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Hyvinvointikertomus
Kuntalain mukaan kuntien tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kuntastrategiassa on
huomioitava kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Terveydenhuoltolain mukaan
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava
valtuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen laadinnassa on hyödynnetty sähköistä hyvinvointikertomusta, jota
hallinnoi FCG. Suurin osa tässä Toholammin hyvinvointikertomuksessa esitetyistä tilastoista
tai indikaattoreista on saatu suoraan sähköisestä hyvinvointikertomuksesta
www.hyvinvointikertomus.fi
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HUOLEN AIHEET
Työikäisen väestön suhteellinen osuus
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Syntyneiden ikäluokkien koko
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Väestö ja elinkeinot
Toholammilla on 3110 asukasta (31.12.2018). Väestöennusteen mukaan väkimäärä tulee
laskemaan hieman vuoteen 2030 mennessä. Etenkin 25-64-vuotiaiden osuus väestöstä on
laskenut Toholammilla viimeisen kymmenen vuoden aikana ja yli 65-vuotiaiden osuus on
kasvanut. 0-6-vuotiaiden osuus väestöstä on koko Keski-Pohjanmaalla hienoisessa
laskussa. Keski-Pohjanmaan kunnissa ja Toholammilla on kuitenkin suhteellisesti enemmän
alle 15-vuotiaita kuin koko maassa keskimäärin. Kuntien välinen nettomuutto on ollut
Toholammilla koko 2010-luvun negatiivista. Syntyneiden ikäluokkien koko on ollut 55-27
lasta vuosittain viimeisen 10 vuoden aikana.
Elinkeinorakenne
Maatalous, metsätalous ja
kalatalous
Julkinen hallinto, koulutus,
terveys- ja sosiaalipalvelut
Tukku- ja vähittäiskauppa;
kuljetus ja varastointi; majoitusja ravitsemistoiminta, %
työllisistä
Teollisuus
Ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta, hallinto- ja
tukipalvelutoiminta
Rakentaminen
Muut

% osuus työllisistä (2016)
Suluissa työllisten
lukumäärä 2016.
24,6 % (285 hlö)

Muutos 2007 – 2016
henkilöä
-78 hlö

22,1 % (256 hlö)

-36 hlö

17,4 % (202 hlö)

-67 hlö

17,1 % (198 hlö)
5,2 % (60 hlö)

-81 hlö
-29 hlö

5,1 % (59 hlö)
8,5 % (85 hlö)

-16 hlö
-8 hlö

Maa- ja metsätalous on Toholammin suurin työllistäjä. Ammattialoista työpaikkoja ovat
lisänneet kymmenen vuoden aikana kaivostoiminta ja louhinta, sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu
ympäristön puhtaanapito (+5 työllistä), sekä kiinteistöalan toiminta (+3 työllistä).

Työllisten osuus väestöstä on Toholammilla muuta Keski-Pohjanmaata pienempi.
Taloudellinen huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä
on sataa työllistä kohti. Toholamilla on 172 henkilöä jokaista 100 työssä käyvää kohden,
mikä on Keski-Pohjanmaata ja koko maata huomattavasti korkeampi määrä. Yhdistettynä
matalaan eläköitymisikään, yli 65-vuotiaiden osuuden kasvamiseen ja syntyvyyden laskuun,
Toholammin elinvoiman kannalta kehitys on huolestuttava.

Toholammin verotulot €/asukas ovat Keski-Pohjanmaan keskiarvoa alhaisemmat. Samoin
verotulojen kehitys on ollut vaatimattomampaa viimeisen kymmenen vuoden aikana kuin
vertailukunnissa. Tuloerot ovat kuitenkin Toholammilla pienet ja työttömyys muuta maata
alhaisempaa. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on kuitenkin kasvanut voimakkaasti.
Te-palvelujen, sosiaalitoimen ja kuntoutuspalvelujen toimet eivät ole auttaneet
pitkäaikaistyöttömiä työllistymään tehokkaasti taloudellisesta kasvukaudesta huolimatta.

Perustoimeentulotuen saajista yhden hengen asuntokunnat ovat enemmistössä.
Lapsiperheistä yksinhuoltajaperheiden riski saada toimeentulotukea on kahden huoltajan
perheitä suurempi. Sekä yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä, että yhden
hengen asuntokuntien osuus ovat Toholammilla kasvaneet viime vuosina,
yksinhuoltajaperheiden osuus jopa muuta Keski-Pohjanmaata voimakkaammin.
Toholammilla eläkkeelle jäädään keskimäärin 59,1 vuotiaana. Matalaan eläköitymisikään
voi vaikuttaa jonkin verran se, että Toholampi on huomattavan maatalousvoittoinen kunta
elinkeinorakenteeltaan.
Se voi osaltaa selittää myös verotulojen pienuutta.
Elinkeinorakenne saattaa vaikuttaa myös Toholammin väestön koulutustasoon.
Koulutustasomittain kertoo kuinka monta vuotta keskimäärin ihmiset ovat käyneet koulua
peruskoulun jälkeen. Toholampilaiset ovat käyneet koulua keskimäärin 2,8 vuotta
peruskoulun jälkeen kun Keski-Pohjanmaalla luku on 3,3 vuotta ja koko maassa 3,7 vuotta.
Koulutustasomittain nousee kaiken aikaa, mutta Toholammilla sen käyrä kulkee alemmalla
tasolla kuin muualla.
Kunta on aloittanut näkyvät toimenpiteet työikäisen väestön saamiseksi kuntaan ja kunnan
suurimmat työnantajat ovat ilmaisseet tarpeensa lisätyövoimalle.
Terveys ja turvallisuus
Toholammilla tapahtuu vähän henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia väkilukuun
suhteutettuna. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot sairaalassa ovat
Toholammilla korkealla tasolla. Myös omaisuusrikosten ja huumausainerikosten määrä on
lisääntynyt vuodesta 2013 lähtien.
Kelan ja THL:n sairastavuusindekseillä voidaan vertailla toholampilaisten terveyttä ja
sairastavuutta suhteessa muuhun Suomen väestöön. Kansantaudeista psykoosit, sydämen
vajaatoiminta, astma ja sepelvaltimotauti ovat vähentyneet Toholammilla. Suurin osa
kansantaudeista saa kuitenkin indeksillä mitattuna Toholammilla arvoksi yli 100, eli niitä
esiintyy enemmän väestössä kuin koko maassa keskimäärin.
Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu indeksejä, jotka kuvaavat kansantautien
esiintymistä alueen väestössä suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (koko maa =100).

Indeksit ilmoitetaan sekä sellaisenaan että ikä- ja sukupuolivakioituna. Vakioinnilla ikä- ja
sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä mahdollista alueittaisen
vertailun alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista huolimatta.
Tarkasteltavina on seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavaa
sairautta, joista tässä käytetään nimitystä kansantaudit. Niille jokaiselle on laskettu indeksi
ja suhteutettu se koko maan keskiarvoon. Kansantauti-indeksi on näiden seitsemän
indeksin keskiarvo.
Terveyspuntarin kansantaudit
Vakioitu
Aika
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alue
Kansantauti
Toholampi 103 Diabetes
112 Psykoosit
201 Sydämen vajaatoiminta
202 Nivelreuma
203 Astma
205 Verenpainetauti
206 Sepelvaltimotauti
Kansantauti-indeksi

124,4
90,8
160,0
91,5
120,6
133,6
133,8
122,1

127,1
88,1
156,1
95,3
120,2
133,6
131,1
121,6

130,2
87,1
159,2
96,5
115,2
133,8
126,1
121,2

127,3
84,2
137,2
93,3
115,8
131,7
123,3
116,1

123,6
83,5
153,2
91,7
115,3
133,2
117,9
116,9

123,8
86,5
134,1
91,2
115,4
131,4
116,5
114,1

Harrastukset
Itsensä toteuttamisen ja vapaa-ajan merkitys hyvinvoinnin kokemukselle on merkittävä.
Toholammilla on puhdasta luontoa ja maisemallisesti yksi Keski-Pohjanmaan kauneimmista
näkymistä Lestijokilaaksoon. Ympäröivä luonto tarjoaa elämyksiä niin oman kunnan
asukkaille kuin täällä vierailevillekin.
Monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat yksi kunnan vahvuuksista. Vapaa-ajan
toiminnoista kirjasto, musiikki ja liikunta ovat toholampilaisille tärkeitä.
Kirjaston lainausmäärät ovat hieman laskeneet viime vuosina, mutta etenkin lasten
tietokirjojen lainausmäärät ovat olleet kasvussa. E-lehtien ja kirjojen lainausmäärät ovat
lisäksi kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Kirjaston verkkopalvelujen käyttäjämäärät
ova lisääntyneet samalla kun fyysiset käyntikerrat kirjastossa ovat vähentyneet. Kirjastossa
järjestettyjen tapahtumien lukumäärä on kolminkertaistunut vuodesta 2012 lähtien.
Kirjastossa järjestetään myös enemmän käyttäjäkoulutuksia ja niihin osallistuu enemmän
ihmisä kuin aiemmin. Kirjaston henkilötyövuodet ovat vaihdelleen 2,5-3 välillä vuosittain. 40
% toholampilaisista käyttää aktiivisesti kirjastoa ja lainaa sieltä materiaalia.
Toholammin kunta on viime vuosina investoinut merkittävästi liikuntapaikkoihin.
Urheiluhallin remontti paransi monien sisälajien harrastusmahdollisuuksia Toholammilla.
Lisäksi kunnasta löytyy kuntorata, luistelukenttiä, uimahalli, ampumarata, kivituhkainen
yleisurheilukenttä, hiekkatekonurmi pesäpalloon, pallokenttiä, latuja, tenniskenttä,

kaukaloita, beachwolleykenttiä, frisbeegolfrata ja kuntosaleja. Fyysiset olosuhteet liikunnan
harrastamiseen ovat monipuolisemmat kuin monessa muussa samankokoisesa kunnassa.
Vapaaehtoisten yhdistyksissä tekemä talkootyö on Lampilla edelleen voimissaan, samoin
ilman yhdistystoiminnan panostusta Toholammin kuten muidenkin suomalaisten kuntien
vapaa-ajan toiminnan palvelutarjonta olisi huomattavasti nykyistä köyhempää. Aktiivista
liikuntapaikkarakentamista jatketaan edelleen, lähivuosien suurin ponnistus on uusi
urheilukenttä Kuusiston liikuntakeskukseen ja seutukunnallinen palloiluhallihanke.
Toholammilla on pitkät perinteet musiikin harrastamisessa ja Keski-Pohjanmaan
konservatorion Toholammin toimipisteessä voi opiskella mm. pianon, vaskisoittimien,
klarinetin ja huilun soittamista. Toholammin puhallinorkesteri on ollut ponnahduslauta
lukuisille soittajille aina ammattilaiseksi saakka. Toholammilla toimii myös kesäteatteri sekä
kunnassa järjestetään lukuisia musiikki- ja kulttuuriesityksiä sekä esitetään elokuvia
kulttuurisalissa. KanTo kansalaisopiston toiminta on vilkasta ja se tavoittaa kuntalaiset
hyvin.
LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
MYÖNTEISTÄ
HUOLEN AIHEET
Lähes kaikilla lapsilla on jokin harrastus Lapsiperheiden määrän väheneminen
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
Vähän
nukkuvien
yläkouluikäisten
määrä kasvanut
Pienen organisaation etu: mahdollisuus
kohdella asiakasta yksilöllisesti, avun
hakemisen kynnys matala

Lapsiperheiden osuus perheistä on Toholammilla vähentynyt. Vuonna 2017 Toholammilla
oli 288 lapsiperhettä kun vuonna 2007 niitä oli 379 kpl.

Elämänlaatu ja osallisuus
Lasten ja nuorten hyvinvoinnista on saatavilla kattavasti kokemustietoa mm. THL:n
kouluterveyskyselyn ja MOVE-testien ansiosta.
Fyysinen toimintakyky on yksi hyvinvoinnin perustekijä ja sitä voidaan mitata esim. MOVEtesteillä, jotka tehdään vuosittain 5. ja 8.-luokkalaisille oppilaille.

Toholampilaiset nuoret menestyivät testissä vaihtelevasti. MOVE-testissä 20 m
viivajuoksulla mitataan kestävyyttä ja liikkumistaitoja sekä voidaan arvioida epäsuorasti
oppilaan maksimaalista hapenottokykyä. 8. luokkalaiset pärjäsivät tässä osiossa
valtakunnallista keskiarvoa paremmin. 5. luokkalaisissa oli enemmän heitä, jotka jäivät alle
valtakunnallisen keskitason.

MOVE-TESTI 20 M VIIVAJUOKSU
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Vauhditon 5-loikka -mittausosio mittaa alaraajojen voimaa, nopeutta, dynaamista
tasapainoa ja liikkumistaitoja. 8. luokkalaisten tulokset olivat hyvät verrattuna
valtakunnalliseen tasoon.
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Etunojapunnerrus-testissä 8.luokkalaiset saivat huomattavasti valtakunnan keskitasoa
paremmat tulokset. 5. luokkalaisten tulokset jakautuivat tasaisemmin keskitason molemmin
puolin.

Etunojapunnerrus
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Yhteenvetona MOVE-testistä voidaan todeta, että toholampilaisten nuorten fyysinen kunto
on nuoremmissa ikäluokissa lähellä valtakunnallista keskitasoa ja yläasteikäisillä jopa sen
paremmalla puolella. Testit tehdään vuosittain, joten niistä kertyy arvokasta tietoa nuorten
fyysisestä kunnosta.
Nuorten hyvä fyysinen kunto on jopa yllättävän hyvällä tasolla, koska kouluterveyskyselyssä
2017 toholampilaiset 8. ja 9. luokan oppilaista jopa 39,1% ilmoitti liikkuvansa
hengästyttävästi korkeintaan 1 tunnin viikossa vapaa-ajallaan.
Kouluterveyskyselyn tärkeimmät tulokset
THL:n Nuorten hyvinvointi 2017 tutkimuksen mukaan lasten hyvinvointiin merkittävästi
vaikuttavat muuttujat ovat mm. keskusteluvaikeudet vanhempien kansssa, yksinäisyys,
kiusaaminen ja syrjintä, harrastaminen, lintsaaminen, kiinnittyminen kouluun, lasten ja
nuorten kokema väkivalta, vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö, vanhempien erojen
aiheuttamat haitat sekä osallisuus palveluissa. Näiden mittareiden avulla voidaan tehdä
yhteenveto toholampilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin riskien
esiintymisestä. Tiedot perustuvat joka toinen vuosi tehtävään kouluterveyskyselyyn.
Lasten ja nuorten tärkemmät perustarpeet ovat riittävä uni, ravinto, liikkuminen ja
ihmissuhteet.
TOHOLAMPI
2013
Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, 26,9
% 8. ja 9. luokan oppilaista
Ei
syö
koululounasta 16,8
päivittäin, % 8. ja 9. luokan
oppilaista

2017
31,9
19,1

Ei syö aamupalaa joka 50,5
arkiaamu, % 8. ja 9. luokan
oppilaista
Ei yhtään läheistä ystävää, 8,3
% 8. ja 9. luokan oppilaista

39,7
8,8

8. ja 9.luokan oppilaat 2017
kuinka usein humalahakuista alkoholinkäyttöä?
6
13,4

14,9
65,7

Täysin raittiit

Ei koskaan tosi humalassa

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

1-2 kertaa kuukaudessa

8. ja 9. luokan oppilaat ovat pääosin raittiita tai eivät ole käyttäneet alkoholia humaltumiseen
asti koskaan elämänsä aikana. Asenteet alkoholia kohtaan ovat parantuneet Toholammilla
huomattavasti, sillä vuonna 2009 24,10 % ilmoitti käyttäneensä humalahakuisesti alkoholia
vähintään kerran kuussa.
Toholampilaisilla nuorilla on hyvä keskusteluyhteys vanhempiinsa. Vain 6 % 8. ja 9. luokan
oppilaista ei pystynyt keskustelemaan juuri koskaan omista asioistaan vanhempiensa
kanssa.
Yksinäiseksi itsensä kokevien osuudet ovat myös niin pienet Toholammilla, että vastaajien
pienen määrän vuoksi niistä ei ole saataville numeraalista tietoa. Keski-Pohjanmaalla
yksinäiseksi itsensä tuntevien osuus on koko maan keskiarvoa vähäisempää.
Koulukiusaaminen 4. ja 5. luokkalaisten keskuudessa on lähellä Keski-Pohjanmaan
keskiarvoa. Toholammilla 6,3 % ilmoitti tulleensa kiusatuksi vähintään kerran viikossa.
Koulukiusaamisen vastainen työ näyttää tehonneen 8. ja 9. luokkalaisten vastausten
perusteella vuodesta 2011 lähtien, mutta Toholammilla on kiusaamista yläasteella silti
enemmän kuin Keski-Pohjanmaalla ja koko maassa. Kouluterveyskyselyn mukaan puolet
kiusatuista kuitenkin kokee, että kiusaamisesta ilmoittamiseen on puututtu koulussa ja
kiusaaminen on loppunut. Vähintään viikoittain koulukiusatuksi joutuminen on yhteydessä
alentuneeseen elämänhallinnan tunteeseen ja elämään tyytyväisyyteen sekä
ahdistuneisuusoireiluun.
Toholampilaiset nuoret harrastavat aktiivisesti jotakin, sillä 94 % 8. ja 9-luokkalaisista
ilmoittaa harrastavansa jotakin ainakin kerran viikossa.

4- ja 5-luokkalaista 41,3 % liikkuu päivittäin vähintään tunnin, mutta 8- ja 9-luokkalaisista
enää 13 %. Vähäinen liikkuminen ei kuitenkaan näy yhtä dramaattisena MOVE-testien
valossa.
Luvattomia poissaoloja on kouluterveyskyselyn mukaan Keski-Pohjanmaalla enemmän kuin
koko maassa keskimäärin, mutta vastaajien pienestä määrästä johtuen Toholammin luvut
eivät näy tilastoissa.

Väkivaltaa lapseen ja nuoreen kohdistava aikuinen ei tarjoa lapselle ja nuorelle heidän
kehitykselleen välttämätöntä turvallista, välittävää ja kannustavaa kasvuympäristöä. Sekä
henkinen että fyysinen väkivalta on riski lapsen kehitykselle ja psyykkiselle ja fyysiselle
hyvinvoinnille. Väkivallan seurauksena lapsi tai nuori voi kärsiä mielenterveyden ongelmista
kuten posttraumaattisesta stressireaktiosta, masennuksesta ja ahdistuneisuudesta sekä
hyökkäävästä käytöksestä. Väkivallan kokemukset ovat yhteydessä myös haitalliseen
käytökseen, kuten alkoholin ja huumeiden käyttöön, suojaamattoman seksin
harrastamiseen, useisiin seksikumppaneihin ja vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen.
Epäsuoria, vahingoittavista elämäntavoista ja käytöksestä johtuviin seurauksiin kuuluvat
seksitaudit, sydän- ja verisuonitaudit, hengityselimistön sairaudet, diabetes sekä
syöpäsairaudet. (WHO 2014).
Väkivallan kokemisen vakavien seurausten johdosta on huolestuttavaa, että toholampilaiset
lapset ja nuoret ovat kokeneet fyysistä väkivaltaa enemmän kuin koko maassa keskimäärin
tai Keski-Pohjanmaalla keskimäärin. Toholampilaiset 8- ja 9-luokkalaiset ovat kokeneet
vanhempien fyysistä väkivaltaa 37 % enemmän viimeisen vuoden aikana kuin koko maassa
keskimäärin!

Tyytyväisyys elämään laskee siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. 4. ja 5. luokan oppilaista
95 % on tyytyväinen elämäänsä, mutta 8. ja 9. luokan oppilaista enää 73,9 %

Koettu terveydentila 8. ja 9.luokan oppilat n=69
4,3
14,5
30,4

50,7

Koettu terveydentila: erittäin hyvä, %

Koettu terveydentila: melko hyvä, %

Koettu terveydentila: keskinkertainen, %

Koettu terveydentila: melko tai erittäin huono, %

8. ja 9. luokan oppilaat kokevat terveytensä pääosin erittäin hyväksi tai melko hyväksi. 18,8
% mielestä heidän terveydentilansa on keskinkertainen tai huono.

NUORET JA NUORET AIKUISET
MYÖNTEISTÄ
Nuorisotyöttömyys vähäistä
Koulutuksen ulkopuolelle
nuorten määrä vähäinen

HUOLEN AIHEET
Päihteiden käytön yleisyys
jääneiden Huumekokeilujen määrä
Lasten ja nuorten kokeman väkivallan
lisääntyminen

Kouluterveyskysely tehdään myös lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoille joka toinen vuosi.
Lukiolaisten hyvinvoinnin perustekijät Toholammilla:
TOHOLAMPI
2013
Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, 23,4
% lukion 1. ja 2. vuoden
oppilaista
Ei
syö
koululounasta 7,7
päivittäin, % lukion 1. ja 2.
vuoden oppilaista

2017
35
21,7

Ei syö aamupalaa joka
arkiaamu, % lukion 1. ja 2.
vuoden oppilaista
Ei yhtään läheistä ystävää,
% lukion 1. ja 2. vuoden
oppilaista
Kokeillut laittomia huumeita
ainakin kerran, % lukion 1. ja
2. vuoden opiskelijoista
Kohtalainen
tai
vaikea
ahdistuneisuus, % lukion 1.
ja 2. vuoden opiskelijoista

40

38,3

6,8

8,5

9,2

16,9

6,5

16,9

Huolimatta siitä, että monessa asiassa kouluterveyskyselyn mukaan toholampilaisilla
lukiolaisilla elintavat menevät huonompaan suuntaan 79,3 % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista kokee olevansa tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä. Toholampilaiset nuoret
ovat jopa tyytyväisempiä elämäänsä kuin samanikäiset nuoret Keski-Pohjanmaalla.
Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita, %. Indikaattori tuottaa tietoa niiden
nuorten osuudesta (%), jotka arvioivat, että omalta paikkakunnalta omanikäisen on melko
tai erittäin helppoa hankkia huumeita, esimerkiksi marihuanaa tai kannabista. 25 %
vastanneista pitää huumeiden hankkimista melko tai erittäin helppona Toholammilla.

Keski-Pohjanmaalla on vähemmän koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria kuin koko
maassa keskimäärin. Myös nuorisotyöttömyys on Keski-Pohjanmaalla vähäisempää kuin
koko maassa. Nuorisotyöttömien osuus 18-24-vuotiaasta työvoimasta on kuitenkin

kymmenen vuoden aikana lähes kolminkertaistunut. Vuonna
nuorisotyöttömyysaste oli vain 3,7 %, kun 2017 se oli 10,6 %.

2008

Toholammin

Keski-Pohjanmaalla 16-24-vuotiaiden ikäryhmässä saadaan enemmän sairaspäivärahaa
mielenterveysperusteisesti
kuin
koko
maassa
keskimäärin.
Myös
työkyvyttöömyyseläkkeellä on suhteellisesti enemmän nuoria Keski-Pohjanmaalla kuin
keskimäärin Suomessa.
Positiivista on, että toholampilaisilla lukiolaisilla on vain vähän keskusteluvaikeuksia
vanhempiensa kanssa. Hyvät suhteet vanhempiin auttavat THL:n mukaan nuoria
selviytymään paremmin elämän haasteista ja vahvistavat nuorten elämänhallintaa.
Toholampilaiset nuoret ovat ilahduttavan ahkeria harrastamaan. Käytännössä kaikilla (96,6
%) on jokin harrastus vähintään kerran viikossa. Toholammilla on myös vähemmän
liikunnallisesti passiivisia nuoria verrattuna Keski-Pohjanmaan muihin lukiolaisiin.

TYÖIKÄISET
MYÖNTEISTÄ
HUOLEN AIHEET
Työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien Miesten työttömyys hieman yleisempää
osuus pienentynyt
kuin naisten
Suurilla työnantajilla tarve rekrytoida Erityiskorvattaviin
lääkkeisiin
osaavaa työvoimaa
oikeutettujen määrä
Pitkäaikaistyöttömyyden osuuden kasvu
Maatalouden
rakennemuutoksen
heijasteet maatalousyrittäjien ja heidän
perheidensä hyvinvointiin
Työikäisestä väestöstä ei ole saataville kattavia ihmisten omaan kokemukseen perustuvia
tilastoja. Hyvinvointia joudutaan usein tarkastelemaan rekisteriaineistossa ilmenevän
pahoinvoinnin perusteella, olettamuksella, että mitä vähemmän on pahoinvointia, sitä
enemmän on hyvinvointia kunnassa.
Työikäisen väestön hyvinvointia määrittelevät pitkälti työpaikkojen määrä, kunnassa
sijaitsevien peruspalvelujen määrä sekä vapaa-ajan palvelujen monipuolisuus.
Työikäistä väestöä 16-64-vuotiaita on n. 55 % Toholammin väestöstä.
Työttömyys on Toholammilla ja Keski-Pohjanmaalla koko maata vähäisempää, mutta
pitkäaikaistyöttömyyden osuus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Toholammilla on
toiminut vuodesta 2016 lähtien Kokkotyö-Säätiön lähituotemyymälä, jonka eri palvelujen
avulla voidaan löytää nuorille tai pitkäaikaistyöttömille reittejä koulutukseen, kuntoutukseen
tai työelämään. Työttömien aktivointiaste onkin lähtenyt nousuun vuoden 2016 jälkeen.

Maatalousvaltaisella paikkakunnalla maatalouden rakennemuutos aiheuttaa erityistä huolta.
Maatalouselinkeinon kehitys Toholammilla noudattelee valtakunnallista kehitystä, tiloja
lopetetaan ja jäljelle jäävien toimijoiden tilakoko kasvaa.
Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on hivenen laskenut Toholammilla viime vuosina,
mutta eläkkeelle jäädään kuitenkin aikaisemmin kuin lähialueilla keskimäärin.
Sairastavuusindeksit ovat olleet nousussa Toholammilla viime vuosina. Syitä alhaiseen
eläköitymisikään, sairastavuusindeksien nousuun ja pitkäaikaistyöttömyyden syihin tulisi
tutkia tarkemmin kuin mitä tässä hyvinvointikertomuksessa on mahdollista.
IKÄIHMISET
MYÖNTEISTÄ
Omaishoitajien
lisääntyneet

HUOLEN AIHEET
ovat Erityiskorvattaviin
lääkkeisiin
oikeutettujen suuri osuus kertoo
pitkäaikaissairastamisesta
Yhdistysten ja kunnan yhteistyö mm.
liikunnallisen
elämäntavan
edistämiseksi
pitämät

vapaat

Ikääntyneiden kokemuksellisesta hyvinvoinnista ei ole olemassa valtakunnallisesti
vertailukelpoista tietoa muuten kuin maakuntatasolla. Hyvinvointia voi tarkastella lähinnä
kuntien tuottamien palvelujen saavutettavuuden perusteella sekä aineellisen elintason
kautta.

Yli 75-vuotaiden asuminen Toholamilla 2017

Asuu kotona 5 yli 75-vuotiaista
Tehostetun palveluasumisen 75-vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä

Toholammilla on yhden hengen asuntokuntia suhteellisesti vähemmän kuin koko maassa
yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä.

Eläkeläisistä täyttä kansaneläkettä saavien osuus on laskenut tasaisesti koko maassa
samalla kun työeläkettä saavien osuus eläkkeellä olevista on lisääntynyt kaiken aikaa.

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65-vuotta täyttäneiden lukumäärä on kasvanut
kymmenen vuoden aikana, koska miehillä on tällä hetkellä enemmän käytössä
erityiskorvattavia lääkkeitä pitkäaikaissaurauksiin kuin kymmenen vuotta sitten.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen naisten lukumäärä ei ole kasvanut 10 vuodessa.

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta
täyttäneistä % vastaavanikäisestä väestöstä v.2017
Toholampi
1,9

2,3 2,3

15,8
2,3
35,4
20,6
3,8

Psykoosi

Sepelvaltimotauti

Alzheimer

Diabetes

Nivelreuma

Verenpainetauti

Syöpä

Epilepsia

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen suhteellinen osuus yli 65-vuotiaista on
Toholammilla korkeampi kuin koko maassa. Toholammilla 65-vuotiaista 67,9 % on
oikeutettu johonkin pitkäaikaissaurauden hoitoon käytettävän lääkkeen KELA-korvaukseen.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen suhteellinen osuus yli 65-vuotiaista on kuitenkin
laskusuunnassa, mikä toivottavasti johtuu siitä, että väestö olisi jatkossa terveempää eikä
tarvitsisi erityiskorvattavia lääkkeitä. Erityisesti sepelvaltimotaudin vuoksi erityiskorvattavien
lääkkeiden osuus on pienentynyt kymmenessä vuodessa 35 %.
Verenpainetaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus 65 vuotta
täyttäneistä on laskenut 10 vuodessa 23 %, mutta heitä on yhä suhteellisesti enemmän
Toholammilla kuin Keski-Pohjanmaalla keskimäärin. Alzheimerin taudin vuoksi
erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden osuus on laskenut n. 60
% 10 vuodessa. Nivelreuman vuoksi erityiskorvattaviin oikeutettujen osuus 65 vuotta
täyttäneistä on 10 vuoden tarkastelujaksolla pysynyt lähes samana. Diabeteksen vuoksi
erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneidn osuus on kuitenkin 10
vuodessa kasvanut 26 %.
Omaishoidon tukea saa Toholammilla ja koko Keski-Pohjanmaalla suurempi osuus
ikääntyneistä kuin koko maassa keskimäärin. Samaan aikaan ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen osuus on laskenut. Toholammilla omaishoitajat ovat pitäneet
lisääntyvässä määrin omaishoitajien lakisääteisiä vapaita. Omaishoidettavat ovat olleet
Soiten jaksohoitopaikoissa ja yleensä Männistön Valkamassa. Myös sijaishoitajat
toimeksiantosopimuksella mahdollistavat omaishoitajien vapaiden toteutumista ja
sijaishoitajien määrä Toholammilla onkin lisääntynyt selvästi. Vielä on kuitenkin joukko
omaishoitajia, jotka eivät pidä omaishoidon vapaitaan. Heitä Soite yrittää kannustaa
omaishoidon vapaita pitämään, mutta aina ei ole helppoa antaa läheistään toisten
hoidettavaksi vapaan ajaksi.
Perhehoidon valmennusta on markkinoitu Toholammillakin, mutta vielä ei ole löytynyt
innostuneita perhehoitovalmennukseen, joten perhehoito yhtenä omaishoidon vapaiden

mahdollistajana ei toteudu Toholammilla ainakaan vielä. Soiten tavoitteena on, että
Lestijokilaaksoon saataisiin perhehoitopaikka.
Toholammin kunta on ottanut käyttöön 2019 vuoden alusta seniorikortin, joka oikeuttaa
ohjattuun kuntosaliharjoitteluun joko kunnan tuottamassa ryhmässä tai muun toimijan
vetämissä ryhmissä 32 euron arvosta.

2 PAINOPISTEIDEN, TAVOITTEIDEN JA TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI
Toholammin kunnan hyvinvointikertomuksessa 2013-2017 asetetut painopistealueet olivat:
Nuorisotakuun toteutuminen ja etenkin koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24-vuotiaiden
määrä:
Vuonna 2013 Toholammilla oli 22 koulutuksen ulkopuolelle jäänyttä nuorta ja vuonna 2016
heitä oli 16. Toholampi poikkeaa muusta maasta koulutuksen ulkopuolelle jääneiden
sukupuolijakaumassa. Miehet ovat yleensä suuremmassa vaarassa jäädä koulutuksen
ulkopuolelle, mutta Toholammilla koulutuksen ulkopuolelle jääneet ovat olleet tasapuolisesti
miehiä ja naisia.
Ikäihmiset ja ikääntyvän väestön virikkeellisen elämän tukeminen:
Vanhusneuvosto on asetettu valtuustokaudella 2013-2016 ja vuonna 2018 se on muutettu
vanhus- ja vammaisneuvostoksi, jonka tarkoituksena on toimia osallistumis- ja
vaikuttamisväylänä erityisesti ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä sekä
veteraaneja koskevissa asioissa.
Toholammin kunnassa toimii aktiivinen Hyvinvointikeskus Maunu ry, jonka toimintaa kunta
tukee. Yhdistyksen tiloissa Jussinpirtillä järjestetään monipuolista toimintaa kansalaisille,
mm. liikuntaa, musiikkia ja muuta kulttuuritoimintaa, luentoja ja tapahtumia. Kunnan
liikuntatoimi tuottaa yhteistyössä Hyvinvointikeskus Maunu ry:n kanssa kuntosaliharjoittelua
ikäihmisille ja muillekin.
Omaishoitajat pitävät enenevissä määrin vapaitaan, mikä osaltaan helpottaa vaativasta
omaishoitajan tehtävästä selviytymistä.
Palvelutarjonta ja elinvoima:
Kulttuuripalvelujen
saavutettavuus
turvataan.
Tuetaan
kaikkien
kuntalaisten
mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja
harrastamiseen.
Kirjasto- ja kulttuuritoimet ovat pysyneet monipuolisena. Kirjastossa järjestetään näyttelyitä,
luentoja, kirjailijavierailuja, koulutuksia, pelitapahtumia jne. Toholammin Kulttuurisali on
tullut tutuksi myös lähialueella. Konsertteja, elokuvia, teatteria ym. tullaan katsomaan myös
ympäristökunnista. Ohjelmatoimistot ovat huomanneet salin mahdollisuudet. Nimekkäitä
esiintyjiä on saatu vierailemaan Toholammilla ohjelmatoimistojen kautta lippuriskillä.
Keski-Pohjanmaan konservatorion Toholammin toimipiste järjestää teorian- ja
soitonopetusta sekä musiikkileikkikouluja. Musiikkia voi harrastaa myös KanTo

kansalaisopiston ryhmissä, kuten myös taideaineita, käden taitoja, tanssia, kieliä ja
tietotekniikkaa.
Olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen.
urheiluhalliin tehtiin viime valtuustokaudella mittava remontti, joka
liikuntamuotojen harrastusmahdollisuuksia Toholammilla.

Toholammin
paransi eri

Kunta toimii aktiivisesti mm. ikääntyneiden liikunnan edistämiseksi järjestämällä ohjattuja
kuntosaliryhmiä eri ikäisille toholampilaisille.
Koulupihojen liikuntamahdollisuuksia on kehitetty vanhempain- tai kyläyhdistysten
toimenpitein ja kunnan hakemalla lähiliikuntapaikka-avustuksella.
Toholammin kunnan hyvinvointikertomuksessa 2013-2016 linjaamat painopistealueet ovat
toteutuneet asetettejun mittareiden mukaan hyvin.

OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLA 20172020
3 KUNTASTRATEGIAN PAINOPISTEET JA LINJAUKSET
Toholammin kuntastrategian lähtökohtana on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus
kunnan vetovoimatekijät turvaten ja edelleen kehittäen. Toholammin kunta huolehtii
taloudestaan, mikä mahdollistaa hyvien palveluiden ylläpidon ja kehittämisen kuntalaisille.
Toholammin kunnan aktiivinen ja kannustava elinkeinopolitiikka tukee kuntatalouden
kehittymistä. Toimintaympäristön muutoksia seurataan aktiivisesti, mikä mahdollistaa
tarvittaessa nopean reagoinnin.
Strategian painopisteet:
1. Hyvinvoiva kuntalainen
2. Viihtyisä asuminen
3. Aktiivinen elinkeinotoiminta
4. Tasapainoinen talous
5. Palveleva kunta
1. HYVINVOIVA KUNTALAINEN
Tavoitteet:
1. Lähellä olevat sote-palvelut
2. Laadukkaat sivistyspalvelut
3. Lapsiystävällisyys ja nuorten huomioiminen
4. Kaikenikäisiä kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita koskevan monipuolisen
terveysliikunnan merkityksen korostaminen ja sen edellytysten parantaminen
liikuntapaikkarakentamisella.
5. Perusarjen helppous ja sujuvuus
6. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen
Toimenpiteet:
• Sote-palveluiden turvaaminen
• Kattava resursointi lasten ja nuorten palveluihin
• Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen
• Hyvän palvelutason turvaaminen väestömäärä huomioiden
• Luonto- ja retkeilyreitistöjen parantaminen ja niistä tiedottaminen
• Selvitys jokivarren kävelypolun mahdollistamiseksi
• Kuntalaisten osallistaminen: esim. kyläillat ja kyselyt sekä yhteistyö kolmannen
sektorin kanssa
Mittarit:
• Asiakastyytyväisyys- ja hyvinvointikyselyt ym. seurantatutkimukset
• Järjestöjen tuottamat palvelut

4 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN ERILLISOHJELMAT JA SUUNNITELMAT
Seuraaavat kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat erillisohjelmat ja -suunnitelmat ovat
valmistelussa tai toteuttamisvaiheessa:
Kaikukortin käyttöönotto 2019

VIP-verkostotoiminta
VIP-verkosto OYS-alueella yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-,
perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia
monialaisia voimavaroja. Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja
monipuolisemmin vaativan erityisen tuen tarpeisiin lasten ja nuorten omissa
toimintaympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa ja lähikouluissa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys maakunnallisena yhteistyönä syksy
2019 =>
Lapsistrategian laatiminen alueellisena yhteistyönä
LAPE-akatemia
- vuoden 2019 kestävä oppimis- ja valmennusprosessi, joka tukee lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista
Alueellinen päihde- ja mielenterveysstrategia ml. PAKKA-toimintamallin käyttöönotto
Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen
Toholammin pedagoginen suunnitelma
Oppilashuoltosuunnitelma
Oppimisen tuen suunnitelma
Kunnan oman työllisyysyksikön perustaminen

5 HYVINVOINTISUUNNITELMA
Kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät Toholammin kunnan tavoitteet kirjataan vuosittain
talousarvion laadintaprosessin yhteydessä kunkin hallintokunnan tuloskorttiin. Toholammin
kunnan talousarviossa 2019 hyvinvoinnin kannalta merkittäviä tavoitteita ovat
Tavoite
Eheän yhdyskuntarakenteen
edistäminen sekä viihtyisät,
turvalliset asuinympäristöt

Mittari
Toteutuneet kunnossapito ja
kehitystoimenpiteet kaavaalueella

Mittarin tavoitearvo
Suunniteltujen
kunnossapito ja
kehitystoimenpiteiden
toteutuminen
kaavateiden, torialueen
ja puistojen osalta
Kuntalaisten osallisuuden
Osallistumismahdollisuuksien 10
lisääminen
lukumäärä: nettikyselyt,
kuntalaisillat,
yhdistystapaamiset,
kuntalaisaloitteiden määrä
Kirjasto Kirjastopalvelut ovat Kävijämäärät ja
Kävijämäärät pysyvät
määrältään ja laadultaan
asiakaspalaute
nykyisellä tasolla tai
kuntalaisten kannalta riittävät
nousevat.
ja laadukkaat
Asiakaspalautetta
saadaan ja siihen
Kirjastopalveluissa
vastataan.
huomioidaan erityisesti lasten Kirjavinkkausten,
ja nuorten lukutaidon ja
koululuokkien ohjelmallisten
Kynnys tulla kirjastoon
lukuharrastuksen tukeminen
kirjastokäyntien ja
on matala, kirjasto on
ja edistäminen
kirjastonkäytön opetuksen
houkutteleva paikka.
määrät ja osallistujien määrät Lukemaan innostavaa
toimintaa, esimerkiksi

Kirjastopalvelut tukevat
kuntalaisten hyvinvointia ja
antavat tasavertaiset
mahdollisuudet vaikuttaa ja
toimia aktiivisesti
yhteiskunnassa

Sähköinen asiointi
esteetöntä ja kirjasto tarjoaa
tähän riittävät ja
asianmukaiset välineet

Varhaiskasvatuksen
Koulutukset
toimintakulttuurin
Palautekysely
kehittäminen uuden
varhaiskasvatussuunnitelman
mukaisesti
TULUS-hanke

Hankesuunnitelma

Kerhotoimintaa kaikilla
kouluilla oppilaiden toiveita
huomioiden
Opetus

Kerhojen määrä Kerhotoivekysely oppilaille

Kulttuurisuunnitelma vuosille
2021-2030 Omaehtoisen
kulttuuritoiminnan ja
kulttuuritoimintaa järjestävien
yhdistysten tukeminen.

Sitoutuminen Kaikukorttikokeiluun
Liikunta
Frisbeegolfradan
jatkorakentaminen
Yli 64-vuotiaiden liikuntaaktiivisuuden lisääminen (2
vuoden kokeilu)

Koulunmäen suunnitelma
Kyläkoulujen
oppimisympäristöjen
uudistaminen vastaamaan
uuden OPS:in vaatimuksia
TVT- laitteet muuttuvat
leasing-pohjaisiksi.
Lisähankinnat ja
ajantasaistaminen

Tilaisuuksien määrä Jaetut
avustukset.

Kaikukortin käyttöönotto

kirjavinkkaukset,
tapahtumat ja
kirjailijavierailut.
Toimivat ja ajantasaiset
laitteet sähköiseen
asiointiin, mahdollisuus
saada neuvontaa.
Koko henkilökunta
osallistuu koulutuksiin
Henkilöstön osaamisen
kehittyminen näkyy
muuttuvina
kasvatuskäytäntöinä
varhaiskasvatuksen
arjessa. Uuden ryhmän
käynnistyminen syksyllä
2019
Kaikilla kouluilla
vähintään 3 oppilaiden
toivomaa kerhoa
Suunnitelma valmis.
Kleemolan ja Viitojan
uudet oppimisympäristöt
suunniteltu ja
kalustohankinnat tehty.
Tilat aktiivikäytössä.
Hankinnat tehty ja
koulujen ict-resurssit
(laitemäärät, laitteiden
toimivuus ja opastus)
ovat riittävät.
Yhdistysten
kuulemistilaisuudet
aloitettu Yhteistyössä
yhdistysten ja
seurakuntien kanssa
järjestetty n. 100
tilaisuutta. Avustuksia
jaettu 8.000 €.
Kaikukortti-toiminta
käynnissä syyskaudella
2019

9 lisäkoria

Projekti valmis

Seniorien kuntoseteli

Aktiivisten liikkujien
määrä lisääntyy

Toimitaan Välitä viljelijästä verkoston periaatteiden
mukaisesti

Sidosryhmätoiminta

Osallistutaan Välitä
viljelijästä sidosryhmätoimintaan

Toholammin kunnan hyvinvointilupaukset vuoteen 2020:
Toholammin kirkonkylän kouluratkaisu ja koulun rakentamisen aloitus
Perusnuorisotyön vahvistaminen: nuorille tiloja ja toimintaa
Nuorten päihteidenkäytön vähentäminen ja liikennekäyttäytymiseen
vaikuttaminen
Matalan kynnyksen lähiliikuntapaikat, luontopolkujen kehittäminen,
perheiden yhteiset harrastusmahdollisuudet
Tehostettu puuttuminen kiusaamiseen
Yrittäjyyden edistäminen, positiivinen tekemisen vire
Pitkäaikaistyöttömyyteen puuttuminen
Perhekeskuksen kehittäminen
Seniorien liikunta- ja ravintoneuvonnan edistäminen
Maatalousyrittäjien tukitoimien edistäminen
Yhdistystoiminnan tukeminen ja yhteistyön kehittäminen

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
6 SUUNNITELMAN LAATIMISEEN OSALLISTUNEET
Tilastot ja analyysitekstit, asiantuntija Mikko Nikkilä
Sivistysjohtaja Eeva Päiviö
Kirjastonjohtaja Satu Kinnari
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7 SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

LIITE 1
Sähköisen hyvinvointikertomuksen tuottama indikaattoritieto tulostettu 27.3.2019
Viimeisin indikaattoriarvo omassa kunnassa ja vertailukunnissa sekä tämän mukainen
järjestys ja vertailu. Vertailukuntien palkkien liikennevaloväri kertovat oman kunnan
tilanteesta suhteessa vertailukuntiin. Vihreillä merkittyihin vertailukuntiin nähden
Toholammin arvo on parempi ja punaisella merkittyihin kuntiin nähden huonompi.
Harmaalla näkyviä taulukkoja ei ole arvotettu.

TALOUS JA ELINVOIMA
Tulot
%
Suunta
Vertailu
Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

Vuosikate, euroa / asukas

Vuosikate, % poistoista

Lainakanta, euroa / asukas

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Verotulot, euroa / asukas

Väestö
%
Suunta
Väestö 31.12.

Vertailu

Huoltosuhde, demografinen

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta

Lapsiperheet, % perheistä

Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

Koulutustasomittain

0 - 6-vuotiaat, % väestöstä

7 - 15-vuotiaat, % väestöstä

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä

25 - 64-vuotiaat, % väestöstä

65 - 74-vuotiaat, % väestöstä

75 - 84-vuotiaat, % väestöstä

85 vuotta täyttäneet, % väestöstä

0 - 6-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

7 - 15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

25 - 64-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

65 - 74-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030

85 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030

Elatussuhde

Lähtömuuttajat, lkm

Väestöennuste 2030

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta

Syntyneet, ennuste 2025

Elävänä syntyneet

Elinvoima
%
Suunta
Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Vertailu

Lasten pienituloisuusaste

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Työttömät, % työvoimasta

Maatalous, metsätalous ja kalatalous, % työllisistä

Teollisuus, % työllisistä

Kaivostoiminta ja louhinta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, Vesihuolto,
viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, % työllisistä

Rakentaminen, % työllisistä

Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä

Informaatio ja viestintä, % työllisistä

Rahoitus- ja vakuutustoiminta, % työllisistä

Kiinteistöalan toiminta, % työllisistä

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, % työllisistä

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, Koulutus, Terveys- ja
sosiaalipalvelut, % työllisistä

Muu palvelutoiminta, % työllisistä

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

Työlliset, % väestöstä

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista

Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan
oppilaista

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0 - 15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2015-)

Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä (THL)

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

Tapaturma koulussa tai koulumatkalla lukuvuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

Tapaturma koulussa tai koulumatkalla lukuvuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa viimeisen vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista

Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa viimeisen vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Avioeroja 25 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa

Päivähoito
%
Suunta
Vertailu
Varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä, kunnan
kustantamat palvelut

Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 1 - 2-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä, kunnan kustantamat palvelut

Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä, kunnan kustantamat palvelut

Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut (-2014)

Koulu
%
Suunta
Vertailu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA, pistemäärä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7 - 18-vuotiasta

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0 - 16-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 0 - 6-vuotiaat potilaat / 10 000
vastaavanikäistä

Vapaa-aika
%
Suunta
Vertailu
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan
oppilaista

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2015-)

NUORET JA NUORET AIKUISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

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

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
(2017-)

Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)

Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)

Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista (2017-)

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (-2015)

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Tapaturma koulussa tai koulumatkalla lukuvuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 18 - 20-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä
väestöstä (THL)

Vapaa-aika
%
Suunta
Vertailu
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2015-)

TYÖIKÄISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, %
16 - 64-vuotiaista

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

Verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista

Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta naista

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

Työttömien aktivointiaste, %

IKÄIHMISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä
väestöstä

75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Opiskelu, työ ja toimeentulo
%
Suunta
Vertailu
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin alzheimerin taudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin reumaattisen niveltulehduksen (nivelreuma) vuoksi oikeutettuja 65
vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin syövän vuoksi oikeutetut 31.12., ikävakioitu väestöosuus (%)

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin epilepsian (ym. kouristustilan) vuoksi oikeutettuja 65 vuotta
täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä

IKÄIHMISET - Yhteenveto
KAIKKI IKÄRYHMÄT
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta
Vertailu
Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (-2017)

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

Sairauspäivärahaa saaneet 16 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Kirjastolainaajia / Asukasluku %

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta

Poliisin tietoon tulleet eräät liikennerikokset / 1 000 asukasta

Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1 000
asukasta

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1 000 asukasta

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%
Suunta
Vertailu
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

Sosiaalitoiminnan nettokäyttökustannukset (pl. varhaiskasvatus 2015-), euroa / asukas

Terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas

