THL:n päivitetyt sairastavuusindeksit
Sairastavuus on vähentynyt 2000-luvun aikana koko maassa 16%, kymmenessä terveimmässä
kunnassa 36%, mutta kymmenessä sairaimmassa kunnassa vain 5%. Indeksit kokoavat tiedot
seitsemästä vakavasta sairausryhmästä. Näitä ovat: syövät, sepelvaltimotauti,
aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelin sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat ja
dementia.
Nyt päivitetyn sairastuvuusindeksin aikasarja perustuu vuosien 2000-2016 tietoihin. Mitä
pienempi luku on, sitä terveempi väestö. Koko maan sairastavuusindeksi on 100.
Tässä tiedotteessa esitetyt ikävakioidut tulokset häivyttävät ikärakenteiden vaikutukset, joten
tulokset soveltuvat alueiden väliseen vertailuun. Ikävakioimaton indeksi puolestaan kuvaa
alueen todellista sairaustaakkaa, sillä se huomioi ikääntyneiden määrän.
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sairastavuus-ja-tapaturmat/thl-n-sairastavuusindeksi
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Kaikkien toimialojen yhteiset hyvinvoinnin. ja terveydenedistämisen tavoitteet:
• Liikkumisen lisääminen
• Kaiken ikäisten digiosaamisen lisääminen
• Syrjäytymisen ehkäisy (elinkaaren mittainen prosessi)
THL:n sairastuvuusindeksien mukaan Mäntsälässä kehitettävää mm.
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sairastavuus-ja-tapaturmat/thl-n-sairastavuusindeksi

• Tapaturmien ehkäisy
• Muistisairauksien ehkäisy
Valitut painopisteet toimivat osana talousarvioita ja toimialojen käyttösuunnitelmaa, joita
arvioidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä.
Turvallisuussuunnitelma on osa kunnan valmiussuunnittelua ja alueellista hyvinvointikertomusta
sekä (Keusoten alueen ensimmäinen yhteinen hyvinvointikertomus on valmisteilla) osa
organisaation omavalvontasuunnitelmaa. Turvallissuunnitelma tehdään/päivitetään
poikkihallinnollisesti yhteistyössä.
HYTE-kerroin
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisenjohtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustinkunnille
Koska viime hallituskaudella Sote-uudistus jäi hyväksymättä, ei kaavailtu hyte kerroin (kannustin
kunnille) etene suunnitellusti. Uusi hallitus määrittelee, sisältyykö, HYTE-kerroin tulevaisuuden
valtionosuuksiin.
Hyte- kerroin indikaattorit kuvaavat hyvin kunnan hyte-toimintaa ja kuntalaisten hyvinvointia,
joten jatkossa niiden hyödyntäminen terveyden- ja hyvinvoinnin mittarina on perusteltua.
PÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINTI
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/ihmisiin_kohdistuvien_vaikutusten_arviointi>: https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisenjohtaminen/hyvinvointijohtaminen/paatosten-ennakkoarviointi

Päätösten ennakkoarviointi on lakisääteinen tapa arvioida ennalta tietyn valmisteltavan
päätöksen vaikutuksia eri näkökulmista. Ihmisiin kohdistuvan vaikutuksen arviointi on yksi
ennakkoarvioinnin näkökulma. Se tuottaa mm. tietoa päätösten vaikutuksista ihmisten
hyvinvointiin ja terveyteen.
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