenterveysindeksien arvojen pohjalta piirrettyjen karttojen perusteella voidaan todeta, että 

mielenterveyssairaudet ovat keskimääräisesti yleisempää kunnissa, joissa sairastavuus on yleisestikin korkeaa. 
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Kokoavia tulkintoja

 Kelan ja THL:n sairastavuusindeksien ja niistä visualisoitujen karttojen pohjalta saadaan sairausryhmittäistä tietoa kuntien ja alueiden välisistä 

sairastavuuseroista. Indeksien avulla voidaan tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistarpeita ja suunnata voimavaroja konkreettisiin 

toimenpiteisiin. Alueellisten erojen tunnistaminen on edellytys sekä rakenteellisten korjausliikkeiden tekemiseksi että ennakoivan otteen vahvistamiseksi. 

Kansallisella tasolla terveys- ja hyvinvointierojen tunnistaminen mahdollistaa tarkoituksenmukaiset policy -toimenpiteet.

 Kaikki analyysissä käytetyt indeksit olivat ikävakioituja, joten arvot soveltuvat kuntien väliseen vertailuun. Indeksien avulla tunnistetaan alueen 

väestön terveydentila/sairastavuus suhteessa koko maan keskiarvoon, mutta sen perusteella ei voi tehdä suoraan päätelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon 

toiminnasta ja toimivuudesta eri alueilla.  Alueiden väestön terveyteen tai sairastavuuteen vaikuttavat useat tekijät joko yhdessä tai erikseen: nämä 

tekijät voivat liittyä muun muassa perintö- ja ympäristötekijöihin, elintapoihin (alkoholi, tupakka, liikunta, ravinto jne.), alueen työllisyystilanteeseen, väestön 

ikärakenteeseen, tulo- ja koulutustasoon ym. sosioekonomisiin tekijöihin. Perinnölliset tekijät yhdistettynä huonoihin elintapoihin ja työttömyyteen on huono 

yhtälö sairastavuuden näkökulmasta. Alueellisia eroja eri indeksien välillä voivat myös lisätä satunnaistekijät, jotka liittyvät hoitokäytäntöihin ja hoitotietojen 

kirjaamiskäytäntöihin tai eri sairauksien aktiiviseen seulontaan.

 Sairastavuus ja riskit sairastua kasautuvat keskimääräistä useammin tietyille väestöryhmille (mm. pienituloiset, työttömät työnhakijat jne.). 

Väestöryhmien terveydessä on eroja sukupuolen, siviilisäädyn, asuinalueen tai äidinkielen perusteella. Naisten elinajanodote on noin 7 vuotta 

korkeampi kuin miehillä. Naimisissa olevat ovat terveempiä kuin yksin olevat. Länsirannikolla eletään pidempään kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa. 

Ruotsinkieliset ovat terveempiä ja elävät pidempään kuin suomenkieliset.  Terveyserot ovat erityisen suuret sosioekonomisten ryhmien välillä: toimihenkilöt 

ovat terveempiä kuin työntekijät. Työlliset terveempiä kuin työttömät. Korkea tulo- ja koulutustaso nostaa terveyttä suhteessa pienituloisiin tai perusasteen 

varassa oleviin.

11.8.2017 Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro



YHTEENVETO 3/4
Kokoavia tulkintoja

 Terveyden maantieteessä on suuria alueellisia eroja, jotka näkyvät maan eri osien (suuralueiden), maakuntien välillä ja jopa maakuntien sisällä.
Kärjistäen voidaan sanoa, että Suomi jakautuu ”terveempään” Länsi-Suomeen ja ”sairaampaan” Itä-Suomeen. Alueiden väliset terveyserot eivät ole 
muodostuneet hetkessä eivätkä muutu hetkessä, vaan kyse on syvälle juurtuneesta ilmiöstä maan eri osien välillä. Sairastavuus on suurinta Pohjois-
Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Lapin alueella. Sairastavuus on alhaisinta Pohjanmaan rannikolla sekä Etelä- ja Lounais-Suomessa. 
Aivoverisuoni-, dementia-, mielenterveys-, sepelvaltimotauti- ja tuki- liikuntaelinsairauksiin liittyvä sairastavuuden alueellinen eriytyminen noudattaa samaa 
alueellisen eriytymisen itä-länsi –jakoa. Syöpäindeksi on ainoa sairausryhmä, jossa sairastavuus on yleisempää Länsi-Suomessa kuin Itä-Suomessa. 
Työkyvyttömyysindeksi alueiden välillä jakautuu saman kaavan mukaisesti terveempään Länsi-Suomeen ja sairaampaan Itä-Suomeen. 

 Terveyden maantieteen alueellisia eroja ylläpitää ja saattaa jopa lisätä alueiden välinen muuttoliike sekä alueiden väestönkehitykseen liittyvät 
erot. Kuntien välisestä muuttoliikkeestä on saanut muuttovoittoa 2010-luvulla keskimäärin vain joka neljäs seutu tai kunta. Muuttajista keskimäärin lähes 
neljä viidestä on iältään alle 35-vuotiaita. Muuttovoittoiset alueet sijaitsevat pääosin Etelä- ja Länsi-Suomessa, joihin siirtyy runsaasti nuoria ja nuoria 
aikuisia muualta maasta. Useat korkean sairastavuusriskin omaavat alueet ovat muuttotappioalueita ja supistuvan väestökehityksen alueita, jolloin nuorten 
ja nuorten aikuisten poismuutot alueelta entisestään ylläpitävät tai jopa lisäävät terveyseroja alueiden välillä.  Sama alueellisesti eriytynyt kehitys ilmenee 
maakuntien sisällä, kun muuttoliike suuntautuu ensisijaisesti maakunnan keskuskaupunkiin tai sen läheisyyteen maakunnan muilta alueilta. 
Maantieteellinen läheisyys ei kuitenkaan aina tarkoita automaattisesti lisääntyvää terveys- tai sairastavuusriskiä, vaan jopa naapurikuntien välillä saattaa 
olla suuria terveyseroja. 

 Terveyden ja sairastavuuden alueelliset erot ilmenevät myös vastasyntyneiden poikien ja tyttöjen elinajanodotteessa. Koko maassa 
vastasyntyneiden elinajanodote on 84,1 vuotta ja poikien 78,5 vuotta (2015). Sukupuolten väliset erot ovat suuret useisiin Suomen verrokkimaihin 
verrattuna. Tyttöjen ja poikien elinajanodotteessa tulee esiin myös Suomen alueellinen jakautuminen. Tyttöjen ja poikien elinajanodotteet ovat 
korkeimmat Länsi- ja Etelä-Suomen maakunnissa ja matalimmat Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa lukuun ottamatta tyttöjen kohdalla 
Satakunnan maakuntaa. Alhaisimmat vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodotteet olivat Pohjois-Karjalassa (82,96) ja Satakunnassa (83,22) sekä 
korkeimmat Pohjanmaalla (85,32) ja Keski-Pohjanmaalla (85,05). Korkeimmat vastasyntyneiden poikien elinajanodotteet olivat Ahvenanmaalla (80,30) ja 
Pohjanmaalla (80,14) sekä matalimmat Etelä-Savossa (76,34) ja Etelä-Karjalassa (76,48). Suomalaisten poikien elinajanodote oli 16. pisin ja tyttöjen 9. 
pisin EU:n 28 valtion joukossa.
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Linkit tutkimuksessa käytettyihin tietoihin

 Vastasyntyneiden tyttöjen ja poikien elinajanodote maakunnittain vuosien 2013–2015 keskiarvona:

 Hyvinvoinnin ja terveyden maantiede kunnittain, Elinajanodote

 Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi muuttujittain vuosien 2011–2013 keskiarvona:

 Hyvinvoinnin ja terveyden maantiede kunnittain, Kela

 THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi vuosien 2011–2013 keskiarvona:

 Hyvinvoinnin ja terveyden maantiede kunnittain, THL sairastavuusindeksi

 THL:n ikävakioidun sairastavuusindeksin muuttujat vuosien 2011–2013 keskiarvona:

 Hyvinvoinnin ja terveyden maantiede kunnittain, THL
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https://drive.google.com/file/d/0B1mJjCJv5sEAVE5mMENyNi0zM2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1mJjCJv5sEAN2ZVLUZNXzdXWlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1mJjCJv5sEAdW9ST3JKeVF2dUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1mJjCJv5sEAa040MHpDUTlDSWM/view?usp=sharing

