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1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

Tyrnävän kunnassa hyvinvointityötä johdetaan hyvinvointitiedoista saatavien tulosten ja ennusteiden  perusteella. Kuntalaisten terveyteen,
elintapoihin ja sosiaaliseen pääomaan vaikuttavien syiden taustoja pohditaan moniammatillisesti yhdessä sidosryhmien ja luottamusmiesten
kanssa. Tiedolla johtaminen antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa hyvinvointityötä siten, että kuntalaisille voidaan tarjota tarpeen mukaisia
palveluja.

Indikaattorien tulkinta
Indikaattoriarvon suhteellinen muutos ilmaistaan prosentteina. Vuosiraportissa muutosta verrataan edellisen vuoden arvoon ja laajassa
kertomuksessa viiden vuoden takaiseen arvoon. Mikäli toteutunut muutos on alle viisi prosenttia, symbolina on harmaa vaakanuoli. Mikäli
muutos on tätä suurempaa, symbolina on ympyrä, jonka kehänvahvuus ilmaisee muutoksen voimakkuutta -mitä paksumpi ympyrän kehä on,
sitä suurempi on muutos. Ympyrän kehän ja suuntakuvaajan väri riippuu tapahtuneesta muutoksesta ja indikaattorin arvotuksesta eli onko
muutos arvioitu tai arvotettu myönteiseksi vai kielteiseksi asiaksi. (Jos muutos on alle viisi prosenttia, on suuntakuvaaja myös harmaa
riippumatta indikaattorin arvotuksesta.) Vertailu kuvaa viimeisintä indikaattoriarvoa omassa kunnassa ja vertailukunnissa. Keltainen väri
palkissa kertoo, että oman kunnan ero vertailukuntaan on alle 10 prosenttia. Harmaat palkit taas kertovat siitä, että indikaattoria ei ole
arvotettu. 

TALOUS JA ELINVOIMA
Talous
Tulot
Vuosikate, % poistoista

 Indikaattori ilmaisee kuntien vuosikatteen prosenttina poistoista.

Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa poistot (korvausinvestoinnit), kunnan ei 
tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen 
tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin. Tyrnävän vuosikate, % 
poistoista indikaattori on heikentynyt vuosien 2013 - 2016 välisenä aikana. Vuonna 2017 indikaattori on lähtenyt vahvistumaan, jolloin suunta 
on oikea.

-17.45

2015 2016 2017
100.3 61.8 82.8

82.8 Tyrnävä
95.1 Lumijoki
118.3 Muhos
136.2 Kempele
141.6 Pohjois-Pohjanmaa
147.4 Liminka
149.0 Koko maa

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

 Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään 
tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden 
toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.
Tyrnävän suhteellinen velkaantuneisuus on 86,40 (2017). Tunnusluku on korkeahko verrattuna Pohjois-pohjanmaan keskiarvoon, joka oli 
vuonna 2017 64,10. Koko maan keskiarvo on 56,20.

42.81

2015 2016 2017
53.4 71.4 86.4

38.8 Liminka
55.2 Kempele
55.7 Lumijoki
56.2 Koko maa
64.1 Pohjois-Pohjanmaa
73.6 Muhos
86.4 Tyrnävä
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Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

 Indikaattori ilmaisee kunnan valtionosuudet yhteensä asukasta kohti euroina.
Suoraan tuloslaskelman valtionosuuserään sisältyvät käyttötalouden valtionosuudet ja -avustukset, jotka perustuvat yleiseen valtion ja 
kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta. Näitä valtionosuuksia ovat laskennallisen 
järjestelmän mukaan määräytyvät sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet sekä kuntien 
yleinen valtionosuus ja harkinnanvarainen rahoitusavustus. Käyttökustannusten valtionosuudet kirjataan tilinpäätöksessä 
valtionosuusviranomaisen tilitysten ja päätösten mukaan suoriteperustetta vastaavalla tavalla.
Tyrnävällä valtionosuudet / asukas olivat vuonna 2017 2840€, kun vastaava luku Pohjois-Pohjanmaalla oli 2148€ ja koko maassa 1549€.

11.64

2015 2016 2017
2690.0 2810.0 2840.0

1371.0 Kempele
1549.0 Koko maa
2148.0 Pohjois-Pohjanmaa
2490.0 Liminka
2811.0 Muhos
2840.0 Tyrnävä
3022.0 Lumijoki

Vuosikate, euroa / asukas

 Indikaattori ilmaisee kuntien vuosikatteen euroina asukasta kohti.

 Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja 
lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, 
jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.
Tyrnävällä vuosikate / asukas jäi naapurikuntia pienemmäksi vuonna 2017 (Tyrnävä 202€, Muhos 475€, Liminka 580€). Vuosikate / asukas 
on kuitenkin vahvistunut vuosien 2016 - 2017 välisenä aikana. Valtakunnallisesti vuosikate on ollut vuonna 2017 596€ / asukas.

-6.05

2015 2016 2017
236.0 149.0 202.0

202.0 Tyrnävä
260.0 Lumijoki
425.0 Kempele
475.0 Muhos
521.0 Pohjois-Pohjanmaa
580.0 Liminka
596.0 Koko maa

Lainakanta, euroa / asukas

 Indikaattori ilmaisee kunnan lainakannan asukasta kohti euroina. Tyrnävän lainakanta on 3412€ (2017), kun Pohjois-Pohjanaan lainakanta on
3460€ ja koko maan 2933€.

64.72

2015 2016 2017
2341.0 3412.0 4515.0

1771.0 Liminka
2564.0 Kempele
2933.0 Koko maa
3021.0 Lumijoki
3459.0 Pohjois-Pohjanmaa
4515.0 Tyrnävä
4702.0 Muhos

Verotulot, euroa / asukas

 Indikaattori ilmaisee kunnan verotulot asukasta kohti euroina.
 Kunnan tulovero kirjataan tilinpäätöksessä verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi.
 Tyrnävällä verotulo on 2700€ /asukas (2017), kun vastaava luku valtakunnallisesti on 4090€.

7.14

2015 2016 2017
2658.0 2665.0 2700.0

2700.0 Tyrnävä
2788.0 Lumijoki
3097.0 Liminka
3308.0 Muhos
3536.0 Pohjois-Pohjanmaa
3835.0 Kempele
4090.0 Koko maa

Valtionosuudet, % nettokustannuksista

 Indikaattori ilmaisee kunnan valtionosuudet % nettokustannuksista.

1.18

2015 2016 2017
50.6 50.7 51.3

27.0 Kempele
27.7 Koko maa
37.9 Pohjois-Pohjanmaa
46.2 Liminka
46.7 Muhos
51.3 Tyrnävä
51.9 Lumijoki
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Menot
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

 Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon kaikkien lääkärikäyntien osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään 
vuoden viimeisen päivän tietoa. Tyrnävällä avohoidon kaikki lääkärinkäynnit ovat hieman pienentyneet tarkastelujakson aikana. Tyrnävällä 
lääkärikäynnit vuonna 2017 / 1000 asukasta kohti olivat 1276, kun vastaava luku valtakunnallisesti oli 1203.

-5.97

2015 2016 2017
1275.0 1276.0 1276.0

1174.0 Pohjois-Pohjanmaa
1203.0 Koko maa
1212.0 Kempele
1226.0 Liminka
1276.0 Tyrnävä
1422.0 Lumijoki
1605.0 Muhos

Perusterveydenhuollon mielenterveyden lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

 Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon mielenterveyden lääkärikäynnit terveyskeskuksen mielenterveystoimistossa tuhatta 
asukasta kohti. Tyrnävällä luku on huomattavasti pienempi naapurikuntiin verrattuna (7,9 2017 ), kun vastaava luku Pohjois-Pohjanmaalla on 
21,50 ja valtakunnallisesti 14,80.

-25.47

2015 2016 2017
8.1 10.7 7.9

7.9 Tyrnävä
12.0 Lumijoki
14.8 Koko maa
16.4 Muhos
21.5 Pohjois-Pohjanmaa
29.2 Liminka
48.4 Kempele

Elinvoima
Väestö
0 - 6-vuotiaat, % väestöstä

 Indikaattori ilmoittaa ko. ikäryhmän vakituisesti maassa asuvien osuuden vakituisesti maassa asuvasta väestöstä vuoden viimeisenä päivänä 
sukupuolen mukaan. Osuus lasketaan miehistä, naisista sekä näistä yhteensä.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja. Tyrnävällä 0 - 6 vuotiaiden lasten osuus on lähtenyt 
laskuun, joka on koko maan yleinen trendi. Syntyvyys on laskussa. Tyrnävällä lapsia on kuitenkin runsaasti verrattuna koko valtakuntaan.

-17.16

2015 2016 2017
15.5 14.5 14.0

7.3 Koko maa
8.9 Pohjois-Pohjanmaa
10.6 Kempele
10.7 Muhos
12.3 Lumijoki
14.0 Tyrnävä
14.3 Liminka

7 - 15-vuotiaat, % väestöstä

 Indikaattori ilmoittaa ko. ikäryhmän vakituisesti maassa asuvien osuuden vakituisesti maassa asuvasta väestöstä vuoden viimeisenä päivänä 
sukupuolen mukaan. Osuus lasketaan miehistä, naisista sekä näistä yhteensä. Tyrnävällä 7 - 15 vuotiaiden lasten ja nuorten osuus 
väestöstä on nousussa.

14.53

2015 2016 2017
19.0 19.1 19.7

9.9 Koko maa
12.3 Pohjois-Pohjanmaa
15.3 Kempele
15.5 Muhos
18.7 Lumijoki
19.7 Tyrnävä
21.5 Liminka

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä

 

-3.23

2015 2016 2017
8.9 9.4 9.0

8.9 Muhos
9.0 Tyrnävä
9.3 Lumijoki
9.6 Liminka
9.8 Kempele
10.3 Koko maa
11.3 Pohjois-Pohjanmaa
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25 - 64-vuotiaat, % väestöstä

 

-1.96

2015 2016 2017
44.7 44.9 45.1

42.9 Lumijoki
44.9 Liminka
45.1 Tyrnävä
47.9 Muhos
48.9 Pohjois-Pohjanmaa
49.3 Kempele
51.1 Koko maa

65 - 74-vuotiaat, % väestöstä

 

25.0

2015 2016 2017
6.7 6.7 7.0

5.6 Liminka
7.0 Tyrnävä
9.1 Kempele
9.3 Muhos
9.6 Lumijoki
10.7 Pohjois-Pohjanmaa
12.3 Koko maa

75 - 84-vuotiaat, % väestöstä

 

2.7

2015 2016 2017
3.6 3.7 3.8

2.9 Liminka
3.8 Tyrnävä
4.8 Kempele
5.1 Muhos
5.2 Lumijoki
5.7 Pohjois-Pohjanmaa
6.5 Koko maa

Syntyneiden enemmyys

 Indikaattori ilmaisee syntyneiden enemmyyden. Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys tarkoittaa elävänä syntyneiden ja 
kuolleiden erotusta. Syntyvyys on ollut laskussa valtakunnallisesti jo useamman vuoden ajan.

-39.33

2014 2015 2016
85.0 89.0 54.0

-1109.0 Koko maa
10.0 Lumijoki
28.0 Muhos
54.0 Tyrnävä
101.0 Liminka
131.0 Kempele
1353.0 Pohjois-Pohjanmaa

Lähtömuuttajat, lkm

 Lähtömuuttajat ovat maasta muuttaneiden ja kuntien välisen lähtömuuton summa.
Kuntien välinen muutto muutettu vastaamaan tuoreimman tiedon aluejakoa koko aikasarjassa eli yhdistyneiden kuntien väliset muutot on 
poistettu.

0.5

2015 2016 2017
378.0 460.0 405.0

135.0 Lumijoki
405.0 Tyrnävä
515.0 Muhos
557.0 Liminka
1280.0 Kempele
19857.0 Pohjois-Pohjanmaa
287839.0 Koko maa
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Huoltosuhde, demografinen

 Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15 - 64-vuotiasta 
(työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. Väestön ikääntyminen on koko maassa 
yleinen trendi, johon vaikuttavat muun muassa syntyvyyden ja kuolleisuuden samanaikainen lasku. Tyrnävällä demografinen huoltosuhde on 
ollut ja on edelleen korkeahko verrattuna Pohjois-Pohjanmaahan ja koko maahan, mutta se on lähtenyt vahvistumaan hiukan vuodesta 2015 
vuoteen 2017.

3.55

2015 2016 2017
79.8 78.7 78.7

60.1 Koko maa
62.7 Pohjois-Pohjanmaa
65.0 Kempele
70.8 Muhos
76.0 Liminka
78.7 Tyrnävä
85.3 Lumijoki

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

 Indikaattori ilmaisee yhden hengen asuntokuntien osuuden prosentteina kaikista asuntokunnista. Asuntokunnan muodostavat kaikki 
samassa asunnossa vakinaisesti asuvat henkilöt.
Tyrnävällä yhden hengen asuntokuntia on huomattavasti vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.

3.4

2015 2016 2017
27.0 27.4 27.4

22.9 Liminka
27.4 Tyrnävä
30.3 Kempele
34.2 Lumijoki
34.6 Muhos
41.2 Pohjois-Pohjanmaa
43.4 Koko maa

Koulutustasomittain

 Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen 
keskimääräinen pituus henkeä kohti. Tyrnävällä koulutustasomittain on koko maata pienempi, mutta Tyrnävällä kehitys on ollut positiivinen 
monta vuotta putkeen.

6.85

2015 2016 2017
334.0 338.0 343.0

316.0 Lumijoki
343.0 Tyrnävä
353.0 Muhos
369.0 Koko maa
373.0 Pohjois-Pohjanmaa
419.0 Kempele
422.0 Liminka

Väestö 31.12.

 Indikaattori ilmaisee kunnassa vakinaisesti asuvan väestön (miehet ja naiset yhteensä) lukumäärän vuoden viimeisenä päivänä.

1.77

2015 2016 2017
6793.0 6750.0 6730.0

2081.0 Lumijoki
6730.0 Tyrnävä
9019.0 Muhos
10133.0 Liminka
17535.0 Kempele
411856.0 Pohjois-Pohjanmaa
5513130.0 Koko maa

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

 Indikaattori ilmaisee yhden vanhemman lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista lapsiperheistä. 
Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat 
henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. Tyrnävällä on yksinhuoltajaperheitä  
vähemmän kuin muissa naapurikunnissa ja valtakunnallisesti keskimäärin. Naapurikunnista vain Lumijoella on vähemmän 
yksinhuoltajaperheitä.

12.12

2015 2016 2017
10.8 10.8 11.1

9.5 Lumijoki
10.1 Liminka
11.1 Tyrnävä
15.7 Muhos
15.9 Kempele
18.6 Pohjois-Pohjanmaa
22.0 Koko maa
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Lapsiperheet, % perheistä

 Indikaattori ilmaisee lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista perheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita 
lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen 
sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja. Tyrnävällä lapsiperheitä on enemmän kuin 
naapurikunnissa ja koko maassa keskimäärin. Vain Liminka menee tässä kehityksessä edelle.

-5.66

2015 2016 2017
54.5 53.7 53.3

38.5 Koko maa
41.6 Pohjois-Pohjanmaa
46.4 Lumijoki
46.8 Muhos
49.8 Kempele
53.3 Tyrnävä
62.9 Liminka

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta

 Indikaattori ilmaisee kuntien välisen nettomuuton tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Nettomuutto saadaan 
vähentämällä alueelle muuttaneista (tulomuuttajat) alueelta pois muuttaneet (lähtömuuttajat). Näin nettomuutto on positiivinen, jos alueelle 
on muuttanut enemmän kuin alueelta on muuttanut pois. Kuntien välinen muutto muutettu vastaamaan tuoreimman tiedon aluejakoa koko 
aikasarjassa eli yhdistyneiden kuntien väliset muutot on poistettu. Tyrnävällä kuntien välinen nettomuutto on ollut negatiivinen viime vuosina. 
Yksi oleellinen taustatekijä tähän on toisen asteen opintomahdollisuuksien puuttuminen.

-276.81

2015 2016 2017
-2.2 -14.6 -12.2

-15.8 Lumijoki
-12.2 Tyrnävä
-2.9 Pohjois-Pohjanmaa
-0.8 Muhos
0.0 Koko maa
1.9 Liminka
6.2 Kempele

Elinvoima
Rakentaminen, % työllisistä

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisesta luokasta Rakentaminen (F) toimeentulonsa saavan väestön osuuden 
prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien "elinkeino tuntematon".

7.34

2014 2015 2016
7.9 11.2 11.7

6.8 Koko maa
7.6 Pohjois-Pohjanmaa
8.5 Kempele
9.9 Liminka
10.2 Muhos
11.7 Tyrnävä
14.0 Lumijoki

Informaatio ja viestintä, % työllisistä

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisesta luokasta Informaatio ja viestintä (J) toimeentulonsa saavan väestön osuuden 
prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien "elinkeino tuntematon".

-15.0

2014 2015 2016
0.1 1.9 1.7

1.7 Tyrnävä
1.7 Muhos
1.8 Lumijoki
2.9 Liminka
3.1 Pohjois-Pohjanmaa
3.6 Kempele
4.0 Koko maa
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Työlliset, % väestöstä

 Indikaattori ilmaisee työllisten osuuden prosentteina väestöstä. 
Työllisiksi luetaan 15-74 -vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla 25.-31.12. tekivät yhtenäkin päivänä ansiotyötä tai olivat tilapäisesti työstä 
poissa. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä työministeriön 
työnhakijarekisterin mukaan olleet on kuitenkin riippumatta muusta toiminnasta ko. viikolla määritelty työttömiksi. Tätä työllisten määrää 
kutsutaan myös työlliseksi työvoimaksi.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

-2.63

2014 2015 2016
36.3 35.7 37.0

34.3 Lumijoki
36.9 Muhos
37.0 Tyrnävä
38.2 Liminka
38.5 Pohjois-Pohjanmaa
41.4 Koko maa
41.4 Kempele

Työttömät, % työvoimasta

 Indikaattori ilmaisee työttömien osuuden prosentteina työvoimasta.
Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty päätoimisesti 
yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija.
Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu (03) tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on 
alle 4 tuntia. Vuoden 2013 alussa tapahtuneen lakimuutoksen myötä työttömillä työnhakijoilla ei enää ole ikärajoja, joten minkä ikäinen 
henkilö vain on voinut olla työtön työnhakija vuoden 2013 alusta lähtien. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään 
lomien aikana. Tyrnävällä työttömyys on laskussa - kuten koko maassa.

9.38

2015 2016 2017
12.4 11.8 10.5

8.4 Liminka
9.9 Lumijoki
10.5 Tyrnävä
10.5 Kempele
11.5 Koko maa
11.6 Muhos
13.1 Pohjois-Pohjanmaa

Maatalous, metsätalous ja kalatalous, % työllisistä

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisesta luokasta Maa-, metsä- ja kalatalous (A) toimeentulonsa saavan väestön 
osuuden prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien "elinkeino tuntematon".

-19.27

2014 2015 2016
16.0 9.6 8.8

0.8 Kempele
3.0 Koko maa
4.2 Liminka
4.6 Pohjois-Pohjanmaa
6.4 Muhos
8.8 Tyrnävä
12.7 Lumijoki

Teollisuus, % työllisistä

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisesta luokasta Teollisuus (C) toimeentulonsa saavan väestön osuuden 
prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien "elinkeino tuntematon".

-10.26

2014 2015 2016
7.7 11.2 10.5

9.1 Muhos
9.7 Lumijoki
10.5 Tyrnävä
12.6 Koko maa
12.7 Liminka
12.8 Kempele
13.5 Pohjois-Pohjanmaa

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

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisista luokista Kaivostoiminta ja louhinta (B), Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta (D), Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E) toimeentulonsa saavan 
väestön osuuden prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien "elinkeino tuntematon".

21.43

2014 2015 2016
2.2 1.7 1.7

1.2 Koko maa
1.3 Liminka
1.5 Pohjois-Pohjanmaa
1.5 Lumijoki
1.5 Kempele
1.6 Muhos
1.7 Tyrnävä
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Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisista luokista Tukku- ja vähittäiskauppa sekä moottoriajoneuvojen ja -pyörien 
korjaus (G), Kuljetus ja varastointi (H) sekä Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) toimeentulonsa saavan väestön osuuden prosentteina 
työllisestä työvoimasta, pois lukien "elinkeino tuntematon".

-0.48

2014 2015 2016
14.8 20.8 20.8

17.7 Lumijoki
18.3 Muhos
18.4 Pohjois-Pohjanmaa
18.9 Liminka
20.4 Kempele
20.8 Koko maa
20.8 Tyrnävä

Rahoitus- ja vakuutustoiminta, % työllisistä

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisesta luokasta Rahoitus ja vakuutustoiminta (K) toimeentulonsa saavan väestön 
osuuden prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien "elinkeino tuntematon".
Luokitukset

12.5

2014 2015 2016
1.8 0.8 0.9

0.9 Tyrnävä
0.9 Muhos
1.1 Lumijoki
1.1 Liminka
1.3 Pohjois-Pohjanmaa
1.6 Kempele
2.0 Koko maa

Kiinteistöalan toiminta, % työllisistä

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisesta luokasta Kiinteistöalan toiminta (L) toimeentulonsa saavan väestön osuuden 
prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien "elinkeino tuntematon".

-33.33

2014 2015 2016
0.3 0.6 0.4

0.3 Lumijoki
0.4 Tyrnävä
0.6 Muhos
0.8 Pohjois-Pohjanmaa
0.9 Koko maa
0.9 Liminka
1.0 Kempele

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

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisista luokista Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) sekä Hallinto- ja 
tukipalvelutoiminta (N) toimeentulonsa saavan väestön osuuden prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien "elinkeino tuntematon".
Luokitukset

8.14

2014 2015 2016
7.1 8.7 9.3

8.7 Lumijoki
9.0 Muhos
9.3 Tyrnävä
11.5 Pohjois-Pohjanmaa
11.6 Liminka
11.6 Kempele
13.2 Koko maa

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

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisista luokista Julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä Pakollinen sosiaalivakuutus 
(O); Koulutus (P); Sosiaali- ja terveyspalvelut (Q) toimeentulonsa saavan väestön osuuden prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien 
"elinkeino tuntematon".

5.42

2014 2015 2016
34.9 29.0 29.2

25.6 Lumijoki
28.9 Koko maa
29.2 Tyrnävä
31.7 Pohjois-Pohjanmaa
32.3 Liminka
32.8 Kempele
37.2 Muhos
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Muu palvelutoiminta, % työllisistä

 Indikaattori ilmaisee toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisista luokista Taiteet, viihde ja virkistys (R), Muu palvelutoiminta (S), Kotitalouksien 
toiminta työnantajina sekä kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (T), Kansainvälisten 
organisaatioiden ja toimielinten toiminta (U) toimeentulonsa saavan väestön osuuden prosentteina työllisestä työvoimasta, pois lukien 
"elinkeino tuntematon".

21.21

2014 2015 2016
5.9 3.5 4.0

3.4 Liminka
3.8 Muhos
4.0 Tyrnävä
4.5 Kempele
4.9 Pohjois-Pohjanmaa
5.0 Lumijoki
5.4 Koko maa

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto

 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

 Indikaattori ilmaisee vapaa-ajallaan tavallisesti korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien peruskoulun 
8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

-20.16

2011 2013 2017
34.7 24.8 19.8

17.8 Kempele
18.2 Liminka
19.8 Tyrnävä
20.5 Muhos
21.7 Pohjois-Pohjanmaa
22.0 Lumijoki
23.7 Koko maa

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

 Indikaattori ilmaisee alkoholia tosi humalaan asti vähintään kerran kuukaudessa käyttävien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden 
prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

-3.9

2009 2011 2013
7.7 13.0 7.4

5.5 Liminka
5.6 Kempele
7.2 Muhos
7.4 Tyrnävä
7.9 Pohjois-Pohjanmaa
9.4 Lumijoki
10.2 Koko maa

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

 Indikaattori ilmaisee kerran päivässä tai useammin tupakoivien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen 
vastanneista ko. ikäluokassa. Tupakoivien nuorten määrä on vähentynyt valtakunnallisesti viime vuosina. Terveelliset elämäntavat ovat tulleet 
tilalle.

-77.78

2011 2013 2017
21.8 19.8 4.4

4.4 Tyrnävä
4.5 Kempele
5.5 Liminka
6.9 Koko maa
7.4 Pohjois-Pohjanmaa
9.3 Muhos
13.5 Lumijoki
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Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista

 Indikaattori ilmaisee ainakin kerran marihuanaa, hasista, ekstaasia, Subutexia, heroiinia, kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä tai muita vastaavia 
huumeita kokeilleiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

?

2011 2013
4.1 5.1

3.4 Kempele
5.1 Tyrnävä
5.5 Muhos
5.9 Pohjois-Pohjanmaa
5.9 Liminka
7.9 Koko maa

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

 Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jolla ei ole 
yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista.

8.93

2011 2013 2017
8.4 5.6 6.1

6.1 Tyrnävä
6.7 Kempele
7.2 Muhos
8.5 Koko maa
8.5 Pohjois-Pohjanmaa
9.5 Liminka
11.7 Lumijoki

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Lasten pienituloisuusaste

 Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 
18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon 
(uudistetulla OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna.

Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan summaamalla palkka-, yrittäjä- ja pääomatulot sekä saadut tulonsiirrot ja vähentämällä summasta 
maksetut tulonsiirrot. Ekvivalentti tulo lasketaan suhteuttamalla kotitalouden kaikkien jäsenten käytettävissä olevien tulojen summa 
kotitalouden kulutusyksiköiden summaan. Kotitalouden kulutusyksikköasteikkona on käytetty uudistettua OECD-skaalaa, jossa kotitalouden 
ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet kotitalouden jäsenet painon 0,5 ja kotitalouden alle 14-vuotiaat lapset 
painon 0,3.

Tilasto kuvaa, kuinka suuri osa alueen alle 18-vuotiaista kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. 
Kyse on mittarista, joka kuvaa väestön asemaa suhteellisella tulojakaumalla. Mikäli alle 18-vuotiaiden pienituloisuusaste on korkeampi kuin 
väestön yleinen pienituloisuusaste, lapsiperheiden suhteellinen tuloasema on keskimääräistä heikompi. Tyrnävällä lasten pienituloisuus on 
korkeampi kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Tämä on suoraan verrannollinen matalampaan koulutusasteeseen sekä keskimääräistä 
suurempiin lapsilukuihin.

-23.53

2014 2015 2016
23.1 20.9 19.5

8.0 Kempele
11.7 Koko maa
13.4 Liminka
14.2 Pohjois-Pohjanmaa
15.2 Muhos
15.4 Lumijoki
19.5 Tyrnävä
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Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

 Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä. Lapsiperhe 
on perhe, jossa huoltajia on joko yksi tai kaksi ja ainakin yksi lapsista on alaikäinen (alle 18-vuotias).
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

Indikaattori kertoo toimeentulotuen piirissä olevien lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä. Yksinhuoltajaperheillä on 
huomattavasti suurempi riski joutua turvautumaan toimeentulotukeen kuin kahden huoltajan perheillä. Osa yksinhuoltajaperheistä on 
jatkuvaa tukea tarvitsevia köyhinä pidettäviä lapsiperheitä. Osa tarvitsee tukea elämäntilanteensa takia lyhytaikaisesti varsinkin 
yksinhuoltajuuden alussa. Tyrnävällä toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä on vähemmän kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja valtakunnallisesti 
keskimäärin. Naapurikunnista vain Limingassa on vähemmän toimeentulotukea saaneita perheitä. Tämä on suoraan verrannollinen 
yksinhuoltajaperheiden määrään, joita on Tyrnävällä ja Limingassa vähän.

-20.0

2014 2015 2016
6.3 5.9 4.4

4.1 Liminka
4.4 Tyrnävä
4.5 Kempele
6.8 Lumijoki
7.2 Muhos
7.4 Pohjois-Pohjanmaa
9.1 Koko maa

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

 Indikaattori ilmaisee koulukiusaamisen kohteeksi kerran viikossa tai useammin lukukauden aikana joutuneiden peruskoulun 8. ja 9. 
luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

-34.37

2011 2013 2017
8.8 6.4 4.2

4.2 Tyrnävä
4.8 Pohjois-Pohjanmaa
5.0 Kempele
5.2 Liminka
5.4 Muhos
5.8 Koko maa
15.0 Lumijoki

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista

 Indikaattori ilmaisee ryöstön, ryöstön yrityksen, vahingoittamisuhkailun tai kimppuun käymisen uhriksi joutuneiden peruskoulun 8. ja 9. 
luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Muutoksia tarkasteltaessa trendistä poikkeaviin yksittäisten vuosien tuloksiin täytyy suhtautua kriittisesti. Mitä pienempi kunta on sitä 
todennäköisempää on satunnainen vaihtelu. Mikäli kunnassa on noin 100 vastaajaa, muodostaa yksi vastaaja yhden prosenttiyksikön. 
Muutoksen tulisi olla pienissä (alle 100 vastaajan) kunnissa vähintään 5 prosenttiyksikköä, jotta siihen kannattaa kiinnittää huomiota. 
Suuremmissa kunnissa jo 2 prosenttiyksikön muutos on merkittävä.

52.45

2009 2011 2013
14.3 17.3 21.8

17.4 Liminka
20.0 Kempele
20.3 Koko maa
20.3 Pohjois-Pohjanmaa
20.5 Muhos
21.8 Tyrnävä
26.9 Lumijoki

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0 - 14-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

 Indikaattori ilmaisee rikoksista syyllisiksi epäiltyjen 0-14-vuotiaiden osuuden tuhatta 0-14-vuotiasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden 
viimeisen päivän tietoa. Sama henkilö voi olla syylliseksi epäiltynä useita kertoja saman vuoden aikana eri tai samasta rikoksesta. Jos henkilö 
esimerkiksi pahoinpitelee kahta henkilöä, tulee tästä tilastoon kaksi epäiltyä vaikka kyseessä olisi ollut yksi ja sama henkilö. Rikoksista 
epäiltyjen lukumäärä on eri asia kuin syylliseksi todettujen lukumäärä.

Lainsäädännön mukaan rikosoikeudellisen vastuun alaikäraja on 15 vuotta. Sitä nuorempien henkilöiden tekemistä rikoksista voi 
seurauksena olla ainoastaan lastensuojelulaissa määriteltyjä toimenpiteitä. Tyrnävällä rikoksista syyllisiksi epäiltyjä on huomattavasti 
vähemmän kuin naapurikunnissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja valtakunnallisesti.

-50.0

2015 2016 2017
2.3 0.9 1.4

1.4 Tyrnävä
1.6 Lumijoki
3.5 Liminka
7.0 Pohjois-Pohjanmaa
7.2 Muhos
9.4 Kempele
9.5 Koko maa

Kunnan palvelut
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Päivähoito
Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut

 Indikaattori ilmaisee kodinhoitoapua vuoden aikana saaneiden talouksien, joissa vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi, lukumäärän. 

Kodinhoitoapu tarkoittaa henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien 
ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista sekä perheiden arjen tukemista.

Indikaattori kuvaa lapsiperheiden saamien kodinhoitoapukäyntien määrää vuoden aikana. Palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus ja eri 
kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla 
panostettu muihin palveluihin asiakkaiden tarpeista ja toiveista johtuen.

1150.0

2012 2013 2014
1.0 1.0 25.0

6.0 Lumijoki
25.0 Tyrnävä
49.0 Muhos
55.0 Kempele
57.0 Liminka
1583.0 Pohjois-Pohjanmaa
9998.0 Koko maa

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä

 Indikaattorin lukuihin eivät sisälly varhaiskasvatuksen palveluseteleitä käyttäneet lapset eivätkä lapset, jotka ovat saaneet Kelan yksityisen 
hoidon tukea.
Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen luokitellaan varhaiskasvatus (pl. esiopetus), joka kestää yli 5 tuntia päivässä tai yli 107,5 tuntia 
kuukaudessa.
Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen luetaan 5 tuntia tai sen alle kestävä päivittäinen varhaiskasvatus tai 107,5 tuntia kuukaudessa tai sen 
alle kestävä osa-aikainen varhaiskasvatus.

Kunnan kustantamalla varhaiskasvatuksella tarkoitetaan niiden palveluiden määrää, jotka kunta on kustantanut asukkailleen. Kunnan 
kustantamissa palveluissa on omasta tuotannosta vähennetty myynnit ja lisätty ostot.

0.48

2015 2016 2017
38.6 39.6 41.9

41.9 Tyrnävä
48.4 Muhos
49.1 Lumijoki
49.6 Liminka
52.5 Pohjois-Pohjanmaa
56.2 Kempele
68.8 Koko maa

Koulu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä

 Indikaattori kuvaa terveydenedistämisaktiivisuutta kunnan alueella sijaitsevissa peruskouluissa.
Indikaattori on pistemäärä asteikolla 0-100. Pistemäärä on terveydenedistämisaktiivisuuden ulottuvuuksia kuvaavien pistemäärien keskiarvo. 
Ulottuvuuskohtaiset pistemäärät on saatu pisteyttämällä koulun toimintaa kuvaavat tosiasialuonteiset tiedot suhteessa oletettuun hyvään 
käytäntöön. Koulukohtaiset tiedot on muutettu kuntatasolla koulun oppilasmäärällä painottamalla.

Pistemäärä kuvaa, miten hyvin terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu kunnassa. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta osin 
oletetun hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista.

-1.61

2011 2013 2017
63.0 62.0 61.0

59.0 Muhos
61.0 Tyrnävä
63.0 Lumijoki
63.0 Liminka
65.0 Pohjois-Pohjanmaa
67.0 Koko maa
71.0 Kempele

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Ensikodeissa vuoden aikana hoidossa olleet lapset, nuoret ja perheenjäsenet, kunnan kustantamat palvelut

 Indikaattori ilmaisee ensikodeissa vuoden aikana asuneiden asiakkaiden lukumäärää.

?

2015 2016 2017
0.0 0.0 2.0

0.0 Lumijoki
0.0 Liminka
0.0 Kempele
2.0 Tyrnävä
2.0 Muhos
99.0 Pohjois-Pohjanmaa
562.0 Koko maa
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Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7 - 18-vuotiasta

 Indikaattori ilmaisee kouluterveydenhuollon käyntien osuuden 7 - 18 -vuotiailla tuhatta vastaavanikäistä kohti. Kouluterveydenhuollon 
käynnit sisältävät terveyskeskusten kouluterveydenhuollossa tehdyt lääkärikäynnit ja käynnit muun ammattihenkilökunnan luo. 
Kouluterveydenhuollon terveydenhoito- ja sairaanhoitokäynteihin lasketaan kuuluvaksi myös koulussa suoritetut 6 - 7-vuotiaiden käynnit.

Perusterveydenhuollon avohoidon käynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden terveyden- ja sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla ja lääkärin tai 
muun henkilökunnan suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo.

-10.86

2015 2016 2017
1616.0 1658.0 1626.0

1513.0 Liminka
1550.0 Kempele
1578.0 Lumijoki
1626.0 Tyrnävä
1923.0 Pohjois-Pohjanmaa
2161.0 Koko maa
2441.0 Muhos

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

 Indikaattori ilmaisee lastenpsykiatrian erikoisalan avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0 - 12-vuotiasta kohti. Lastenpsykiatrian 
avohoitokäynnit sisältävät erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian erikoisalaan kuuluvat avohoitokäynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, 
sisältäen erikoislääkärijohtoiset terveyskeskussairaalat. Luvut eivät sisällä päiväsairaalahoitoa.

Erikoissairaanhoidon psykiatrian-/ mielenterveyden avohoitokäynteinä tilastoidaan käynnit psykiatrian (18 vuotta täyttäneet), lastenpsykiatrian
(0 - 12-vuotiaat) ja nuorisopsykiatrian (13 - 17-vuotiaat) erikoisaloilla. Lastenpsykiatrian avohoitokäyntien määrät ovat nousseet 
valtakunnallisesti. Tähän vaikuttaa varmasti myös se, että mahdollisiin ongelmiin puututaan herkemmin ja aikaisemmin kuin ennen. Eri 
sidosryhmät tekevät myös tiiviimmin yhteistyötä asioiden eteenpäin viemiseksi.

-16.01

2015 2016 2017
57.6 62.0 158.9

68.4 Muhos
123.7 Kempele
158.9 Tyrnävä
175.0 Lumijoki
181.6 Pohjois-Pohjanmaa
216.7 Liminka
335.6 Koko maa

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

 Indikaattori ilmaisee nuorisopsykiatrian erikoisalan avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 13 - 17-vuotiasta kohti. Nuorisopsykiatrian 
avohoitokäynnit sisältävät erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian erikoisalaan kuuluvat avohoitokäynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, 
sisältäen erikoislääkärijohtoiset terveyskeskussairaalat. Luvut eivät sisällä päiväsairaalahoitoa.

Erikoissairaanhoidon psykiatrian-/ mielenterveyden avohoitokäynteinä tilastoidaan käynnit psykiatrian (18 vuotta täyttäneet), lastenpsykiatrian
(0 - 12-vuotiaat) ja nuorisopsykiatrian (13 - 17-vuotiaat) erikoisaloilla.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

56.1

2015 2016 2017
306.7 301.7 353.4

276.2 Lumijoki
279.9 Muhos
293.3 Kempele
353.4 Tyrnävä
407.0 Liminka
641.5 Pohjois-Pohjanmaa
1200.9 Koko maa

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

 Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kaikkien psykiatrisessa laitoksessa hoitoa saaneiden 0-16-vuotiaiden hoitopäivien lukumäärän tuhatta 
vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Mukana ovat kaikki psykiatrian erikoisalan vuodeosastot julkisella sektorilla 
(kunta/ kuntayhtymä ja valtio). Yksityissektorilla ei järjestetä psykiatrista laitoshoitoa. Hoitopäivät vuoden aikana sisältävät kalenterivuodelle 
osuvat hoitopäivät. Hoitopäivät saadaan lähtöpäivän (tai 31.12) ja tulopäivän (tai 1.1) erotuksena, joten lähtöpäivä ei tule mukaan. Jos lähtö- ja 
tulopäivä ovat samat, hoitopäivien lukumääräksi tulee yksi.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

-11.73

2015 2016 2017
226.8 44.6 169.3

41.7 Kempele
50.9 Muhos
84.0 Liminka
95.8 Lumijoki
103.2 Koko maa
129.8 Pohjois-Pohjanmaa
169.3 Tyrnävä
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Turvakodeissa vuoden aikana hoidossa olleet lapset, nuoret ja perheenjäsenet, kunnan kustantamat palvelut

 Indikaattori ilmaisee turvakodeissa vuoden aikana asuneiden asiakkaiden lukumäärää.

-25.0

2012 2013 2014
0.0 0.0 6.0

2.0 Muhos
3.0 Lumijoki
6.0 Tyrnävä
7.0 Liminka
16.0 Kempele
287.0 Pohjois-Pohjanmaa
3168.0 Koko maa

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

 ndikaattori ilmaisee vuoden aikana lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleiden 0 - 17-vuotiaiden lasten osuuden prosentteina 
vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.

Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain mukaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Nuorella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 21 
vuotta.

Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut 
tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus.

Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

-28.95

2015 2016 2017
5.5 4.8 2.7

1.1 Kempele
1.8 Liminka
2.7 Tyrnävä
3.0 Lumijoki
3.3 Muhos
4.2 Pohjois-Pohjanmaa
4.4 Koko maa

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

 Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla mielenterveyden häiriöt (F10 - F99, pois lukien F70 - F79 älyllinen kehitysvammaisuus) 
sairaalahoidossa olleiden 0 - 17-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Sairaalahoito 
sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

-8.77

2014 2015 2017
4.0 2.7 5.2

3.0 Muhos
3.2 Liminka
4.2 Kempele
4.3 Pohjois-Pohjanmaa
4.8 Koko maa
5.2 Tyrnävä
10.8 Lumijoki

Muut palvelut
Talous

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto

 

NUORET JA NUORET AIKUISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
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Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

 Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä 
työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina 16 - 24-vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet 
käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella oli mielenterveysdiagnoosina älyllinen 
kehitysvammaisuus (F70 - F79).

Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työttömyyseläkettä 
saavien 16 - 14 vuotiaiden tyrnäväläisten prosentuaalinen määrä vastaavanikäisestä väestöstä noudattaa valtakunnan lukuja vuonna 2017 
(Tyrnävä 1,10, Pohjois-Pohjanmaa 1,40, koko maa). Pienen ja ketterän kunnan etuja ovat oikeisiin palveluihin ohjautuminen oikea-aikaisesti.

-31.25

2015 2016 2017
0.8 0.8 1.1

1.0 Koko maa
1.1 Tyrnävä
1.4 Pohjois-Pohjanmaa
1.4 Muhos
1.4 Liminka
2.1 Lumijoki
2.4 Kempele

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

 Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 - 24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei 
perusasteen jälkeistä koulutusta.
Väestötietona käytetään keskiväkilukua.

Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja. Tyrnävällä koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria oli 
vuonna 2016 naapurikuntia, Pohjois-Pohjanmaata ja koko maata vähemmän.

-40.74

2014 2015 2016
4.9 5.6 4.8

4.8 Tyrnävä
5.9 Muhos
6.0 Liminka
6.6 Kempele
6.7 Pohjois-Pohjanmaa
8.3 Koko maa
8.7 Lumijoki

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

 Indikaattori ilmaisee 15 - 24-vuotiaiden työttömien osuuden prosentteina 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta. Nuorisotyötön on 15 - 24-vuotias 
työtön.

Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty päätoimisesti 
yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään 
myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu (03) tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia. Päätoimisia 
koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana.

Työllinen on henkilö, joka tutkimusajankohtana teki vähintään yhtenä päivänä työtä palkkaa tai voittoa saadakseen tai työskenteli avustavana 
perheenjäsenenä vähintään kolmanneksen alan normaalista työajasta tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa.

Työvoimaan luetaan kaikki 18 - 74-vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusajankohtana olivat työllisiä ja työttömiä. Työvoiman määrä saadaan vasta 
noin kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. Sitä käytetään työttömyystietojen 
suhteuttajana.

Prosenttiosuuden laskennassa käytetyt alkuperäiset luvut ovat vuosikeskiarvoja, jotka perustuvat ko. vuoden eri kuukausien tietoihin.

18.18

2015 2016 2017
18.0 20.1 15.6

14.3 Lumijoki
14.4 Koko maa
15.6 Tyrnävä
18.1 Liminka
19.6 Pohjois-Pohjanmaa
21.3 Kempele
21.9 Muhos

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Talous
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NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto

TYÖIKÄISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

 Indikaattori ilmaisee mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuuden vastaavanikäisestä väestöstä. 
Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25 - 64 vuotiaiden 
osuus on kasvanut valtakunnallisesti vuosien 2012 - 2017 välisenä aikana, mikä on tietenkin huolestuttava trendi. Työelämän vaativuus ja 
kiire vaikuttavat osaltaan mielenterveyteen ja työkykyyn.

12.44

2015 2016 2017
19.8 16.8 24.4

16.8 Lumijoki
21.1 Koko maa
24.4 Tyrnävä
25.2 Pohjois-Pohjanmaa
26.2 Liminka
28.8 Kempele
29.0 Muhos

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

 Indikaattori kuvaa äänestysprosenttia kuntavaaleissa. Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden osuuden äänioikeutetuista.

Kuntavaaleissa äänioikeus on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään 
vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen 
vaalipäivää päivän päättyessä. Äänioikeus kunnallisvaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos 
hänellä tuolloin on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan. (Kuntalaki 26 §)

-3.01

2008 2012 2017
62.3 59.8 58.0

57.8 Pohjois-Pohjanmaa
57.9 Kempele
58.0 Tyrnävä
58.9 Koko maa
60.8 Muhos
61.7 Liminka
62.6 Lumijoki

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

 Indikaattori ilmaisee työkyvyttömyyseläkettä vuoden lopussa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä 
väestöstä.

Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä.

Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tilastossa ovat mukana henkilöt, jotka saivat työkyvyttömyyseläkettä joko 
työeläke- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä.

-7.59

2015 2016 2017
7.5 7.5 7.3

5.3 Liminka
6.7 Kempele
6.9 Koko maa
7.3 Tyrnävä
7.7 Lumijoki
8.8 Pohjois-Pohjanmaa
9.8 Muhos

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä

 Indikaattori ilmaisee eläkkeelle (vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden erityiseläkkeelle) siirtyneiden aritmeettisen 
keskiarvoiän. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole mukana keskiarvossa.

0.87

2015 2016 2017
60.5 56.4 58.3

56.2 Kempele
57.9 Liminka
58.3 Tyrnävä
58.5 Pohjois-Pohjanmaa
58.9 Muhos
59.9 Koko maa
61.3 Lumijoki
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Omaa eläkettä saavat

 Indikaattori ilmaisee työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä omaa eläkettä saavien määrän tilastovuoden lopussa. Omaa eläkettä saavia ovat 
vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys-, osa-aika- tai maatalouden erityseläkettä saavat.

8.81

2015 2016 2017
1119.0 1136.0 1149.0

471.0 Lumijoki
1149.0 Tyrnävä
1349.0 Liminka
2150.0 Muhos
3516.0 Kempele
102888.0 Pohjois-Pohjanmaa
1489040.0 Koko maa

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

 Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon 50-64-vuotiaiden lääkärikäyntien osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. 
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, 
perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä kotisairaanhoito- ja 
mielenterveyskäynnit ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät 
terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset).

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden terveyden- ja sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla ja 
lääkärin suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

-5.93

2015 2016 2017
1138.0 1140.0 1221.0

994.0 Kempele
1015.0 Pohjois-Pohjanmaa
1024.0 Koko maa
1067.0 Lumijoki
1126.0 Liminka
1221.0 Tyrnävä
1584.0 Muhos

Talous

TYÖIKÄISET - Yhteenveto

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

 Indikaattori ilmaisee erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina 
vastaavanikäisestä väestöstä vuoden lopussa. Mukana ovat erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut, jotka saavat korvausta Kelan 
lääkekorvausnumerolla 112 (vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt) ja/tai korvausnumerolla 188 (vaikeahoitoinen 
psykoosi). Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä.

11.76

2015 2016 2017
3.2 3.7 3.8

2.4 Kempele
2.7 Koko maa
3.0 Liminka
3.3 Pohjois-Pohjanmaa
3.3 Muhos
3.8 Tyrnävä
4.0 Lumijoki

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

 Indikaattori ilmaisee täyttä kansaneläkettä vuoden lopussa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä 
väestöstä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Täyden kansaneläkkeen saajia ovat henkilöt, joilla on vain vähän tai ei lainkaan 
ansioeläkkeitä. Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä. Täyttä kansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttäneiden 
prosentuaalinen osuus on laskenut valtakunnallisesti vuosien 2012 - 2017 välisenä aikana.

-53.85

2015 2016 2017
1.6 1.4 1.2

0.8 Kempele
1.2 Tyrnävä
1.6 Muhos
2.0 Koko maa
2.1 Pohjois-Pohjanmaa
2.1 Liminka
2.6 Lumijoki

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

 Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. 
Indikaattoria laskettaessa kotona asuviksi laskettiin muut kuin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa pitkäaikaishoidossa, vanhainkodeissa, 
vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, kehitysvammalaitoksissa tai kehitysvammaisten autetussa asumisessa olleet. Väestötietoina 
käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

0.34

2014 2015 2016
90.6 85.7 87.7

87.7 Tyrnävä
88.3 Liminka
88.6 Muhos
90.6 Pohjois-Pohjanmaa
90.8 Lumijoki
90.9 Koko maa
93.0 Kempele

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä

 Indikaattori ilmaisee yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä asuntoväestöstä. Yhden hengen 
asuntokunnan muodostaa asuinhuoneistossa yksin vakinaisesti asuva henkilö.

Asuntokunnat ja asuinolot -tilaston perusjoukon muodostavat vakinaisesti varsinaisissa asunnoissa asuvat henkilöt eli ns. asuntoväestö. 
Henkilöitä, jotka ovat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla laitoksissa, asunnottomia, ulkomailla ja 
tietymättömissä olevia, ei lueta asuntoväestöön. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä 
asuinhuoneiston määritelmää, eivät myöskään muodosta asuntokuntaa.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

-16.9

2015 2016 2017
46.7 42.8 41.8

37.0 Kempele
38.0 Liminka
41.6 Muhos
41.8 Tyrnävä
44.0 Pohjois-Pohjanmaa
47.3 Koko maa
47.5 Lumijoki

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

 Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa. 

Tietolähteenä on THL:n kotihoidon asiakaslaskenta, johon kerätään tiedot kaikista niistä asiakkaista, joilla on palvelu- tai hoitosuunnitelma tai 
jotka saavat kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalahoitoa vähintään kerran viikossa. Tätä indikaattoria varten poimittiin vain ne 
asiakkaat, jotka ovat saaneet kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa (mukaan ei siis otettu kaikkia kotihoidon laskennassa ilmoitettuja asiakkaita). 
Asiakkaisiin ei sisälly niitä henkilöitä, jotka ovat laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä laskentapäivänä, vaikka heillä olisi palvelu- ja 
hoitosuunnitelma voimassa.

-17.27

2015 2016 2017
11.2 11.5 11.5

6.7 Lumijoki
11.3 Koko maa
11.5 Tyrnävä
12.5 Kempele
13.9 Pohjois-Pohjanmaa
14.0 Liminka
16.7 Muhos

Talous
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IKÄIHMISET - Yhteenveto

 

KAIKKI IKÄRYHMÄT Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

 Indikaattori kuvaa äänestysprosenttia kuntavaaleissa. Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden osuuden äänioikeutetuista.

Kuntavaaleissa äänioikeus on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään 
vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen 
vaalipäivää päivän päättyessä. Äänioikeus kunnallisvaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos 
hänellä tuolloin on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan. (Kuntalaki 26 §)

-3.01

2008 2012 2017
62.3 59.8 58.0

57.8 Pohjois-Pohjanmaa
57.9 Kempele
58.0 Tyrnävä
58.9 Koko maa
60.8 Muhos
61.7 Liminka
62.6 Lumijoki

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu

 Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön 
keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Kelan Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien 
haltijoiden osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen 
indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo.

0.26

2015 2016 2017
107.9 111.5 113.9

103.7 Kempele
103.9 Liminka
113.9 Tyrnävä
115.7 Lumijoki
118.1 Muhos

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista

 Indikaattori ilmaisee ahtaasti asuvien asuntokuntien osuuden prosentteina kaikista asuntokunnista. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä 
asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun (määritelmä vuodesta 1990 lähtien). Asuntokunnan 
muodostavat kaikki samassa asunnossa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Asuntokunnat ja asuinolot -tilaston perusjoukon muodostavat vakinaisesti varsinaisissa asunnoissa asuvat henkilöt eli ns. asuntoväestö. 
Henkilöitä, jotka ovat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla laitoksissa, asunnottomia, ulkomailla ja 
tietymättömissä olevia, ei lueta asuntoväestöön. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä 
asuinhuoneiston määritelmää, eivät myöskään muodosta asuntokuntaa.

-2.91

2015 2016 2017
17.3 16.3 16.7

8.3 Koko maa
8.6 Kempele
8.7 Pohjois-Pohjanmaa
12.2 Muhos
13.5 Lumijoki
16.3 Liminka
16.7 Tyrnävä
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Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta

 Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen 
päivän tietoa. Kyseessä ovat sellaiset omaisuusrikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri 
osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan.

Omaisuusrikoksia ovat mm. varkaudet, ryöstöt, petokset ja maksuvälinepetokset.

Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

13.45

2015 2016 2017
9.0 9.5 13.5

12.0 Lumijoki
13.5 Tyrnävä
13.6 Liminka
22.5 Kempele
30.6 Muhos
32.3 Pohjois-Pohjanmaa
38.2 Koko maa

Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1 000 asukasta

 Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden liikennerikkomusten sekä liikenteen vaarantamisen osuuden tuhatta asukasta kohti. 
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Tyrnävällä liikenneturvallisuuden 
vaarantamiset ja liikennerikkomukset ovat vähentyneet huomattavasti vuosien 2014 - 2016 välisenä aikana.

11.39

2014 2015 2016
254.9 212.6 53.8

25.2 Lumijoki
43.8 Kempele
51.7 Muhos
53.8 Tyrnävä
63.4 Pohjois-Pohjanmaa
74.8 Koko maa
78.1 Liminka

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta

 Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän 
tietoa. Rattijuopumukset kirjataan tapahtumapaikan mukaan.

-60.87

2015 2016 2017
1.5 1.9 0.9

0.5 Lumijoki
0.9 Tyrnävä
1.5 Kempele
2.0 Muhos
2.2 Pohjois-Pohjanmaa
2.8 Liminka
3.2 Koko maa

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta

 Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten (pl, huumausaineen käyttörikokset ja törkeät huumausainerikokset) 
osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Poliisin tietoon tulleet rikokset sisältävät ne 
rikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan 
tekopaikan mukaan.

Huumausainerikoksiin kuuluvat huumausaineen käyttörikokset, huumausainerikokset sekä törkeät huumausainerikokset.

Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

50.0

2013 2015 2016
0.0 0.1 0.3

0.3 Liminka
0.3 Tyrnävä
0.5 Lumijoki
0.7 Kempele
1.2 Muhos
1.3 Pohjois-Pohjanmaa
1.7 Koko maa
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Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1 000 asukasta

 Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden kaikkien huumausainerikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään 
vuoden viimeisen päivän tietoa. Poliisin tietoon tulleet rikokset sisältävät ne rikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimus tai 
annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan.

Huumausainerikoksiin kuuluvat huumausaineen käyttörikokset, huumausainerikokset sekä törkeät huumausainerikokset.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

100.0

2015 2016 2017
0.1 0.6 0.4

0.4 Tyrnävä
0.5 Lumijoki
1.3 Liminka
1.5 Kempele
3.4 Pohjois-Pohjanmaa
3.5 Muhos
5.0 Koko maa

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

 Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten osuuden tuhatta asukasta 
kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, 
rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan.

Väkivaltarikoksiin sisältyvät murhat ja tapot sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.

Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

-53.85

2015 2016 2017
4.6 2.1 1.8

1.8 Tyrnävä
3.7 Kempele
3.8 Lumijoki
4.0 Liminka
5.4 Muhos
6.1 Pohjois-Pohjanmaa
6.5 Koko maa

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18 - 20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

 Indikaattori ilmaisee vuoden aikana lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleiden 18 - 20-vuotiaiden nuorten osuuden prosentteina 
vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.

Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain mukaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Nuorella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 21 
vuotta.

Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut 
tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus.

Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

?

2015 2016 2017
8.2 5.9 4.6

2.3 Liminka
2.5 Kempele
3.5 Muhos
4.5 Pohjois-Pohjanmaa
4.6 Tyrnävä
5.0 Koko maa
11.0 Lumijoki
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Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

 Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon kaikkien lääkärikäyntien osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään 
vuoden viimeisen päivän tietoa. 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, 
perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä kotisairaanhoito- ja 
mielenterveyskäynnit ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät 
terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset). 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden terveyden- ja sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla ja 
lääkärin suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo.
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

-5.97

2015 2016 2017
1275.0 1276.0 1276.0

1174.0 Pohjois-Pohjanmaa
1203.0 Koko maa
1212.0 Kempele
1226.0 Liminka
1276.0 Tyrnävä
1422.0 Lumijoki
1605.0 Muhos

Vapaa-aika
Muut palvelut
Talous

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto

Omat indikaattorit:
Tilastokeskuksen tilastot http://tilastokeskus.fi/index.html

Seutunetin tilastot https://www.stat.fi/tup/seutunet/businessoulu_index.html
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Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaa Koko maa Muhos Lumijoki Kempele Liminka

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

Tyrnävä : 6.10
Kempele : 6.70
Muhos : 7.20
Pohjois-Pohjanmaa :
8.50
Koko maa : 8.50
Liminka : 9.50
Lumijoki : 11.70
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