
Hyvinvointi ja terveys

POHJOIS-POHJANMAALLA

Elinolot 

6,2 %
Koko maa 6 %
Vaikeasti työllistyviä  
15–64 -vuotiaista

14,6 %
Koko maa 12,7 %
Maakunnan pienituloisuusaste 

Terveyden- 
tila

121,5
Koko maa 100 
THL:n sairastavuusindeksi,  
ikävakioitu

31,1 %
Koko maa 31,5 %
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä 
huonommaksi kokevien osuus 
20–64 -vuotiaista 

Elintavat, työ- ja toimintakyky

10,6 %
Koko maa 12,1 %
Pohjois-Pohjanmaalla  
niiden osuus 20–74-vuo- 
tiasta, joille 100 metrin matkan 
juokseminen on erittäin vaikeaa 
tai mahdotonta on maakunnista 
pienimpiä

29,7 %
Koko maa 27,9 %
Alkoholia liikaa  
käyttävien osuus aikuis- 
väestöstä on Pohjois-Pohjanmaalla 
maakunnista suurimpia

28,8 %
Koko maa 23 %
Niukasti kasviksia  
ravinnossaan käyttävien  
osuus aikuisväestöstä on Pohjois-Poh-
janmaalla maakunnista korkeimpia

n    Tervein 10 % Suomen kunnista

n    Tervein neljännes Suomen  
        kunnista

n    Keskijoukko (50 %) Suomen 
 kunnista

n    Sairain neljännes Suomen  
 kunnista

n    Sairain 10 % Suomen kunnista

THL:n sairastavuus- 
indeksin vaihtelu 
maakunnassa

Rokotus- 
kattavuus

95,9 %
Koko maa 94,5 %
Lasten tuhkarokko-vihurirokko- 
sikotauti (MPR) rokotuskattavuus. 
> 95 % kattavuudella MPR-tautien 
leviäminen on epätodennäköistä



Perusopetus 

72 %
Koko maa 65 %
oppilaista on koulussa,  
jossa on oppilaita on aktivoitu  
koulumatkaliikuntaan

Eriarvoisuus

Perustason koulutuksen saaneet  
naiset ovat yksinäisempiä kuin 
muualla

Vain perustason koulutuksen  
saaneet miehet polttavat muita 
enemmän tupakkaa päivittäin

Koulutetummat naiset osallistuvat 
aktiivisemmin järjestötoimintaan

Resurssit ja toiminta

Liikunta

88 %
Koko maa 57 %
asuu kunnassa, jossa  
lasten ja nuorten liikunta-aktiivi- 
suutta on esitelty kunnan johto- 
ryhmälle tai hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen työryhmälle

Perusterveyden- 
huolto 

2 239
Suositus enintään 2 400

lasta lääkäriä kohden lasten- 
neuvolassa

Koettu hyvinvointi ja osallisuus

23,3 %
Koko maa 21,4 %
Rahan puutteen takia  
ruoasta, lääkkeistä tai  
lääkärikäynneistä tinkimään  
joutuneiden osuus aikuisväestöstä 
Pohjois-Pohjanmaalla suurempi kuin 
keskimäärin koko Suomessa

8,2 %
Koko maa 8,4 %
yläkouluikäisistä  
ei ole yhtään läheistä  
ystävää

56,1 %
Koko maa 54,4 %
Elämänlaatunsa keski- 
määrin hyväksi tuntevien  
osuus aikuisväestöstä on  
Pohjois-Pohjanmaalla suurempi kuin 
keskimäärin koko Suomessa 
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n   Suomi korkeataso

n   Pohjois-Pohjanmaa korkeataso

n   Suomi perustaso

n   Pohjois-Pohjanmaa perustaso

Yksinäisyys Tupakointi Yhdistystoiminta
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Haluatko tietää lisää maakuntasi hyvinvoinnista ja terveydestä? 
• www. terveytemme.fi                       • www. teaviisari.fi                      
• www.thl.fi/aiheet   • https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen 
• www. hyvinvointikompassi.fi


