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FinSote-tutkimus pääkaupunkiseudulla vuonna 2018

Vastaajat 
(kpl)

Vastausaktiivisuus
(%)

Osuus vastaajista
(%)

Sukupuoli
Miehet
Naiset

1046
1316

44
56

Ikäryhmä 
20-54-vuotiaat
55-75-vuotiaat
Yli 75-vuotiaat

867
964
531

20,8
53,2
57,1

37
37
26

Koulutustaso 
Matala
Keskitaso
Korkea

567
821
864

25
36
39

Vastaajat
(kpl)

Vastausaktiivisuus
(%)

Helsinki
Espoo
Vantaa
Kauniainen
Yhteensä

3646
2362
1215
948

8171

37
34
36
47

• Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja
palvelututkimus (FinSote) toteutetaan vuosittain 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimesta.
• Tutkimus tuottaa tietoa yli 20-vuotiaan 
aikuisväestön hyvinvoinnista, terveydestä, toiminta-
ja työkyvystä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja koskevista mielipiteistä.
• FinSote-tutkimus on jatkoa vuosina 2010-2017 
toteutetulle Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja 
palvelututkimukselle (ATH) .
• ATH- ja FinSote-tutkimukset sisältävät osin 
samoja, keskenään vertailukelpoisia tietoja 
mahdollistaen aikavertailun. On kuitenkin 
huomioitava, että v. 2018 aineiston laatu ei ollut 
Espoon osalta yhtä hyvä kuin vuonna 2015. Tämä 
saattaa vaikuttaa alueellisen tiedon ja joidenkin 
indikaattoreiden luotettavuuteen.
• ATH- ja FinSote-tutkimusten tulokset löytyvät 
seuraavista linkeistä:
http://www.terveytemme.fi/finsote/
http://www.terveytemme.fi/ath/

Taulukko 1. FinSote-tutkimukseen osallistuminen pääkaupunkiseudulla. 

Taulukko 2. FinSote-tutkimukseen osallistuminen Espoossa väestöryhmittäin.

http://www.terveytemme.fi/finsote/
http://www.terveytemme.fi/ath/


Työikäisten ja ikääntyneiden 
hyvinvointisuunnitelmien
seurantaindikaattorit
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Vuonna 2018 espoolaiset kokivat terveytensä koko maan tuloksia 
paremmaksi
Pohjois-Espoossa terveytensä heikoksi kokevia enemmän kuin koko Espoon tuloksissa
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Indikaattori perustuu kysymykseen "Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin:" Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) hyvä, 2) melko hyvä, 3) 
keskitasoinen, 4) melko huono ja 5) huono. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 3) keskitasoinen, 4) melko huono ja 5) huono vastanneiden osuus. 
Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 



Espoossa terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi 
kokevien osuus on vähentynyt

• Matalasti koulutetuista 
espoolaisista joka kolmas ja 
keskitason sekä korkeasti 
koulutetuista joka viides kokee 
terveytensä keskitasoiseksi tai 
huonommaksi.
• Espoolaisten keskuudessa 
terveytensä keskitasoiseksi tai 
huonommaksi kokevien osuus on 
vuodesta 2015 vähentynyt 28 
prosentista 25 prosenttiin.
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20-54 vuotiaista noin joka viides, 55-
74- vuotiasta noin joka kolmas ja yli 
75-vuotiaista 44 prosenttia kokee 
terveytensä keskitasoiseksi tai 
huonommaksi. 

Lähde: THL,  ATH  aikasarjat 2013-2016, FinSote 2018 

Lähde: THL, FinSote 2018 



Päivittäin tupakoivien osuus on Tapiolassa huomattavan pieni
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Indikaattori perustuu kysymykseen: "Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä, päivittäin, 2) 
satunnaisesti, 3) en lainkaan, 4) en ole koskaan tupakoinut. Tarkastelussa ovat vastausvaihtoehdon 1) kyllä, päivittäin vastanneiden osuus. Osuuksille 
on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Päivittäin tupakoivien osuus on vähentynyt
• Matalasti koulutetuista 

espoolaisista lähes 15 
prosenttia tupakoi päivittäin 
kun vastaava osuus korkeasti 
koulutetuista on vajaa kolme 
prosenttia.

• Päivittäin tupakoivien osuus 
on espoolaisten keskuudessa 
vähentynyt kaksi 
prosenttiyksikköä vuodesta 
2015. 

Lähde: THL, FinSote 2018 

Lähde: THL,  ATH  aikasarjat 2013-2016, FinSote 2018 

Espoolaisista 20-54-vuotiaista 
10 prosenttia, 55-74-vuotiaista 7 
prosenttia ja yli 75 vuotiaista 5 
prosenttia tupakoi päivittäin. 



Espoossa alkoholia liikaa käyttävien osuus on koko maan 
tasoa matalampi 
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Indikaattori perustuu AUDIT-C:n kolmeen kysymykseen: "Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, 
jolloin nautitte vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. " Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) en koskaan, 2) noin kerran kuukaudessa 
tai harvemmin, 3) 2-4 kertaa kuukaudessa, 4) 2-3 kertaa viikossa ja 5) 4 kertaa viikossa tai useammin. "Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olette 
ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia?." Vastausvaihtoehtoina olivat 1) 1-2 annosta, 2) 3-4 annosta, 3) 5-6 annosta, 4) 7-9 annosta ja 5) 10 tai 
enemmän. "Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?" Vastausvaihtoehtoina olivat 1) en koskaan, 2) harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa, 3) kerran kuukaudessa, 4) kerran viikossa ja 5) päivittäin tai lähes päivittäin. Kukin kysymys pisteytettiin 0-4 ja pisteet laskettiin yhteen, 
jolloin kokonaispistemääräksi voi saada 0-12. Tarkastelussa liikakäytön pisterajoina on 20-64-vuotiailla miehillä vähintään 6 pistettä, 20-64-vuotiailla 
naisilla vähintään 5 pistettä, ja yli 65-vuotiailla miehillä ja naisilla vähintään 4 pistettä saaneiden osuus. 

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Alkoholia liikaa käyttävien osuus vakiintunut aiempaa 
matalammalle tasolle

• Espoolaisten alkoholin käyttö 
on vuodesta 2013 vakiintunut 
koko maata matalammalle 
tasolle.

• Espoolaisista miehistä useampi 
kuin joka kolmas ja naisista 
joka viides käyttää liikaa 
alkoholia. 

Espoolaisista 20-54-vuotiaista noin 
joka neljäs ja 55-74-vuotiaista 
sekä yli 75-vuotiaista noin joka 
kolmas käyttää liikaa alkoholia

Alkoholin liika käytössä ei ole 
huomattavia koulutusasteiden 
välisiä eroja.

Lähde: THL, FinSote 2018 

Lähde: THL,  ATH  aikasarjat 2013-2016, FinSote 2018 



Lihavien osuus Espoossa koko maata matalampi 
Tapiolassa koko Espoota matalampi lihavien osuus
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Painoindeksi >= 30 kg/m2 on kansainvälisesti hyväksytty raja-arvo lihavuudelle. "Pituutta kysyttiin kysymyksellä: "Kuinka pitkä olette? 
Merkitkää senttimetrin tarkkuudella". Painoa kysyttiin kysymyksellä: "Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa? Merkitkää kilogramman 
tarkkuudella". Pituudesta ja painosta on laskettu kehon painoindeksi (BMI) jakamalla paino (kiloina) pituuden (metriä) neliöllä, kg/m2. Kehon 
painoindeksi on yleisimmin käytetty menetelmä lihavuuden asteen määrittämiseksi. Tarkastelussa ovat painoindeksin arvon vähintään 30 
kg/m2 saaneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Lihavien osuus lisääntynyt
• Lihavuus on yleisintä matalasti 

koulutetuilla. Espoolaisista 
matalasti koulutetusta lähes joka 
viides ja keskitason ja korkeasti 
koulutetuista joka kuudes on 
lihava. 

• Espoolaisten keskuudessa 
lihavien osuus on lisääntynyt 
vuodesta 2013 neljä 
prosenttiyksikköä.Lähde: THL, FinSote 2018 

Lähde: THL,  ATH  aikasarjat 2013-2016, FinSote 2018 

Lihavuuden osalta ei ole 
merkittäviä sukupuolten 
välisiä eroja.

Yli 75-vuotiaista espoolaisista noin 
joka kymmenes, 20-54-vuotiasta 
noin joka kuudes ja 55-74-vuotiaista 
lähes joka viides on lihava.
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Espoolaiset liikkuvat vapaa-ajalla muuta maata enemmän
Tapiolassa liikutaan koko Espoon tuloksia enemmän ja Pohjois-Espoossa vähemmän 

Indikaattori perustuu kysymykseen. "Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan 
työmatkaliikuntaa." Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti, 2) kävelen, 
pyöräilen, tai teen kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa ja 3) harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kuten juoksua, 
hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa. Tarkastelussa ovat vastausvaihtoehdon 1) luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka 
eivät juuri rasita ruumiillisesti vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Liikuntaa harrastamattomien osuus kasvussa pääkaupunkiseudulla

• Yli joka viides matalasti koulutetuista 
ja noin joka kuudes keskitason ja 
korkeasti koulutetuista espoolaisesta 
ei harrasta liikuntaa. 

• Liikuntaa harrastamattomien osuus 
on pääkaupunkiseudun 
kaupungeissa huomattavasti 
kasvanut vuodesta 2015. 
Espoolaisten keskuudessa kasvua 
on ollut kuusi prosenttiyksikköä.

Vakituisesti useita tunteja viikossa vähintään kuntoliikuntaa harrastavat

Espoolaisista miehistä 35 
prosenttia ja naisista 25 prosenttia 
harrastaa aktiivisesti 
kuntoliikuntaa.

Lähde: THL, FinSote 2018 

Lähde: THL,  ATH  aikasarjat 2013-2016, FinSote 2018 
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Yksinäisyyden kokeminen Espoossa koko maata harvinaisempaa 

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Tunnetteko itsenne yksinäiseksi:" Vastausvaihtoehtoina: 1) en koskaan, 2) hyvin harvoin, 3) joskus, 4) 
melko usein ja 5) jatkuvasti. Tarkastelussa ovat 4) melko usein tai 5) jatkuvasti vastanneet

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Yksinäiseksi itsensä kokevien osuus vähentynyt

• Itsensä yksinäiseksi kokevien 
osuus espoolaisten 
keskuudessa selvästi yleisintä 
20-54-vuotiaiden 
keskuudessa verrattuna 55-
74-vuotiaisiin ja yli 75-
vuotiaisiin.

• Espoolaisten keskuudessa 
itsensä yksinäiseksi kokevien 
osuus on vähentynyt noin 
kaksi prosenttiyksikköä 
vuodesta 2015.

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Elämänlaatu koetaan Espoossa koko maan tuloksia paremmaksi
Tapiolassa koko Espoota korkeampi ja Matinkylässä sekä Pohjois-Espoossa matalampi

Elämänlaatuindikaattori muodostettiin WHO8-EUROHIS- mittarin sisältämien kahdeksan kysymyksen pohjalta. Ensimmäisenä oli yleiskysymys 
"Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne?". Vastausvaihtoehdoiksi esitettiin 1) erittäin huono, 2) huono, 3) ei hyvä eikä huono 4) hyvä 5) erittäin hyvä. 
Kysymykset mittaavat elämänlaatua psyykkisellä, fyysisellä, sosiaalisella ja ympäristöulottuvuudella. Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tunteviksi 
määriteltiin ne henkilöt, joiden WHO8-EUROHIS -mittarin kahdeksan kysymyksen keskiarvo on vähintään neljä. Esitetyt osuudet on laskettu käyttäen 
katoa korvaavia painokertoimia. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus pienin matalasti 
koulutetuilla

• Espoolaisista matalasti 
koulutetuista 57 prosenttia 
kokee elämänlaatunsa hyväksi 
kun vastaava osuus korkeasti 
koulutetuista on 69 prosenttia.

• Sukupuolten väliset erot ovat 
merkittäviä matalasti 
koulutettujen keskuudessa.

• Elämänlaadun hyväksi 
kokevien osuus on 
espoolaisten keskuudessa 
kasvanut kolme 
prosenttiyksikköä vuodesta 
2015.

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Työssä jaksaminen koetaan Espoossa muuta maata paremmaksi 
Tapiolassa koko Espoota vähemmän työikäisiä, jotka uskovat, etteivät jaksa työssä 
eläkeikään saakka ja Pohjois-Espoossa enemmän

Indikaattori perustuu kysymykseen 20-74-vuotiaiden lomakkeilla: "Uskotteko, että terveytenne puolesta pystytte työskentelemään ammatissanne 
vanhuuseläkeikään saakka / pystyisitte työskentelemään viimeisimmässä ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 
1) en, 2) todennäköisesti en, 3) todennäköisesti kyllä, 4) kyllä ja 5) olen eläkkeellä. Ensiksi poistettiin henkilöt, jotka vastasivat 5) olen eläkkeellä. 
Tämän jälkeen tarkastelussa ovat vaihtoehtoihin 1) en tai 2) todennäköisesti en vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit 
huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Työssä jaksamisessa koulutustasojen väliset erot merkittäviä
• Alimmassa koulutusryhmässä

niiden osuus, jotka eivät usko
jaksavansa työskennellä  
ammatissaan eläkeikään
saakka on yli kolme kertaa niin
yleistä kuin ylimmässä
koulutusryhmässä (30 % vs. 7 %).

• Matalasti koulutettujen 
keskuudessa miesten työssä 
jaksaminen on naisia heikommalla 
tasolla. Keskitason ja korkeasti 
koulutettujen keskuudessa 
sukupuolten välisiä eroja ei ole 
havaittavissa.

• Niiden osuus, jotka eivät usko 
jaksavansa työskennellä 
eläkeikään on espoolaisten 
keskuudessa laskenut kaksi 
prosenttiyksikköä.

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Tapiolassa osallistutaan koko Espoota aktiivisemmin ja Pohjois-
Espoossa ja Matinkylässä passiivisemmin

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön 
toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta)?". Vastausvaihtoina olivat 1) en, 2) kyllä, aktiivisesti ja 3) kyllä, silloin 
tällöin. Tarkastelussa ovat vaihtoehdon 2) kyllä, aktiivisesti vastanneiden osuus. 

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Osallistumisessa selkeitä eroja koulutustasojen välillä
• Espoolaisista matalasti 

koulutetuista 24 prosenttia, 
keskitasoisesti koulutetuista 30 
prosenttia ja korkeasti koulutetuista
35 prosenttia osallistuu aktiivisesti
järjestöjen harrastusryhmän tai
hengellisen tai henkisen yhteisön
toimintaan. 

• Aktiivisesti osallistuvien 
espoolaisten osuus on vuodesta 
2013 kasvanut kaksi 
prosenttiyksikköä ja vakiintunut 
koko maata korkeammalle tasolle.

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Espoolaisten iäkkäiden toimintakyky on parempi kuin koko 
maassa keskimäärin 

Indikaattori perustuu 55 v. täyttäneiden lomakkeella esitettyyn kysymykseen: "Pystyttekö yleensä seuraaviin arkipäivän askareisiin ja toimintoihin?". 
Kysymyspatterissa alakysymyksinä oli a) tekemään kevyitä kotitöitä b) tekemään kodin pieniä korjaustöitä c) hoitamaan päivittäisiä raha-asioitanne 
d) käymään ruokakaupassa. Vastausvaihtoehtoina olivat 1) pystyn vaikeuksitta, 2) pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran, 3) pystyn, mutta se 
on minulle erittäin vaikeaa ja 4) en pysty lainkaan. Tarkastelussa on mainituista alakysymyksistä vähintään yhteen vaihtoehdon 3) tai 4) 
vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Iäkkäiden toimintakyvyssä selkeät sukupuolten väliset erot 
• Espoolaisista yli 75-vuotiaista 
noin joka neljäs ja koko maan yli 
75-vuotiaista yli joka kolmas 
kokee arkitoimissaan vähintään 
suuria vaikeuksia.
• Iäkkäiden toimintakyvyssä on 
selkeät sukupuolten väliset erot.
• Espoolaisista yli 75-vuotiaista
naisista 38 prosenttia ja miehistä 
13 prosenttia kokee arkitoimissa 
vähintään suuria vaikeuksia.
• Espoolaisten yli 75-vuotiaiden 
keskuudessa arkitoimissa suuria 
vaikeuksia kokevien osuus ei ole 
kasvanut vuodesta 2015.

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Psyykkinen kuormittuneisuus huomattavan vähäistä Tapiolassa 

Psyykkistä kuormittuneisuutta mittaava  MHI-5 indikaattori muodostuu viidestä kysymyksestä, jotka kartoittavat ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja 
positiivista mielialaa. Vastaus sijoittuu jatkumolle, jonka toinen ääripää edustaa psyykkistä kuormitusta ja toinen positiivista mielialaa. Pisteet lasketaan 
yhteen (summapistemäärä välillä 5-30) ja muutetaan asteikolle 0-100. Psyykkinen kuormittuneisuus voidaan raportoida jatkuvana muuttujana tai käyttää 
katkaisukohtana pistemäärää 52, jolloin 52 tai sen alle pistettä saavilla on jo kliinisesti merkittävää psyykkistä kuormittuneisuusoireilua. Tarkastelussa ovat 
skaalatun pistemäärän enintään 52 pisteen vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 
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Psyykkinen kuormittuneisuus yleisintä 20-54 vuotiailla 

• Psyykkinen kuormittuneisuus 
on selkeästi yleisintä 20-54-
vuotiailla Helsingissä ja 
Espoossa.

• Espoossa ja Kauniaisissa 55-
754vuotiaat kokevat vähiten 
psyykkistä 
kuormittuneisuutta.

• Espoossa psyykkinen 
kuormittuneisuus lisääntynyt 
noin prosenttiyksikön 
vuodesta 2015.

Lähde: THL, FinSote 2018 



Mielen hyvinvointi 
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Espoolaisista suurin osa tuntee itsensä onnelliseksi suurimman 
osan aikaa 

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksinä mm. 'ollut onnellinen, tuntenut 
mielenne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää Teitä'. Vastausvaihtoehdot: 
1) koko ajan, 2) suurimman osan aikaa, 3) huomattavan osan aikaa, 4) jonkin aikaa, 5) vähän aikaa ja 6) en lainkaan. 

Lähde: THL, FinSote 2018 



Psyykkinen kuormittuneisuus ja mielenterveysongelmat 
pääkaupunkiseudulla

• Pääkaupunkiseudun 
kuntien välillä on eroja 
psyykkisen 
kuormittuneisuuden ja 
mielenterveysongelmien 
yleisyydessä.
• Kauniaisissa psyykkinen 
kuormittuneisuus, 
masennus ja muut 
mielenterveysongelmat 
ovat muita 
pääkaupunkiseudun kuntia 
matalammalla tasolla.
• Helsingissä 
masentuneisuus on 
selkeästi yleisintä.
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*Psyykkistä kuormittuneisuutta kartoitettiin MHI-5 -kysymyspatterilla. MHI-5 muodostuu viidestä kysymyksestä, jotka  
kartoittavat ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja positiivista mielialaa.

**Indikaattori perustuu kysymykseen: "Onko Teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime  
kuukauden aikana?" Kysymyspatterissa esitettiin 'masennus’ ja ’muu mielenterveysongelma’. Vastausvaihtoehdot:1) ei ja
2) kyllä

***Indikaattori perustuu kysymykseen "Seuraava kysymys käsittelee ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät oman itsen   
vahingoittamiseen. Onko Teillä ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kuukauden aikana?". Vastausvaihtoehdot olivat 1) ei ja
2) kyllä.

* ** ** ***
Lähde: THL, FinSote 2018 



Psyykkinen kuormittuneisuus yleisintä 20-54-vuotiailla miehillä 
• Psyykkinen kuormittuneisuus 
on selkeästi yleisintä 20-54-
vuotiailla miehillä Espoossa.
• Espoossa 55-75 vuotiaat 
kokevat vähiten psyykkistä 
kuormittuneisuutta eikä 
sukupuolten välillä ole eroja.

• . 
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Psyykkistä kuormittuneisuutta mittaava MHI-5 muodostuu viidestä kysymyksestä, jotka kartoittavat 
ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja positiivista mielialaa. Vastaus sijoittuu jatkumolle, jonka toinen 
ääripää edustaa psyykkistä kuormitusta ja toinen positiivista mielialaa. "Kuinka suuren osan ajasta 
olette 4 viime viikon aikana: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä." Kysymyspatterin alakysymyksinä 
kysyttiin a) ollut hyvin hermostunut, b) tuntenut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut 
piristää teitä c) tuntenut itsenne tyyneksi ja rauhalliseksi d) tuntenut itsenne alakuloiseksi ja apeaksi 
ja e) ollut onnellinen. Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) koko ajan, 2) suurimman osan aikaa, 3) 
huomattavan osan aikaa, 4) jonkin aikaa, 5) vähän aikaa, 6) en lainkaan. Kuhunkin kysymykseen 
vastataan asteikolla 1-6. Lopullisen pistemäärän laskemiseksi pistemäärät kysymyksiin c) ja e) 
muunnetaan käänteiseen järjestykseen, minkä jälkeen pisteet lasketaan yhteen (summapistemäärä 
välillä 5-30) ja muutetaan asteikolle 0-100. Psyykkinen kuormittuneisuus voidaan raportoida 
jatkuvana muuttujana tai käyttää katkaisukohtana pistemäärää 52, jolloin 52 tai sen alle pistettä 
saavilla on jo kliinisesti merkittävää psyykkistä kuormittuneisuusoireilua. 

MHI-5-kyselyn tulos merkittävästä 
psyykkisestä kuormittuneisuudesta 

viittaa siihen, että vastaajalla on 
mieliala- tai ahdistuneisuushäiriö tai 

jokin muu mielenterveyshäiriö.

Suomalaisista aikuisista noin joka 
kymmenes kokee merkittävää 
psyykkistä kuormittuneisuutta. Lähde: THL, FinSote 2018 



Psyykkinen kuormittuneisuus yleisempää yksin asuvilla

• Erityisesti Espoossa ja 
Kauniaisissa psyykkinen 
kuormittuneisuus on 
yleisempää yksin asuvien 
keskuudessa.
• Vähäisintä psyykkinen 
kuormittuneisuus on 
Kauniaisissa asuvilla 
perheellisillä.

30

Lähde: THL, FinSote 2018 



Osallisuus

31



Yksinäisyyden kokeminen yleisintä 20-54-vuotiailla miehillä
• Espoolaisista 20-54-vuotiaasta 

miehestä joka kymmenes kokee 
itsensä yksinäiseksi, kun vastaavasti 
55-74-vuotiaista miehistä noin neljä 
prosenttia kokee yksinäisyyttä. 

• 55-74-vuotiaiden espoolaisten 
keskuudessa sukupuolten välillä ei 
ole eroja yksinäisyyden 
kokemisessa.

• Naiset pitävät selkeästi miehiä 
enemmän yhteyttä sukulaisiin ja 
ystäviin.

32

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka useasti olette 
seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka 
eivät asu kanssanne samassa taloudessa?". Kysymyspatterissa 
alakysymyksinä olivat: a) tapaamalla kasvokkain, b) puhelimitse, c) 
internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, skype, facebook
yms.) tai kirjeitse. Vastausvaihtoehtoina olivat: 1) lähes päivittäin, 
2) 1-2 kertaa viikossa, 3) 1-3 kertaa kuukaudessa, 4) harvemmin 
kuin kerran kuukaudessa ja 5) en koskaan. Tarkastelussa ovat 
alakysymyksistä vähintään yhteen, joihinkin tai kaikkiin 1) lähes 
päivittäin tai 2) 1-2 kertaa viikossa vastanneiden osuus. Osuuksille 
on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 



20-54-vuotiaat ihmissuhteisiin vähiten tyytyväisiä 

• Espoolaisista 20-54-vuotiaista 
74 prosenttia ja 55-74-vuotiaista 
sekä yli 75-vuotiaista noin 83 
prosenttia ovat tyytyväisiä 
ihmissuhteisiinsa.

33

Indikaattori perustuu kysymykseen: " Miten tyytyväinen olette?" Kysymyspatterissa esitettiin 
'ihmissuhteisiinne'. Vastausvaihtoehdot olivat: 1) erittäin tyytymätön, 2) tyytymätön, 3) en 
tyytyväinen, enkä tyytymätön, 4) tyytyväinen, 5) erittäin tyytyväinen. Tarkastelussa ovat vaihtoehdon 
4) tyytyväinen tai 5) erittäin tyytyväinen vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % 
luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Espoolaisista matalasti 
koulutetuista 75 prosenttia ja 
keskitason ja korkeasti 
koulutetuista noin 80 
prosenttia on tyytyväisiä 
ihmissuhteisiinsa.

Espoolaisista naisista 83 
prosenttia ja miehistä 72 
prosenttia on tyytyväisiä 
ihmissuhteisiinsa.

Lähde: THL, FinSote 2018 



Korkeasti koulutetut osallistuvat matalasti koulutettuja aktiivisemmin 
ja naiset miehiä aktiivisemmin

• Espoolaisista korkeasti 
koulutetuista 35 prosenttia, 
keskitason koulutetuista 30 
prosenttia ja matalasti 
koulutetuista 23 prosenttia 
osallistuu aktiivisesti järjestö- ja 
kerhotoimintaan. 
• Korkeasti koulutetut naiset 
osallistuvat selkeästi miehiä 
aktiivisemmin. Yli 40 prosenttia 
korkeasti koulutetuista naisista ja 
30 prosenttia miehistä osallistuu 
aktiivisesti.
• Ikäryhmittäisessä tarkastelussa 
sukupuolten väliset erot tulevat 
esiin 55-74-vuotiaden 
keskuudessa. Naisista 37 
prosenttia ja miehistä 25 
prosenttia osallistuu aktiivisesti

34 Lähde: THL, FinSote 2018 



Ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkiminen rahanpuutteen 
takia yleisintä 20-54-vuotiailla ja matalasti koulutetuilla

• Espoolaisista 20-54-vuotiaista joka 
viides, 55-74-vuotiaista joka kymmenes 
ja yli 75 vuotiaista noin 6 prosenttia on 
joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai 
lääkärikäynneistä rahanpuuteen vuoksi.
• Espoolaisista matalasti koulutetusta 
joka neljäs, keskitason koulutetusta joka 
kuudes ja korkeasti koulutetuista alle 
joka kymmenes on tinkinyt ruuasta, 
lääkkeistä tai lääkärikäynneistä 
rahanpuuteen vuoksi.
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Indikaattori perustuu kysymyksiin: "Oletteko joskus 12 viime kuukauden 
aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin a) pelännyt, että teiltä 
loppuu ruoka, ennen kuin saatte rahaa ostaaksenne lisää?, b) joutunut 
tinkimään lääkkeiden ostosta rahan puutteen vuoksi? ja c) jättänyt rahan 
puutteen vuoksi käymättä lääkärissä? Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) 
en ja 2) kyllä. Tarkastelussa on vähintään yhteen, useampaan tai kaikkiin 
alakysymyksiin vaihtoehdolla 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on 
laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. 

Lähde: THL, FinSote 2018 



Segregaatio ja huono-osaisuuden 
kasautuminen

36



Pohjois-
Espoo

Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) huonoksi kokeminen 28,7* 34,9 35,1 35,9 35,4 44,0* 42,9*
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokeminen 20,7 20,3 25,0 23,5 25,7 26,9 33,4*
Psyykkinen kuormittuneisuus 6,2* 10,7 12,2 11,3 14,0 14,5 15,0
Alkoholin liika käyttö  (AUDIT-C) 25,7 23,5 25,8 27,8 34,0 28,8 27,0
Päivittäinen tupakointi 3,2* 9,6 9,0 6,6 10,4 12,2 9,9
Lihavuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m) 12,3* 13,5 17,9 15,3 20,9 17,1 21,1
Ei harrasta vapaa-ajalla liikuntaa 14,4* 18,8 15,0 17,2 21,3 20,5 25,4*
Ei osallistu  järjestön tai harrastusryhmän  toimintaan 62,6* 67,3 73,9 69,0 70,0 78,2 78,2*
Itsensä yksinäiseksi kokeminen 5,8 5,0 5,1 9,3 6,2 10,0 10,1

Hyvinvoinnin eroja suuralueittain koko maahan verrattuna 
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Tapiola
Leppä-
vaara

Espoon-
lahti

Kauk-
lahti

Matin-
kylä

%-osuuden mukainen järjestys aluehierarkiassa
*Järjestysluku 95% luottamusvälien mukaan merkitsevä

Taulukko 3. Espoon suuralueet hyvinvointisuunnitelmien seurantaindikaattoreiden prosenttiosuuksien mukaan

Lähde: THL, FinSote 2018 

Koko 
Suomi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Paras tilanne Heikoin tilanne

Vanha-
Espoo

39,9
33,2
11,6
29,9
12,0
20,6
21,4
72,3
8,4

• Espoossa suuralueiden väliset erot hyvinvoinnissa ovat pääsääntöisesti pieniä.
• Merkitsevänä erottuvat Tapiolan parhaat tilanteet sekä Pohjois-Espoon ja Matinkylän heikoimmat tilanteet.
• Tapiolassa elämänlaatu koetaan selkeästi parhaimmaksi, osallistutaan aktiivisimmin, ollaan vähiten psyykkisesti kuormittuneita, harrastetaan 

eniten liikuntaa, lihavien osuus on pienin ja tupakoidaan vähiten.
• Matinkylä ja Pohjois-Espoo erottuvat heikoimman elämänlaadun ja matalimman osallistumisaktiivisuuden alueina. Pohjois-Espoossa terveys 

koetaan heikoimmaksi ja harrastetaan vähiten liikuntaa.
• Koko maahan verrattuna Espoon suuralueet ovat hyvällä tasolla koetun terveyden, tupakoinnin, alkoholin käytön, liikunnan harrastamisen ja 

lihavien osuuden osalta.
• Elämänlaadun, aktiivisen osallistumisen ja yksinäisyyden kokemisen osalta Espoon suuralueet ovat hieman keskimääräistä paremmalla 

tasolla koko maahan verrattuna.
• Psyykkisen kuormittuneisuuden osalta Espoon suuralueista isompi osa on heikommassa tilanteessa koko maahan verrattuna.



Espoolaisten hyvinvoinnissa ikäryhmien välisiä eroja

• Espoolaisista yli 75-vuotiaista 44 
prosenttia, 20-54 vuotiaista noin 
joka viides, 55-74- vuotiasta noin 
joka kolmas kokee terveytensä 
keskitasoiseksi tai huonommaksi. 
• Espoolaisista yli 75 -vuotiaista 
noin joka toinen 20-54 vuotiaista 
36 prosenttia ja 55-74- vuotiasta 
yli joka kolmas kokee 
elämänlaatunsa keskitasoa 
huonommaksi. 
• Psyykkinen kuormittuneisuus on 
selkeästi yleisintä 20-54 vuotiailla 
Espoossa.

38
Lähde: THL, FinSote 2018 



Korkeasti koulutetuilla vähiten hyvinvoinnin puutteita 

• Matalasti koulutetuista espoolaisista 
joka kolmas ja keskitason sekä 
korkeasti koulutetuista joka viides kokee 
terveytensä keskitasoiseksi tai 
huonommaksi.
• Espoolaisista matalasti koulutetuista 
57 prosenttia kokee elämänlaatunsa 
hyväksi kun vastaava osuus korkeasti 
koulutetuista on 69 prosenttia.
• Espoolaisista korkeasti koulutetuista 
35 prosenttia, keskitason koulutetuista 
30 prosenttia ja matalasti koulutetuista 
23 prosenttia osallistuu aktiivisesti 
järjestö- ja kerhotoimintaan. 
• Matalasti koulutetuista espoolaisista 
lähes 15 prosenttia tupakoi päivittäin 
kun vastaava osuus korkeasti 
koulutetuista on vajaa kolme prosenttia.

39 Lähde: THL, FinSote 2018 



Miehillä naisia enemmän hyvinvoinnin puutteita
• Alkoholin liika käyttö, tupakointi ja 
yksinäisyys ovat selkeästi yleisempiä 
miesten kuin naisten keskuudessa.

40 Lähde: THL, FinSote 2018 

Korkeasti koulutetut naiset osallistuvat 
selkeästi miehiä aktiivisemmin. Yli 40 
prosenttia korkeasti koulutetuista naisista ja 
30 prosenttia miehistä osallistuu aktiivisesti. 

Elämänlaadun osalta 
sukupuolten väliset erot 
korostuvat matalasti 
koulutettujen 
keskuudessa.

Psyykkinen 
kuormittuneisuus 
on yleisintä 20-54-
vuotiailla miehillä.

Osallistumisen ikäryhmittäisessä 
tarkastelussa sukupuolten väliset 
erot tulevat esiin 55-74-vuotiaden 
keskuudessa. Naisista 37 prosenttia 
ja miehistä 25 prosenttia osallistuu 
aktiivisesti
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• Psyykkisesti kuormittuneilla 
selkeästi enemmän puutteita 
koetun terveyden, elintapojen, 
elämänlaadun, työ- ja 
toimintakyvyn sekä 
osallistumisen ja fyysisen 
aktiivisuuden osalta. 

Lähde: THL, FinSote 2018 

Suomalaisista aikuisista noin 
joka kymmenes ja 
espoolaisista noin 12 
prosenttia kokee merkittävää 
psyykkistä kuormittuneisuutta. 

MHI-5-kyselyn tulos merkittävästä 
psyykkisestä kuormittuneisuudesta viittaa 
siihen, että vastaajalla on mieliala- tai 
ahdistuneisuushäiriö tai jokin muu 
mielenterveyshäiriö.



Yksin asuvilla terveyden ja hyvinvoinnin puutteita
• Yksin asuvilla yhdessä 
asuvia enemmän puutteita 
koetussa terveydessä, 
elämänlaadussa, mielen 
hyvinvoinnissa ja  
työkyvyssä.
• Yhdessä asuvien 
keskuudessa alkoholin liika 
käyttö on yksin asuvia 
yleisempää.
• Yksin asuvat osallistuvat 
lähes yhtä aktiivisesti kuin 
yhdessä asuvat järjestöjen, 
kerhojen ja yhdistysten 
toimintaan.

42
Lähde: THL, FinSote 2018 

Espoolaisista 
vastaajista joka neljäs 
asuu yksin.



• Espoolaiset yli 20-vuotiaat kokevat terveytensä ja elämänlaatunsa paremmaksi kuin koko maassa keskimäärin.
• Elintapojen osalta alkoholin liika käyttö ja tupakointi on koko maahan verrattuna vähäisempää. Espoolaisten 
keskuudessa myös vapaa-ajalla liikuntaa harrastamattomien ja lihavien osuus on pienempi kuin koko maassa 
keskimäärin.
• Espoolaisten työssä jaksaminen on hyvällä tasolla. Espoolaisten keskuudessa niiden osuus, jotka kokevat, 
etteivät jaksa työskennellä eläkeikään saakka on huomattavasti pienempi koko maahan verrattuna.
• Espoolaiset osallistuvat järjestöjen ja harrastusryhmien toimintaan yhtä aktiivisesti kuin koko maassa 
osallistutaan.
• Yksinäisyyden kokeminen on espoolaisten keskuudessa koko maata harvinaisempaa.
• Psyykkinen kuormittuneisuus on espoolaisten keskuudessa yleisempää kuin koko maassa keskimäärin.
• Aikavertailussa 2015-2018 positiivista kehitystä espoolaisten osalta on tapahtunut koetun terveyden, 
elämänlaadun, työssä jaksamisen, tupakoinnin ja yksinäisyyden kokemisen osalta. Negatiivista kehitys on ollut 
liikuntaa harrastamattomien, lihavien ja psyykkisesti kuormittuneiden osuuden osalta. Alkoholin liika käytön, 
aktiivisen järjestö- ja harrastustoimintaan osallistumisen sekä iäkkäiden toimintakyvyn osalta espoolaisten osalta 
on vakiinnuttu hyvälle tasolle koko maahan verrattuna.
• Väestöryhmittäin tarkasteltuna hyvinvoinnin puutteita ikäryhmittäisessä tarkastelussa on kasautunut sekä yli 
75-vuotialle että 20-54-vuotiaille. Koulutusryhmittäin tarkasteltuna matalasti koulutetuilla on eniten hyvinvoinnin 
puutteita ja korkeasti koulutetut ovat alempia koulutusryhmiä paremmassa tilanteessa. Sukupuolittain 
tarkasteltuna miehillä on naisia enemmän hyvinvoinnin puutteita.
• Hyvinvoinnin osalta heikossa asemassa olevina ryhminä erottuvat psyykkisesti kuormittuneet ja yksin asuvat.
• Espoossa suuralueiden väliset erot hyvinvoinnissa ovat pääsääntöisesti pieniä.
Tarkastelussa erottuvat Tapiolan parhaat tilanteet sekä Pohjois-Espoon ja Matinkylän heikoimmat tilanteet. 
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Yhteenveto
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