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1. JOHDANTO , KERTOMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 

Suomessa  kansallinen terveyden edistämistyö pohjaa WHO:n Health for All-ajatteluun, Terveyttä kaikille 

vuoteen 2000-ohjelman ( STM 1986) sekä Terveys 2015-kansanterveysohjelman ( STM 2001) mukaisiin 

tavoitteisiin. 

Terveyden edistäminen tulkitaan toiminnaksi, johon julkisen vallan ja järjestöjen tulee sitoutua (Ottawa 

Charter for Health Promotion 1986) . Terveyden edistäminen kunnassa on yhteisvastuullista toimintaa. 

Jokaisen hallinnonalan omat tehtävät sisältävät terveyteen vaikuttavia ratkaisuja. Ihmisten arkiympäristöä, 

kotia, päivähoitoa, kouluja, työpaikkoja, asuinaluetta ja liikennettä koskevat päätökset voivat olla terveyttä 

ja hyvinvointia vahvistavia tai sitä heikentäviä. Vaihtoehtojen arvioinnit terveysnäkökohtien kannalta on 

kannattavaa  ( Terveyden edistämien  laatusuositus , STM 2006) . 

Kunnan tehtävänä on tukea terveellisten valintojen mahdollisuuksia ja vahvistaa terveyden taustatekijöitä 

kuten koulutusmahdollisuuksia, elinoloja, työoloja ja palveluiden toimivuutta. Näin toimien yksilöiden ja 

yhteisöjen mahdollisuudet edistää omaa ja lähiympäristönsä terveyttä paranevat  ( Terveyden edistämisen 

laatusuositus 2006) 

Kansanterveyslain uudistuksessa (928/2005) säädettiin terveyden edistämisestä osana kansanterveystyötä 

(1§). Lain mukaan kansanterveystyön tehtäviä (4§)ovat väestön terveydentilan ja siihen vaikuttavien 

tekijöiden seuranta, huolehtiminen terveysnäkökohtien huomioonottamisesta kunnan kaikissa 

toiminnoissa ja yhteistyö terveyden edistämiseksi muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten 

toimijoiden kanssa. Kansanterveyslaki osoittaa terveyden edistämisen toteuttamisen haasteeksi koko 

kunnalle. ( Terveyden edistämisen laatusuositus 2006,THL) Tällä kansanterveyslain muutoksella pyrittiin 

varmistamaan terveyden edistämisen taso kaikissa kunnissa. 

01.05.2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki, jonka 12§:n  mukaan ”kunnan on seurattava 

asukkaidensa  terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan 

palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten 

terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on lisäksi raportoitava valtuustolle 

vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi 

hyvinvointikertomus. ” Kuntalaki (1§) tukee näitä toimenpiteitä: ”Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa 

hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.” 

Terveydenhuoltolain §12 velvoittaa myös , että kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava 

paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ha hyvinvoinnin tavoitteet, määriteltävä niitä 

tukevat toimenpiteet ja käytettävä niiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi -ja terveysosoittimia. 

 

1.1 Loviisan ja Lapinjärven kuntien hyvinvointikertomuksen tarkoitus ja 

tavoitteet 

Hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on raportoida tutkittua tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta 

erilaisten indikaattoreiden avulla. Laaja hyvinvointikertomus, joka antaa yleiskuvan kunnan hyvinvoinnin 

tilasta, on tarkoitus tehdä joka 4. vuosi ja vastaavasti suppeampi hyvinvointikatsaus tehdään vuosittain 
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niiden toimien osalta, joihin on yhteisellä päätöksellä päädytty kiinnittämään erityistä huomiota ja joihin on 

kohdistettu kehittäviä/korjaavia tai vahvistavia toimia.  Hyvinvointitiedon raportoinnin aikataulutus ja 

toimenpiteet on tarkoitus saada jatkossa kunnan talouden suunnittelun ja toteutuksen vuosikelloon 

mukaiseksi.   

Hyvinvointikertomuksen tavoitteena on saada kunnan hyvinvointitieto tukemaan kunnassa jokaisella 

hallinnonalalla tehtävää suunnittelua ja päätöksentekoa. Näkyväksi tehty tieto ja vertailukuntien tietojen 

hyödyntäminen auttavat ymmärtämään kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin tilaa ja lisäämään  toiminnan 

läpinäkyvyyttä. Hyvinvointikertomuksen avulla saatava tieto helpottaa myös  viranomaisten ja 

luottamushenkilöiden yhteistyötä.  Laaja hyvinvointikertomus tehdään siis kerran valtuustokaudessa, 

suositusten mukaan uuden valtuustokauden 1. vuonna ja suppeampi hyvinvointikatsaus 

(=hyvinvointitilinpito)  kerran vuodessa (suosituksena  kevät samaan aikaan kunnan tilinpäätöksen 

yhteydessä) 

Loviisan kaupunki on osallistunut Ester-hankkeeseen ( Etelä-Suomen terveyserojen kaventamishanke 2010-

2013) kahdella osaprojektilla: Nuoret pudokkaat ja IVA( ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi )-

hyvinvointi-  ja terveyserojen seuranta.   Hankkeen yhtenä tehtävänä on ollut jalkauttaa IVA-ajattelu 

kuntien päätöksentekoon ja etsiä osoittimia (indikaattoreita) kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin 

toteamiseen ja niihin panostettaviin toimiin. Hankekunnissa on myös kehitetty  sähköisen 

hyvinvointikertomuksen  käyttöönottoa. Indikaattoreiden valinnassa ja hyvinvointikertomuksen  

kehittämisessä on tehty yhteistyötä Porvoon, Askolan ja Sipoon kuntien kanssa, mm. 

koordinaattoritapaamisissa ja yhteisissä koulutuksissa. 

 

1.2. Strategia, ohjelma ja arvot  

Loviisa on hyvinvoiva, uutta teknologiaa ja energiamuotoja hyödyntävä kaksikieleinen kaupunki, jossa 

merenranta, maaseutu ja hyvät lähipalvelut lisäävät asukkaiden ja lomailijoiden elämänlaatua. Loviisa 

mahdollistaa monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös hyvien tietoliikenne- ja 

kulkuyhteyksien avulla. Lapinjärvi on idyllinen maalaiskunta, jossa yhteisöllisyys on voimaa ja palvelut 

lähellä-07800 ja lupa asua ! 

Kaupungin toimintaperiaatteina ovat hyvä palvelu, yhdessä tekeminen, vastuullisuus, aloitteellisuus ja 

kaksikielisyys. Hyvä palvelu ja yhdessä tekeminen tarkoittavat mm. painopistettä toimivissa palveluissa, 

osallisuudessa ja hyvinvoinnissa: palvelut tulee olla asiakaslähtöisiä oikeaan aikaan ja paikkaan sijoitettuja 

ja osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet tehokkaita ja kaksisuuntaisia (kuntalaisilta-kuntaan-

kuntalaisille) ja kaksikielisiä. Yhdessä tekeminen pyrkii myös syrjäytymisen ehkäisyyn. Vastuullisuuteen 

kuuluu mm. osallistumisista yhteisten tavoitteiden  saavuttamiseen esim. kunnan ja kolmannen sektorin 

yhteistyöllä (terveyttä edistävä toiminta ). Aloitteellisuus kuvastaa kykyä luoda kaupunkilaisille sellaisia 

uusia  hyödyllisiä toimintaehdotuksia, joita kokeilemalla voidaan saada aikaan uusia käytänteitä 

(esim.tupakoimattomuuden  edistäminen, savuton kaupunki).Aloitteellisuudella tuetaan myös kuntalaisten 

aktiivisuutta. Kaksikielisyys  tarkoittaa asukaan oikeutta saada palvelut omalla äidinkielellään. Loviisa 

toteuttaa toiminnassaan seuraavia arvoja: avoimuus-oikudenmukaisuus-suvaitsevaisuus-tasapuolisuus.  

Lapinjärven arvoina mainitaan inhimillisyys, vastuullisuus, avoimuus, tasavertaisuus, kestävä kehitys ja 

luotettavuus. 
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Kummallakin kunnalla on samat painopisteet toiminnassaan:  Asiakas ja kuntalainen, vetovoimaisuus ja 

kilpailukyky, henkilöstö ja johtaminen, talous. Painopistealueet on kirjattu  ja näin saatu asioille strateginen 

merkitys ( ks. tarkemmin liitteet 2 ja 3) 

Kaupungilla on olemassa tai suunnitteilla erilaisia strategisia ohjelmia arviointimittareina ja näitä ovat: 

palveluohjelma, ympäristöohjelma elinkeino-ohjelma, henkilöstöohjelma, viestintäohjelma, 

hyvinvointiohjelma. Esim. hyvinvointiohjelmaan liittyviä ja sitä tukevia asiakirjoja ovat  mm. lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelma, kotouttamissuunnitema, ikääntymispoliittinen ohjelma , lähisuhde- ja 

perheväkivallan ehkäisytyön ohjelma, asuntopoliittinen ohjelma, ehkäisevä päihdeohjelma.  Ohjelmat 

toteuttavat ja tarkentavat hyvinvointikertomuksen linjauksia.  Tässä hyvinvointikertomuksessa on Lapinjärvi 

mukana samoilla indikaattoreilla kuin Loviisa. 

1.3. Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet  

Hyvinvoinnin ja( terveyden) edistäminen on kuntalain mukaan kunnan perustehtävä (1§) ja siten jatkuvaa 

toimintaa.  Tälle toiminnalle tarvitaan pysyvät, toiminnan mahdollistavat  rakenteet. Rakenteilla 

tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat 

-  hyvinvointitietoa tuottava seuranta- ja raportointijärjestelmä ( esim. valittujen indikaattoreiden seuranta) 

-  poikkihallinnollista toimintaa vahvistavat johtamiskäytännöt ja johtamisen työvälineet 

-  osaava henkilökunta 

- hyvät toimintakäytännöt 

- kaikki toimialat kattava toimeenpano-organisaatio 

1.4. Kunnan hyvinvoinnin johtaminen (THL:n mallin mukaan)  

Kuvio 1. 
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JOHTORYHMÄN  HYVINVOINTITEHTÄVÄT 
 
• johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista suunnittelua kehittämistä ja toimeenpanoa 
• vastaa alueellisesta yhteistyöstä 
• seuraa ja arvioi hyvinvointitavoitteiden toteutumista  ( kuten hyvinvoinnin ohjausryhmäkin) 
 
Loviisan kaupunginvaltuusto teki  21.04.2010 päätöksen hyvinvointiryhmästä ja ohjausryhmästä. Näihin 

ryhmiin nimettiin viranhaltija- ja luottamusmiesjäsenet.  Ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa elokuussa 

2012, jolloin toiminnan jalkauttamiseksi ryhmät päättivät toimia aluksi yhtenä ryhmänä. Kokousten 

keskeisinä asioina ovat olleet indikaattorivalinnat (hyvinvointia kuvaavat toimet) hyvinvointikertomusta 

varten sekä aiemmin laaditun Loviisanseudun hyvinvointistrategian 2010-2012 arviointi. Ryhmiin on 

Lapinjärven kunta sosiaali- ja terveystyön  yhteistoiminta-alueena valinnut omat edustajansa. 

Loviisan kaupunginvaltuusto nimesi kokouksessaan 15.05.2013 seuraava t henkilöt hyvinvointiryhmään 

(kunnallisvaalit 2012, uusi valtuusto): 

Ohjausryhmä: perusturvajohtaja  Carola Klawér, sivistysjohtaja Thomas  Grönholm, teknisen toimen johtaja 

Ulf Blomberg, kehittämisjohtaja Sten Frondén, Lapinjärven kunnan edustaja, perusturvajohtaja Görel 

Fabritius.  

Luottamusmiehistä  ryhmään valittiin: Armi Lindell, Agneta Alm, Anja Järvinen, Merja Grönberg 

Ohjausryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa , sen puheenjohtajana toimii perusturvajohtaja 

 

1.4.1.OHJAUSRYHMÄN TEHTÄVÄT : 

 

• johtaa eri toimialojen välistä hyvinvointityötä ja siihen liittyvää ulkopuolisten organisaatioiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä  
• vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seurannasta ja arvioinnista, hyvinvointikertomuksen 
tekemisestä ja kertomuksen hyödyntämisestä  
• seuraa ja arvioi hyvinvointitavoitteiden toteutumista   (kuten kunnan johtoryhmäkin) 
  -koordinoi ennakkoarviointia 
 
 
Hyvinvointiyöryhmässä toimivat jäsenet 2013-2016:   johtava lääkäri Tero Taipale, hyvinvointikoordinaattori  

Päivi Heikkilä, lasten ja nuorten palvelupäällikkö Jaana Iivonen, senioripalveluiden päällikkö Lisbeth 

Forsblom, erityisnuorisotyöntekijä Tiina Möller, rehtori Petra Paakkanen, varhaiskasvatuksen ohjaaja  Pia 

Nyström, kopio- ja tulostusvastaava Tuula Hirvonen, lupasihteeri Gunilla Törnblom, työnjohtaja Kari 

Skräddars, sairaanhoitaja Mirja Eklund Lapinjärveltä. 

Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointikoordinaattori 

 

1.4.2.HYVINVOINTIRYHMÄN TEHTÄVÄT 

 
• valmistelee asiat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmälle  
• valmistelee hyvinvointikertomuksen 
• tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta 
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• tekee ehdotukset seurantaindikaattoreiksi ja kehittää seuranta- ja raportointijärjestelmää 
• koordinoi eri toimialojen ja ulkopuolisten toimijoiden yhteistyötä johtoryhmän määrittämien 
toimintasuunnitelmien mukaan ja seuraa  suunnitelmien  toteutumista 
• nimeää kunnan sisäiset hyvinvoinnin teemaryhmät tarvittaessa ja koordinoi niiden työtä kuntastrategian 
mukaisesti 
• kehittää toimialojen kanssa terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä ja tukee ammatillista 
hyvinvointiosaamista 
• koordinoi ennakkoarviointia (IVA, Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi). 
• raportoi ohjausryhmälle  väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehityksestä ja palvelujärjestelmän 
  toimivuudesta.  
 
 

1.4.3.HYVINVOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 

 
• toimii hyvinvointiryhmän asioiden valmistelijana ja työryhmän puheenjohtajana 
• koordinoi kuntastrategian hyvinvointitavoitteita koskevan toimeenpano-ohjelman toteuttamista 
    ohjausryhmän toimeksiannon mukaisesti 
• koordinoi hyvinvointikertomuksen valmistelua ja tukee sen käyttöä suunnittelun toimeenpanon ja 
   raportoinnin välineenä 
• kokoaa kunta- ja aluekohtaista hyvinvointitietoa 
• toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana 
   ja vahvistaa hyvien käytäntöjen osaamista 
• tukee ennakkoarvioinnin käyttöä,  järjestää koulutukset ja toimii  tukena 
• tukee kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanoa 
• raportoi osavuosikatsausten  yhteydessä kaupungin/kunnan johtoryhmälle hyvinvointitilanteesta 
     -toimii perusturvan johtoryhmän jäsenenä 
 

1.5. Hyvinvointikertomuksen tausta ja lähtökohdat 

Tämänkaltainen hyvinvointikertomus on koottu nyt ensimmäistä kertaa hyvinvointiryhmän työnä ja ryhmän 

valitsemilla indikaattoreilla. Työn pohjana pidettiin v. 2010 julkistettua Loviisan hyvinvointistrategiaa, jonka 

sisällöstä päivitettiin seudun ns. SWOT- analyysi (alla). Hyvinvointistrategia 2010-2012  on nähtävissä 

Loviisan kunnan kotisivuilla toistaiseksi. 

SWOT-ANALYYSI LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN KUNNISTA HYVINVOINTIRYHMÄN NÄKEMYKSENÄ 

Taulukko 1. 

Vahvuudet (S): 

- tahto yhteisestä hyvinvoinnista ennalta 

ehkäisevään työhön 

- osaava ja työhönsä motivoitunut 

henkilöstö 

-monipuolinen kulttuuritarjonta 

 -3.sektori toimiva 

- sosiaali- ja terveyspalvelut: jatkuva fokus 

 Heikkoudet (W): 

 

- Seudun  taloudellinen tilanne 

- Henkilöstöresurssien riittämättömyys 

-  työttömyysaste alueella korkea 

-  pätevän henkilökunnan saatavuus 

 - seudun maantiet. laajuus 
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ja resursointi  ehkäisevään ja hyvinvointia 

edistävään työhön 

- hyvä maantiet. sijainti 

-hyvät virkistysmahdollisuudet 

 

- vuokra-asuntojen heikko saata- 

   vuus 

- puutteellinen julkinen liikenne 

- kevyen liikenteen väylien vähäisyys 

- viranomaispalvelujen etääntyminen 

- fokus korjaavassa työssä 

 

Mahdollisuudet (O): 

-poikkihallinnollisen yhteistyön 

vahvistaminen 

- uusien toimintamallien ja palveluiden 

kehittäminen 

- asiakas palvelun keskiössä 

- asukkaiden omaehtoisen terveyden 

edistäminen ja vahvistuminen 

- teknologian hyödyntäminen 

- lähiympäristön tarjoamien 

mahdollisuuksien hyödyntäminen ja 

markkinointi 

- yhdessä tekeminen 

 

Uhat (T): 

- yleinen taloudellinen tilanne 

-  hyvinvointierojen kasvaminen; 

elintasosairauksien lisääntyminen, 

väestön toimintakyvyn heikkeneminen 

- hoivan tarpeen kasvaminen 

- henkilöstön eläköityminen 

- syrjäytyminen 

-päihteiden käytön lisääntyminen 

 

 

 

                       *alleviivatut kohdat ruudukossa esiintyvät myös alkuperäisessä versiossa v. 2010 

 

        Molemmilla kunnilla on identtiset painopistealueet  ( Loviisan kaupunkistrategia on laadittu v. 
        2012 ja Lapinjärven strategia 2013. (ks. liitteet 2 ja 3): 
 
 

 asiakas ja kuntalainen:palvelut ja osallisuus 

 vetovoimaisuus ja kilpailukyky: kunnan vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyntäminen 

 henkilöstö ja johtaminen:toimivat yhteistyö- ja  johtamisjärjestelmät sekä osaava,motivoituntut ja 

hyvinvoiva henkilöstö 

 talous: terve ja kustannustehokas kuntatalous 
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2. HYVINVOINNIN KUVAAMINEN (THL:n MUKAAN) 
 

Hyvinvoinnin raportoinnissa käytetään väestöryhmittäistä jakoa ja joka väestöryhmän hyvinvointia pyritään 

seuraamaan ja raportoimaan eri hyvinvoinnin teema-alueella.  THL ( Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kuvaa 

hyvinvointia oheisella kuviolla (Kuvio 2). Kuvioon perustuu mm. sähköisen hyvinvointikertomuksen 

rakenne.  Loviisassa tähän kertomukseen on otettu mallirakenne sähköisestä hyvinvointikertomuksesta, 

vaikka kertomus  nyt julkaistaan manuaalisessa muodossa. Jatkossa on tarkoitus raportoida asiat 

sähköisesti. Se tarkoittaa esim. kirjoitus- ja lukuoikeuksien myöntämistä sähköiseen järjestelmään jokaiselle 

kertomuksen käyttäjälle. Sähköisen hyvinvointikertomuksen omistaa v. 2014 alkaen Kuntaliitto. 

Kuvio 2. 

Hyvinvoinnin kuvaamistapoja

C. Henkinen hyvinvointi

A. Osallisuus & vaikuttaminen

B. Elämänlaatu & -hallinta

D. Terveys & toimintakyky

E. Turvallisuus

G. Tasa-arvo & oikeudenmukaisuus

F. Opiskelu & työ

I. Toimeentulo

Hyvinvoinnin ulottuvuudet 
(teemat)

4. Nuoret ja 
nuoret aikuiset

3. Lapset, varhaisnuoret 
& lapsiperheet

2. Kaikki ikäryhmät

5. Työikäiset

6. Ikäihmiset

Elämänkaariajattelu

H. Asuminen & ympäristö

7. Kuntalaisten palvelut

1. Kunnan rakenteet 
& elinvoima

 

Loviisassa hyvinvointikertomuksen työstäminen aloitettiin erilaisten indikaattorien etsimisellä siten, että 

hyvinvointiryhmän kokouksissa tutustuttiin eri rekistereistä saataviin indikaattoreihin ja  ikäryhmäkohtaiset 

indikaattorit  mietittiin omissa pienryhmissä, mm. sivistyksen, lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten 

osalta erikseen. Indikaattorien valintaa ohjasivat THL :n ohjeet ja  Ester-hankekuntien suosittelemat ohjeet 

sekä indikaattorien vertailtavuus muihin samankaltaisiin kuntiin.( Indikaattorien  määrä pyritään pitämään 

kohtuullisena. Indikaattoritieto pyrittiin pitämään mahdollisimman kuvaavana  tietona ko. ikäryhmälle. 

Vertailukunniksi tähän kertomukseen valittiin Porvoo, Sipoo, Askola ja Hanko. Porvoo, Sipoo ja Askola ovat 

Ester-hankekuntia ja olleet mukana mm. alueellisessa  ATH- tutkimuksessa (Alueellinen terveys- ja 

hyvinvointitutkimus/THL 2012) ja Hanko kuntana, joka eniten profiililtaan muistuttaa Loviisaa. Porvoon, 

Sipoon ja Askolan kunnissa on lisäksi hyvinvointikertomuksessaan paljon samoja indikaattoreita kuin 

Loviisan seudulla.  Lapinjärven kunta kuuluu sosiaali- ja terveystoimen osalta yhteistoiminta-alueeseen 

Loviisan kanssa,  mutta  Lapinjärven indikaattoritiedot on kirjattu erikseen, koska tiedot on saatavissa 
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kuntakohtaisesti. Joidenkin indikaattoreiden kohdalla saattaa olla kuntakohtaisia lukujen puuttumisia. 

Loviisan perusturvan työskentelyprosessit toteutetaan elinkaarimallilla, joka helpottaa eri-ikäisten 

indikaattorivalintoja. Jokaisesta ikäryhmästä on pyritty löytämään niitä indikaattoreita, jotka kuvaavat 

ikäryhmän kannalta keskeisiä  ja kehitettäviä asioita.  Eri hyvinvoinnin teemoista on valtakunnallisesti 

saatavissa vaihtelevasti tietoa. Indikaattoritiedon kirjoittamisessa on käytetty sähköisen 

hyvinvointikertomuksen kommentteja hyväksi niistä asioista, joista on valtakunnallisesti kattavaa 

vertailutietoa.   

3. KUNNAN RAKENTEET, TALOUS JA ELINVOIMA  

 
Osiossa on kuvattu Loviisaa ja Lapinjärveä koskevia yleisiä tilastotietoja, jotka ovat oleellisia asukkaiden 

hyvinvoinnin perustana.  Indikaattoritiedoista voidaan mm. laskea väestöennustetta. 

Esim. Loviisan asuntopoliittinen ja ikäpoliittinen ohjelma on käyttänyt samankaltaisia tilastotietoja 
ohjelmissaan. Indikaattoritiedoissa näkyy kehitys viimeisten vuosien aikana myös vertailukuntien osalta. 
 

3.1 Väestötietoja 

VÄESTÖ 31.12. 

 

Väestö 
31.12. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa 15633 15668 15683 15749 15765 15694 15719 15595 15552 15519 

Lapinjärvi 2977 2979 2937 2945 2929 2934 2926 2872 2848 2829 

Askola 4474 4530 4555 4627 4711 4761 4831 4864 4911 4988 

Porvoo 46217 46793 46982 47404 47832 48227 48599 48768 48833 49028 

Sipoo 18397 18444 18719 19060 19470 19886 18036 18253 18526 18739 

Hanko 9918 9905 9827 9725 9708 9657 9597 9462 9417 9267 

Koko maa 5219730 5236610 5255580 5276960 5300480 5326310 5351430 5375280 5401270 5426670 

 

Loviisan ja Lapinjärven yhteenlaskettu väestö on 18 348 asukasta. Ikäjakauma kummassakin kunnassa on 

samansuuntainen: 0-14-vuotiaita Loviisassa on väestöstä 15,3 %, Lapinjärvellä 15,2 %.  Loviisassa on 61,2 %,  

15-64-vuotiaita, Lapinjärvellä 59,7  %.   65 vuotta täyttäneiden osuus Loviisassa on 23 %, Lapinjärvellä 25,1.  

Taulukon mukaan väestömäärän kehitys on tasaista. Loviisan kaupungin väestöennuste vuodelle2020 on 15 

770 asukasta, Lapinjärvellä ennuste samalle vuodelle on 2 998 asukasta. (Tilastokeskuksen tieto). 

 

 3.2. Väestön huoltosuhde  

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.  

Taulukko 3. Väestön huoltosuhde 
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Loviisan huoltosuhde on 63,4 ja Lapinjärven 67,5, koko Suomen 54,3. Väestöennusteissa Loviisan seudulle 
vuoteen 2020 ennustetaan yli 65-vuotiaiden määrän kasvua .  Loviisan seudun väestökehitys on otettu 
huomioon  budjettisuunnitelmissa ja mm. asunto- sekä ikäpoliittisessa ohjelmassa. Väestöennusteen 
mukaan v. 2020 yli 65-vuotiaita on Loviisassa 29 %. Lapinjärvellä suunta on samankaltainen.  Vuoteen 2030 
mennessä ennusteen oletetaan olevan yli 65- vuotiaiden  kohdalla Loviisassa 33 % väestöstä, Lapinjärvellä 
31 %. ( Tilastokeskus) 
 

3.3. Kuntien välinen nettomuutto 

 
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. 

 
Loviisan kaupungissa oli v. 2012 nettomuutto 0,5  as/1000 asukasta, ed. vuonna 2011 -0,3 ja v. 2010   
suhde oli +7 as/1000 as.  Lapinjärvelllä suhde oli v. 2011 negatiivinen,  -3,2 as/1000, v. 2011 myöskin sama  
-6.3/1000 asukasta.  
 
 
Taulukko 4. Kuntien välinen nettomuutto 
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3.4. Äidinkielitiedot  

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenään puhuvia Loviisassa ja Lapinjärvellä  on ollut seuraavasti: 
Loviisassa  vuodesta 2003 muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus/1000 
asukasta on tuplaantunut ( v.2003 14,5, vuonna 2012 30,8) vuoteen 2012  mennessä. Lapinjärven vastaava 
osuus on v. 2003 14,1, vuonna 2012  33,2. Lisäys johtunee venäjänkielisen väestön kasvusta, 
vertailukunnissa on samankaltainen trendi samoin kuin koko Suomessa. 
 

3.5.Sairastavuusindeksi  

Terveyttä ja toimintakykyä kuvataan yleisesti sairastavuusindekseillä, joita esim. Kela sekä THL ylläpitävät. 
Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö 
on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Indeksi perustuu 
kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja 
erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen 
maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. 
Kertomuksessa käytetään Kelan sairastavuusindeksiä. Loviisassa on indeksin kehitys ollut tasaista ( 96,4-
100,9) v. 2011 97.2. Lapinjärven vastaavat luvut ovat vaihdelleet 97,5 -100,4, v. 2011 101,7. 
Sairastavuusindeksi kummassakin kunnassa on korkeahko vertailukuntiin nähden (mm. Porvoo 88,7). 

Sairastavuusindeksin  rinnalla on tapana vertailla kuntien kansantauti-indeksejä, joista on saatavilla vuoden 
2012 tietoa: 

KANSANTAUTI-INDEKSIT 2012 (Kelan terveyspuntarin mukaan) 

Taulukko 5. Kansantauti-indeksi  Kelan terveyspuntarin mukaan 

 

 Loviisa Lapinjärvi Askola Porvoo  Sipoo Hanko 

Diabetes 95,4 85,9 82,0 94,3 88,3 80,1 

Psykoosit 82,7 81,3 65,5 73,0 58,3 95,9 

Sydämen vajaa- 
toiminta 

102,5 65,5 69,2 73,2 65,4 54,7 
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Nivelreuma 96,2 105,3 94,6 90,1 89,3 69,7 

Astma 102,9 95,7 103,6 89,2 89,3 80,5 

Verenpaine- 
tauti 

88,3 72,3 84,2 86,7 79,5 82,9 

Sepelvaltimo- 
tauti 

86,5 68,3 83,0 73,6 79,9 74,7 

Kansantauti-
indeksi 

93,5 82,0 83,2 82,9 78,6 76,9 

 

Taulukon mukaan loviisalaisten astman ja sydämen vajaatoiminnan indeksi on hiukan  maan keskitasoa 
korkeampi, lapinjärveläisten indeksi nivelreuman suhteen on aavistuksen verran korkeampi kuin maassa 
yleensä. Sairastavuusindeksin lukemat eivät aina kuitenkaan tarkoita, että ko. kunnassa sairastetaan paljon, 
vaan se saattaa kertoa myös sairauden ”hoitoisuudesta”, lääkäri/hoitajaresursseista kunnassa 
,erityiskorvattavista lääkkeistä  kirjoitetuista B- todistuksista jne .Esim. Loviisan  diabeetikkojen indeksiluku 
95,4 saattaa näyttää suurelta, mutta toisaalta kertoo siitä ,että diabeetikot ovat 
hyvin mm. kutsujärjestelmän piirissä ja heidän hoitonsa on suunnitelmallista. 

3.6. Koulutustasomittain  

Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun 
korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti.  
Väestön koulutustasoa mitattaessa perusjoukkona käytetään tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä. 
Näin siksi, että alle 20 -vuotiaat ovat pääsääntöisesti vielä koulussa eivätkä näin ollen ole ehtineet suorittaa 
tutkintoa. Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, 
ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneita sekä näyttötutkintona 
ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Pelkästään 
peruskoulun, keskikoulun ja kansakoulun käyneet eivät kuulu tutkinnon suorittaneeseen väestöön. 
Tutkinnot on luokiteltu henkilön korkeimman, viimeksi suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan. 

Taulukko 6. Koulutustasomittain 

 

Kuviosta selviää, että Sipoossa on koulutustasomittain valtakunnan tasoa korkeammalla, kun taas 

Hangossa, Lapinjärvellä ,Loviisassa ja Askolassa väestön koulutustaso on  alhaisempi  kuin Porvoossa ja 

Sipoossa ja valtakunnassa yleensä. 
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3.7. Gini-kerroin   

Hyvinvoinnin jakautumista seurataan usein tuloeroja mittaavalla ns. Gini-kertoimella. Indikaattori ilmaisee 
tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Gini-kertoimessa 
tuloerojen taso on kiteytetty yhteen lukuarvoon, mikä voi vaihdella nollan ja yhden välillä. Gini-kertoimen 
arvot esitetään usein myös sadalla kerrottuna, jolloin kertoimen maksimiarvo on 100. Mitä suuremman 
arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on. 

Työllisyys ja työttömyys ovat keskeisimmät tuloeroihin vaikuttavat tekijät. Hyvin suurten tuloerojen 
katsotaan heikentävän sosiaalista koheesiota, luottamusta ja liikkuvuutta, joiden heikkenemisellä on 
negatiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja talouteen.(Sotkanet) 

Loviisan tilanteesta huomataan, että tuloerojen kasvu on viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdellut 
vähän, se on vähäisempää valtakunnalliseen tasoon verrattuna. Lapinjärven tuloerot sen sijaan ovat 
kasvaneet vuodesta 2010 valtakunnan tason yläpuolelle. 

Taulukko 7. Gini-kerroin 

 

Gini-kerroin, käytettävissä 
olevat tulot 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa 25,4 25,1 25,1 25,9 26 25 25,5 25,7 25,7 - 

Lapinjärvi 24,3 24,6 25,7 25,4 27,4 26,6 25,2 26,1 30,2 - 

Askola 23,4 26 25,6 25 24,5 24,3 24,1 24,1 26,3 - 

Porvoo 26 27 26,9 27,4 28,1 26,4 26,5 27,6 27,2 - 

Sipoo 29,6 30,1 29,1 30 32,7 44,4 27,2 27,3 27,6 - 

Hanko 23,4 23,5 23,5 24,4 25,2 23,9 23,8 23,7 24,5 - 

Koko maa 27,2 28,2 28,1 28,7 29,5 28,4 27,6 28,2 28,5 
 

 

3.8. Työlliset väestöstä   

Indikaattori ilmaisee työllisten osuuden prosentteina väestöstä.  
Työllisiksi luetaan 15 -74 -vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla 25.-31.12. tekivät yhtenäkin päivänä 
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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.  Työvoiman määrittely 74–vuotiaisiin saakka johtuu oikeudesta 
tehdä rajoitetusti ansiotyötä vanhuuseläkkeelle siirtymisen jälkeen. (Sotkanet) 
 
V. 2012 Loviisassa perustettiin 91 yritystä ja  34 yritystä lopetti toimintansa. Perustetuista yrityksistä 14 kpl 
oli palvelualan yrityksiä (kodinhoito ,sisältäen myös siivouksen) liikuntapalvelut, kauneus -ja kampaamopal- 
velut) 4 kpl ravintolapalveluyrityksiä ja 76 muita yrityksiä (mm. maanrakennus, isännöinti, kirjanpitopalvelut 
jne.)   
 
Taulukko 8. Työlliset väestöstä 

 

 

Työlliset, % väestöstä 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa 42,7 43 43,6 44,6 44,2 42,2 42,4 42,4 - 

Lapinjärvi 38,9 39,2 41,3 41,3 41,9 41 41,8 41,2 - 

Askola 47 47,8 48,5 48,9 48,6 46,9 47,3 47,4 - 

Porvoo 47,1 47 47,6 48,2 48,5 46,2 46,2 46,1 - 

Sipoo 48,1 47,8 48 48,8 49,2 47,6 47,7 47,9 - 

Hanko 46,1 45,6 46,5 46,9 45,7 40,1 41 41,1 - 

Koko maa 43,2 43,1 43,8 44,7 44,6 42,8 43,3 43,6 
 

 

Taulukosta käy hyvin ilmi v.2008 -2009 alkaneen laskusuhdanteen vaikutus vertailukuntien työllisyyteen. 

Parhaiten vertailukunnista työllistytään Sipoossa ja Askolassa. Ely-keskus Uusimaan raportin 9/2013 

mukaan Loviisassa oli työvoimaa  7 295 henkilöä ja Lapinjärvellä 1 300 henkilöä. Loviisan työpaikka- 

omavaraisuusaste on ollut v. 2011 85,32 % ja Lapinjärven 82,23 % . (Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee 

alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos 

työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan 

työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 %, on tilanne 

päinvastainen.)Loviisan ja Lapinjärven elinkeinorakenteesta on lisää tietoa työikäisten osiossa, sivulla 31. 

3.9. Asuminen ja ympäristö hyvinvoinnin edistäjänä  
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Tekninen keskus panostaa viihtyisän, turvallisen ja esteettömän elinympäristön edistämiseen 

kaavoituksessa, lupamenettelyssä ja valvonnassa. Tavoitteena  on kuntalaisten tyytyväisyyden 

lisääntyminen ympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja esteettömyyden avulla. 

 Tonttitarjonta on laaja ja valmiita tontteja on tarjolla monesta eri paikasta. Tavoite on, että kaupungilla 

olisi tontteja aina tarjolla siellä, missä palvelut ovat  läheltä saatavissa. Laajan maaomaisuuden sekä 

ennakoivan maahankinnan takia tavoite toteutuu hyvin. Asukkaille, joille asuminen haja-asutusalueella 

antaa parhaan elämänlaadun, pyritään antamaan hyvä mahdollisuus asua siellä ja saada kohtuullista 

palvelua. Haja-asutusalueella kunnalla ei kuitenkaan ole tonttitarjontaa. 

Kadut, kevyenliikenteen väylät ja yleisten alueiden pitäisi olla toimivat, viihtyisät ja hyvin hoidetut. Kunta 

tarjoaa hyvät kevyenliikenteenväylät sekä erinomaiset ulkoilu- ja virkistysreitit. Tarjontaa on ympäri kuntaa.  

Uusien alueiden kaavoituksessa huomioidaan sekä liikenteen ja kevyen liikenteen väylien toimivuus ja 

turvallisuus, sekä hyvät yhteydet viheralueisiin ja ympäröivään luontoon. Uudet kadut ja väylät tehdään 

esteettömiksi ja vanhat pyritään korjaamaan esteettömiksi. 

Ympäristösuojelun tehtävänä on edistää toimialueensa väestön ja elinympäristön hyvinvointia. Tavoitteena 

on turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, sekä säilyttää luonto monimuotoisena. Terveellinen, 

viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö lisää kuntalaisten hyvinvointia. 

Virkistyskäytön kannalta tärkeä merialue sekä tärkeiden vesistöjen hyvä laatu on tärkeä varsinkin 

virkistyskäytön kannalta. Ympäristön pilaantumisen ja ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen 

ennaltaehkäisy ovat toiminnan keskeisinä tavoitteina. Ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisyssä 

keinoina ovat mm. ympäristöä rasittavan yritystoiminnan lupakäsittely sekä ennakkolausunnot erilaisista 

hankkeista. 

Kunta ylläpitää myös monia uimapaikkoja, venesatamaa, sekä muita ei lakisääteisiä palveluja, kuten 

esimerkiksi matonpesupaikkoja. 

Kunnan käytössä olevat lasten ja nuorten käyttämien tilojen, kuten myös muiden kunnan käytössä olevien 

tilojen, sekä ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta on tärkeässä asemassa. Vanhan 

rakennuskannan takia haasteita on, mutta esiin tulevat ongelmat korjataan nopeasti, mikäli ennakointi ei 

ole onnistunut. Vanhan rakennuskannan esteettömyys on varsin heikko, mutta korjauksilla ja muutoksilla 

pyritään parantamaan tilannetta.   

Kuntien  rakennetta, taloutta ja elinvoimaa on kuvattu 9 valtakunnallisella indikaattorilla ja yhdellä paikal-

lisella  teknisen toimen tehtävien kuvauksella.  Aiheet, joista ei ole toistaiseksi saatavilla valtakunnallista  

rekisteritietoa ovat henkinen hyvinvointi, opiskelu ja työ sekä elämänlaatu. Itä-uusmaalaisten terveyttä 

selvitettiin vuonna 2012 (syys-joulukuu) tehdyssä ATH-tutkimuksessa ( Alueellinen terveys- ja hyvinvointi 

tutkimus), josta ei saatu paikkakuntakohtaista tulosta. Yleisinä toteamuksina tuloksissa mainittiiin mm., että 

joka toinen itäuusmaalainen kokee itsensä onnelliseksi, vanhemman väen huolena on jalankulkuväylien  

liukkaus ja maaseutumaisilla alueilla liikenneyhteydet  koetaan selvästi kaupunkimaisia huonommaksi. 

( THL:  ATH-tulosraportti 19.03.2013).  

4. LAPSET, VARHAISNUORET JA NUORET 
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Tämän ryhmän indikaattoreita on ollut valitsemassa hyvinvointiryhmän  lisäksi lasten ja nuorten prosessissa 

työskentelevät  työntekijät.  Osiossa on kuvattu muutamia tärkeimmiksi koettuja indikaattoreita. 

Yksityiskohtaisempaa tietoa lasten, varhaisnuorten ja nuorten tilannetta kuvaavista indikaattoreista on 

luettavissa  Lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksesta. Hyvinvoinnin osioista osallisuudesta, opiskelusta ja 

työstä sekä tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta ei ole vielä saatavissa kansallisesti mitattavia 

indikaattoreita. Valtakunnallisesti on havaittu, että pienistä lapsista on olemassa vähän ns. 

hyvinvointitietoa. Kerätyissä rekistereissä on tietoa mm. yksinhuoltajaperheiden lukumääristä, 

toimeentulotuista ja erikoissairaanhoidossa hoidetuista lapsista diagnoosi-ryhmittäin jne. Tämän ikäryhmän 

tarkastelu keskittyy  em. syystä lähinnä koululaisten hyvinvointiin. 

 Suurin osa tämän  ikäryhmän indikaattoreista on saatu kouluterveyskyselystä v. 2010. V. 2013 keväällä on 

suoritettu uusi kouluterveyskysely, josta tuloksia ei ole vielä käytettävissä.  Tässä kertomuksessa lapset 

luokitellaan 0-7 vuotiaisiin, 7-12- vuotiaisiin ja 12-16-vuotiaisiin. 

4.1. Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1000 0 - 7-

vuotiasta (2011, Hyvinvointikompassi)  

 
Loviisa                 2865         Lastenneuvolapalveluita käytetään varsin kattavasti jokaisessa vertailukunnassa 
Lapinjärvi            2587        valtakunnalliseen arvoon verrattuna . Luku kertoo, kuinka hyvin käytetty ja ylei-      
Porvoo                2343         sesti hyväksytty kuntien peruspalvelumuoto lastenneuvola on. Loviisassa ja Lapin- 
Askola                 2903         järvellä ns. ”neuvolapudokkaita” ei ole. Jos vanhemmat eivät itse tilaa neuvola- 
Sipoo                  3000          aikaa, perheeseen otetaan yhteyttä. Oheisessa luettelossa on  verrattu  neuvola- 
Hanko                 2493          käyntejä vertailukunnissa koko maan tilanteeseen. 
Koko maa           2700 

 
                                                                                                                            

4.2. Ei yhtään läheistä ystävää peruskoulun 8.ja 9. luokan oppilaiden 

vastaamana 

Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista 

ko. ikäluokassa, jolla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista 

asioista.  Loviisan ja Hangon peruskoululaisilla näyttää v. 2010 kouluterveyskyselyn perusteella olevan 

huonompi tilanne kuin valtakunnassa yleensä . Valtakunnallinen tulos on 9,1 %, Loviisan tulos 11.3 % ja 

Lapinjärven  6,3   %. 

Taulukko 9. Ei yhtään läheistä ystävää peruskoulun 8. ja 9.luokan oppilaiden vastaamana 

http://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/207/c/658/g/total/i/2453
http://www.hyvinvointikompassi.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/indikaattori/-/indicator/r/207/c/658/g/total/i/2453
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Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.-luokan 
oppilaista 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa - 11,7 - 9,4 - 8 - 11,3 - - 

Lapinjärvi - - - 10,9 - 10,3 - 6,3 - - 

Askola - 12,7 - 7,6 - 13,5 - 6 - - 

Porvoo - 8,3 - 9,7 - 9,8 - 8 - - 

Sipoo - 8 - 13,2 - 10,4 - 8,4 - - 

Hanko - 11,7 - 11,3 - 7,1 - 10,9 - - 

Koko maa 12,1 11,7 11,7 11 11 9,8 9,8 9,1 9,1 
 

 

4.3. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokkalaisista 

(2010, 2011) (Hyvinvointikompassi) 

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

 

Loviisa                      8,5   Huomattavaa on, että kaikissa vertailukunnissa kiusatuksi tulleiden %-osuus on 
Lapinjärvi                 8,5   korkeampi kuin  koko maan keskiarvo, alhaisin % on Porvoossa ja korkein Si- 
Askola                       8,1   poossa.   
Hanko                       8,4 
Porvoo                      6,8 
Sipoo                         9,2 
Koko maa                 7,6 
 
 

4.4. Vanhemmuuden puutetta 8-9 luokan oppilaiden kokemina 

(Kouluterveyskyselyn mukaan: THL) 

Indikaattori ilmaisee vanhemmuuden puutetta kokevien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden 

prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Vanhemmuuden puute koostuu seuraavista tekijöistä: 



20 
 

vanhemmat eivät tunne oppilaan ystäviä, eivät tiedä missä he viettävät viikonloppuiltansa, oppilas ei pysty 

keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan, oppilas ei saa kotoa apua kouluvaikeuksiin. 

Taulukko 10. Vanhemmuuden puutetta 8-9 luokan oppilaiden kokemina 

 

Tulokset ovat Loviisan 8-.9. luokan oppilaiden kannalta huolestuttavia, reilusti yli valtakunnallisen  

keskitason. Lapinjärvelläkin vanhemmuuden puutetta oli enemmän kuin v. 2008 kyselyn tuloksissa. 

 

 

4.5. Tupakoi päivittäin % 8.-9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely 

2010,Hyvinvoinitkompassi) 

 

Opettajan ohjaama luokkakysely tehdään kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokilla. Indikaattori 

ilmaisee kerran päivässä tai useammin tupakoivien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina 

kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Hyvinvointikompassin (THL) antama tieto kattaa kuntien tiedot 

vuodesta 2007 asti ja ainakin koko ajanjaksolla loviisalaiskoululaisten tupakointi on ollut valtakunnan tasoa 

korkeammalla. 

Lapinjärveläisten koululaisten tupakointi on ollut aikaisemmin valtakunnan tasoa, mutta muutamana 

viimeisenä vuonna noussut. 

Tupakoi päivittäin %  8.-9. luokan oppilaista 

Koko maa   15 

Loviisa        24,9  

Lapinjärvi   19,7 

Hanko         16,8 



21 
 

Porvoo        18,4 

Sipoo           12,1  

Loviisan koululaisten tupakointiprosentti on huolestuttavan korkea vertailtuna muihin kuntiin ja 

valtakunnalliseen tulokseen.                                                                                                                                       

4.6.  Nuorten päihteiden käyttö (paikallinen tieto)   

Loviisan kouluissa kiinnitettiin huomiota syksyllä 2012 kannabiksen käyttäjien %-määrään verrattuna maan 
keskiarvoon. Tämän vuoksi asia haluttiin julkistaa.  

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n on laaja-alainen yhteistoiminta- ja kansalaisjärjestö. Sen jäsenjärjestöinä on 
paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia järjestöjä. 
EHYT ry:n järjestötoiminnan päämääränä on tukea jäsenjärjestöjen ja kansalaistoimijoiden ehkäisevän 
päihdetyön toimintaedellytyksiä. Ehyt ry on kiertänyt Loviisan koulut antaen päihdevalistusta  5-8-
luokkalaisille. Yhtenä työvälineenä on  päihdekysely. Tämä toimii sekä keskustelun ylläpitäjänä että 
tärkeänä tiedon keruumuotona. Päihdekyselyn tulosten perusteella nähdään, miten nuorten asenteet 
muuttuvat ja missä määrin he päihteitä käyttävät. 
Tulosten joukosta nostettiin esiin nuorten kannabiskokeilut/käyttö. Tuloksia tulkittaessa on otettu 
huomioon vastaajien lukumäärä niin, että alle 100 vastaajan kunnissa 5 prosenttiyksikön muutos on vasta 
huomioitavaa. 
Loviisassa kuitenkin vastaajien määrä on ollut kaksinkertainen minimitasoon verrattuna. Loviisan 8-
luokkalaisista 19% oli käyttänyt tai käyttää kannabista. Tämän lisäksi 7% oli kiinnostunut kokeilemaan. 
THL:n tutkimuksen mukaan koko maan vastaava luku on 3%.  Suurin osa on vastannut ”en, enkä halua 
kokeilla”, mutta toimenpiteet kohdistetaan jäljellä olevaan vastaajaryhmään. 

Taulukko 11. Päihteiden käyttö, kysely peruskouluissa

Oletko käyttänyt/kokeillut kannabista? 
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4.7 Keskivaikea tai vaikea masennusoireilu % 8. ja 9. luokan oppilaista  

Indikaattori ei kuvaa diagnostisoitua masennusta. 

Indikaattori ilmaisee keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta kokevien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten 

osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Masentuneisuutta mitattiin 12 kysymyksellä, 

jotka perustuvat Beckin masentuneisuus-mittariin. 

 ( Kysymykset: - Minkälainen on mielialasi? - Miten suhtaudut tulevaisuuteen? - Miten katsot elämäsi 

sujuneen? - Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet itsesi? - Minkälaisena pidät itseäsi? - Onko 

Sinulla pettymyksen tunteita? - Miten suhtaudut vieraitten ihmisten tapaamiseen? - Miten koet päätösten 

tekemisen? - Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi? - Minkälaista nukkumisesi on? - Tunnetko 

väsymystä ja uupumusta? - Minkälainen ruokahalusi on ?) Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan tytöillä on 

poikia yleisemmin keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta.  Tulosten tulkinnassa täytyy olla kriittinen, 

sillä esim. pienessä kunnan pienessä koulussa tehdyissä kyselyissä muutamankin oppilaan masennusoireilu 

saattaa aiheuttaa merkittävää vaihtelua tuloksissa. 

Taulukko 12. Keskivaikea tai vaikea masennusoireilu % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus,  
% 8.ja 9. luokan oppilaista 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa - 9,4 - 13,2 - 16,4 - 12,8 - - 

Lapinjärvi - - - 15,3 - 12,6 - 19,7 - - 

Askola - 17,6 - 12,9 - 12,7 - 11,1 - - 

Porvoo - 12,7 - 15 - 13,7 - 14 - - 



23 
 

Sipoo - 12 - 14,6 - 16,3 - 12 - - 

Hanko - 17,7 - 16,2 - 20,6 - 16,6 - - 

Koko maa 11,5 12,5 12,5 13 13 13,1 13,1 12,8 12,8 
 

 

5. NUORET JA NUORET AIKUISET (17-24-vuotiaat) 
 

Nuoret ja nuoret aikuiset (17- 24-vuotiaat)on otettu omana tarkasteluryhmänään kertomukseen. Tämä 

ikäryhmä on elämänkaariajattelussa eräänlaisessa nivelvaiheessa, jolloin mm. mietitään tulevaa 

jatkokoulutusta, kotoa muuttamista. 

5.1 Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17- 24-vuotiaiden osuus% 

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. Indikaattorilla on 

merkitystä mm. päihdehaittoja ennakoivana tekijänä, osallisuutta , syrjäytyneisyyttä ja elinoloja mittaavana 

asioina. 

Taulukko 13. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24 –vuotiaiden osuus% vastaavanikäisestä väestöstä 

 

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

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa 16,2 14,4 13,8 14 12,9 13,6 12,6 13,6 14,3 - 

Lapinjärvi 15,1 14,2 16,9 11,1 13,7 12,5 16,5 12,9 10,6 - 

Askola 15,1 11,8 11,9 15 15 16,3 11,3 12,9 11,8 - 

Porvoo 14,6 13,3 12,8 12,7 12,6 13,3 12,1 12 12,1 - 
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Sipoo 12,1 12 11,1 9,5 11 11,2 10,5 10 10 - 

Hanko 21,9 22 24,5 22,3 25,6 27,8 24,4 22,7 23,2 - 

Koko maa 11,8 11,4 11,4 11,4 11,7 11,8 11,4 11,4 11,2 - 

Loviisassa ja Lapinjärvellä  luku on jkv. valtakunnallista arvoa suurempi. Syrjäytyneisyyden ehkäisyn tukena 
Loviisan seudulla on mm ollut Kaste-hankkeen ”Nuoret pudokkaat”-ohjelma ja käytännön toimenpiteet, 
kuten Pikku Pietarin piha-toiminta sekä etsivä nuorisotyö. 

5.2 Nuorisotyöttömiä (15-24 -vuotiaat,Sotkanet) 

Indikaattori ilmaisee 15-24-vuotiaiden työttömien osuuden prosentteina 15-24-vuotiaasta työvoimasta. 

Nuorisotyötön on 15-24-vuotias työtön. 

Työtön työnhakija on henkilö, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa 

sovituntyösuhteen alkamista, myös henkilökohtaisesti lomautetut lasketaan työttömiksi. 

Työttömyyseläkkeen saajia ei lasketa työttömiksi. Loviisassa oli 31.12.2011 1 598 15-25 -vuotiasta ja 

Lapinjärvellä vastaava luku oli 234 ( Tilastokeskus).  Ely-keskus Uusimaan raportin 10/2013 mukaan 

Loviisassa oli 70 alle 25-vuotiasta työtöntä ja Lapinjärvellä 7.  

Taulukko 14. Nuorisotyöttömiä (15- 24-vuotiaat) vertailukunnissa 

 2010 2011 

Koko maa 13,0 11,9 

Askola 9,9 9,6 

Hanko 14,4 13,9 

Lapinjärvi 11,7 8,2 

Loviisa 11,6 9,2 

Porvoo 10,0 10,7 

Sipoo 7,6 5,8 

Kokonaisuutena tarkasteltuna Suomen nuorisotyöttömyysprosentti on jonkin verran laskenut  vuodesta 
2010 vuoteen 2011. Vähiten nuorisotyöttömiä on Sipoossa ja Loviisan seudun tilanne on valtakunnallista 
tilannetta parempi. Hangossa ja Porvoossa näyttää tilaston (Sotkanet) mukaan olevan eniten 
nuorisotyöttömiä. 

5.3 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24- vuotiaat, % 

vast.ikäisestä väestöstä 

Pitkäaikaiseksi toimentulotueksi luokitellaan 10-12 kk  jatkunut varsinainen toimeentulotuki, lyhytaikainen 

toimeentulotuki on 1-3 kk  kestävä tuen muoto. 

Lain mukaan toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluvaa viimesijaista taloudellista tukea, jonka 

tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. 

Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään 
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välttämätön toimeentulo. 

Toimeentulotuki voi olla varsinaista tai ehkäisevää toimeentulotukea tai kuntouttavan työtoiminnan tukena 

maksettavaa toimintarahaa tai matkakorvausta. Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana 

toimeentulotukea saaneiden 18-24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. 

Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet: vuoden 

aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet.  

Indikaattorilähde on THL:n ylläpitämä toimeentulotukirekisteri, ja rekisterien tieto on salattavaa tietoa. 

 

Taulukko 15.Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

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

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa 2,4 1,9 2,7 1,7 1,1 1,1 3,3 2,8 3,3 - 

Lapinjärvi - - - - - - - 2,8 - - 

Askola - - - - - 1,7 - 2,1 - - 

Porvoo 2,1 2,6 1,5 1,2 1,1 1,6 2,3 2 2 - 

Sipoo 1 0,5 0,6 - 0,9 - 0,9 1,3 1 - 

Hanko 2,1 2,1 0,8 0,8 1,3 1,9 2,4 2,5 3,5 - 

Koko maa 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,9 3 2,9 - 

 

 Väestörekisterikeskuksentietojen mukaan vuoden2012 lopussa Loviisassa oli 919 18-24-vuotiasta henkilöä, 

Lapinjärvellä 152.  Nuorten työttömyys ei selitä toimeentulotuen nousua. 
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5.4 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 

työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24-vuotiaat  % samanikäisestä väestöstä 

(liittyy osioon henkinen hyvinvointi) 

Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden ( diagnoosinumerot 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).  Indikaattorin tieto perustuu lääketieteellisesti määritelyihin diagnooseihin. (  

mm. psykoosit, alkoholi- ja piristeriippuvuus, dementiat,paniikkihäiriöt) 

Taulukko 16.Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24-
vuotiaat  % samanikäisestä väestöstä 

 

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

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   

 

2011 2012 

Loviisa 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5  0,8 0,7 

Lapinjärvi - - - - - - - -  - - 

Askola - - - - - - - -  - - 

Porvoo 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7  0,8 0,8 

Sipoo 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6  0,7 0,8 

Hanko 0,7 0,7 0,7 0,6 - - 0,6 1  1,1 1,1 

Koko maa 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8  0,8 
 

Loviisan osalta luku on valtakunnallista luokkaa 0,8 % saman ikäisestä väestöstä, L-järvellä luku on 
määrällisesti alle 8, koska alle 8:n olevia lukumääriä ei  oteta tarkasteluun ollenkaan. Loviisalaisessa 
väestössä henkilölukumäärä on vähäinen (alle 10 henkilöä), mutta kuntoutuminen ja siihen liittyvät 
tukitoimet ovat yksilön kannalta tärkeitä esim. tuettuun asumiseen sopeuttamisessa. 
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6. TYÖIKÄISET 

6.1 Työttömät % työvoimasta (Sotkanet)  

Indikaattori ilmaisee työttömien osuuden prosentteina työvoimasta. Työttömään työvoimaan luetaan 15-

74-vuotiaat työttömät. Työtön työnhakija on henkilö, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä 

tai joka odottaa sovitun työsuhteen alkamista, myös henkilökohtaisesti lomautetut lasketaan työttömiksi. 

Työttömyyseläkkeen saajia ei lasketa työttömiksi. 

Työ toimii usein elämän rytmittäjänä ja työttömyyden kohdatessa riski syrjäytymiselle ja lisääntyneelle 

päihteiden käytölle kasvaa. Runsas päihteiden käyttö voi myös johtaa työttömyyteen. Toisaalta työssä kiinni 

pysyminen voi edesauttaa päihteidenkäytön hallintaa. Työttömyyden yleisyys päihdeongelmaisilla tulee 

esille päihdetapauslaskennoissa ja huumehoidon tietojärjestelmässä. 

Taulukko 17. Työttömät työvoimasta vertailukunnittain 

       

                                                                                            

  
 

 

 

Ely-keskuksen tilaston 10/2013 mukaan Loviisassa työttömyysaste oli 9,7 % ja Lapinjärvellä 8,2 %, 
 yhteenlaskettu työttömyysaste alueella todetaan 9,4 %:ksi. 

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston työttömyysluvut poikkeavat toisistaan, mikä johtuu 

tilastointiperusteiden eroista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Työ- ja 

elinkeinoministeriön työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus noudattaa sen sijaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 

tilastointisuosituksia ja EU:n tilastoviraston Eurostat'in käytäntöjä. 

Matti Kortteisen & Hannu Tuomikosken (1998) mukaan aikuiselämän kriisejä kestävät huonoimmin alhaisen 

ammattitaidon ja alhaisen tulotason omaavat ihmiset. Mitä enemmän työttömyys, sairaus ja köyhyys 

keskittyvät samoille ihmisille, sitä selvemmin huono-osaisuus kasaantuu. Työttömien selviytymisessä 

keskeinen tekijä on luottamus muihin ihmisiin: Mitä selvemmin työtön kokee elävänsä yksin, sitä 

todennäköisemmin hän sairastuu ja tätä kautta syrjäytyy vakavammin. Myös Suomalaisten hyvinvointi 2006 

-teoksessa työttömyyden todettiin olevan  muun huono-osaisuuden takana vaikuttava tekijä. Työ antaa 

elämälle jäsennyksen, työssä joutuu kontakteihin ja kokemusten jakoon muiden ihmisten kanssa, työ luo 

yhteisöllisiä tavoitteita ja arvoja, antaa sosiaalisen identiteetin ja statuksen sekä pakottaa aktiiviseksi 

(Silvonen 1998). ( Lähde: Sotkanet) 

 

 

 

 2010 2011 2012 

Koko maa yhteensä 10,2 9,4 9,8 

Askola  6,7 6,54 6,3 

Hanko 11,2 9,1 10,4 

Lapinjärvi 8,9 8,1 8,2 

Loviisa 9,4 9,2 8,9 

Porvoo 8,0 7,7 7,8 

Sipoo 5,1 4,4 4,3 
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6.2 Vaikeasti työllistyvät 

Indikaattori ilmaisee vaikeasti työllistyvien osuuden (%) 15 - 64-vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti työllistetyt 

on suhteutettu vastaavanikäiseen väestöön, koska tässä ryhmässä on mukana myös henkilöitä, jotka eivät 

kuulu työvoimaan. 

 Vaikeasti työllistyvät ovat työikäisiä, jotka liikkuvat työttömyyden, työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja 

lyhyiden työsuhteiden välillä ja heillä on vaikeuksia työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Elinkeinorakenteen 

muutos ja työelämän vaativuus voivat olla syynä siihen, että työttömän ammatillista osaamista vastaavia 

työpaikkoja ei ole tarjolla. Lisäksi ikä, vajaakuntoisuus, terveydelliset ja psykososiaaliset ongelmat voivat 

vaikeuttaa työllistymistä. 

 

 

Vaikeasti työllistyvien ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, 

toimenpiteeltä työttömäksi jääneet ja toimenpiteeltä toimenpiteelle siirtyneet.  

a)Pitkäaikaistyöttömät sisältää vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet.  

b)Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät sisältää viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 

kuukautta työttömänä työnhakijana olleet pois luettuna edellä mainitut yhtäjaksoiset pitkäaikaistyöttömät. 

c)Toimenpiteiltä työttömäksi jääneisiin lasketaan viimeisen 12 kuukauden aikana tukitoimenpiteessä, 

työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, vuorotteluvapaa sijaisena tai 

kuntouttavassa työtoiminnassa olleet, joiden sijoitus on päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivää ja 

jotka ovat kuukauden laskentapäivänä työttöminä työnhakijoina.  

d)Toimenpiteeltä toimenpiteelle sijoittuneisiin lasketaan tukitoimenpiteellä, työharjoittelussa tai 

työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, vuorotteluvapaa sijaisena tai kuntouttavassa 

työtoiminnassa laskentapäivänä olevat, jotka ovat olleet viimeisen 16 kuukauden aikana em. 

toimenpiteissä, joka on kuitenkin päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivänä voimassa olevan 

toimenpiteen alkua. Lisäksi henkilön on täytynyt olla viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 

kuukautta työttömänä työnhakijana tai em. aktiivitoimenpiteessä. 

 

Vaikeasti työllistyvien osuus työikäisistä kuvaa rakenteellista työttömyyttä. Työttömyyttä voidaan pitää 

rakenteellisena, jos se ei vähene, vaikka samanaikaisesti työllisyysaste on korkea ja joillakin aloilla vallitsee 

työvoimapula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Taulukko 18. Vaikeasti työllistyvät % 15-64-vuotiaista 

 

Vaikeasti työllistyvät, % 15 - 64-
vuotiaista 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa - - - 3,5 2,8 2,4 2,6 4 4,2 4,1 

Lapinjärvi - - - 2,6 3 2,6 2,9 3,5 4 3,9 

Askola - - - 2,6 2,2 1,8 2,4 2,7 2,7 2,5 

Porvoo - - - 3,2 2,8 2,5 3 3,5 3,5 3,6 

Sipoo - - - 1,7 1,5 1,1 1,6 1,8 1,8 1,6 

Hanko - - - 3,4 2,5 2,2 2,8 4,7 4,3 4,1 

Koko maa - - - 4,2 3,5 3,1 3,7 4,1 4 4,1 

 

Lukumääriksi muutettuna esim. Loviisan tilanne on seuraava: 31.12.2012 15-64 vuotiaita oli 61,2 % kunnan 

väestöstä eli 9497 henkilöä:  Esim.pitkäaikaistyöttömiä on Ely-keskuksen raportin 10/2013 mukaan 

Loviisassa 218  ja Lapinjärvellä 38 henkilöä. 

Kokonaisuudessaan em. raportin mukaan Loviisan seudulla on työvoimaa yht. 8 595 henkilöä (Loviisa 7 295, 

Lapinjärvi 1300). Työttömiä työnhakijoita oli yht. 811 henkilöä, joista yli 50-vuotiaita 376 henkilöä. Avoimia 

työpaikkoja oli samaan aikaan yhteensä 40 kpl. 

 

6.3. Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita/1000 as. (Sotkanet) 

Indikaattori ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A-klinikoilla tai 

nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden määrää tuhatta asukasta kohden. Väestötietona käytetään vuoden 

viimeisen päivän tietoa. Asiakkaiden lukumäärään vuoden aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran 

riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut asiakkaana.  
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Taulukko 19. Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita/1000 as. 

                                          2010 -11  -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukosta ilmenee, että Loviisassa päihdehuollon avopalveluita käytettiin vertailuvuosina maan keskitasoa 

enemmän, samoin Porvoossa. Loviisassa A-klinikka hoitaa päihdepalvelut myös lapinjärveläisten osalta, 

nuorisoasemaa ei ole, osan päihdepalveluista hoitaa myös terveyskeskus yhteistyössä A-klinikan kanssa, 

mm.  korvaushoidossa olevien asiakkaiden lääkkeenjaon. 

Indikaattorin tietoa voidaan tulkita kahdella tavalla. Alueella käytetään paljon päihteitä, toisaalta palvelujen 

saatavuus on lisääntynyt ja kynnys avun hakemiseen on madaltunut, Loviisassa A-klinikalle on ympäri 

vuoden 2 viikon jono. Työntekijöitä Loviisassa on kaksi, eikä ennaltaehkäisevää päihdetyötä tällä 

henkilömäärällä ole mahdollista tehdä.  On myös kehitetty uusia auttamistapoja mm. 

kokemusasiantuntijoiden käyttö avopalveluissa. Myös asiakasmäärät ovat kasvaneet ja sekakäyttäjiä on 

paljon, heidän hoitonsa  vaatii alussa tiheitä seurantakäyntejä, jotka osaltaan kasvattavat käyntimäärää 

vuositasolla. Loviisan kaupungissa ei tällä hetkellä ole kirjattua päihdestrategiaa. (tiedot 05.011.2013 sekä 

Loviisan että Porvoon A-klinikoilta) 

6.4. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudossairauksien vuoksi 

työkyvyttömyyseläkettä saavat 16- 64 -vuotiaat (Sotkanet) 

Indikaattori ilmaisee tuki- ja liikuntaelinsairauksien ( diagnoosinumerot M00-M99) vuoksi 

työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden lopussa olleiden 16-64-vuotiaiden osuuden prosentteina 

vastaavanikäisestä väestöstä. Tilasto kattaa henkilöt, jotka saivat työkyvyttömyyseläkettä joko työeläke- tai 

kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä. Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät 

työkyvyttömyyseläkkeisiin. 

Indikaattori kuvaa TULES-sairauksien takia työkyvyttömyyseläkettä saavien osuutta 16-64-vuotiaasta 

väestöstä. Myös pitkäaikaistyöttömyys ja työttömyyseläkkeellä olevien määrä ovat vaikuttaneet 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Indikaattorista on myös huomattava, että väestöosuutta ei ole 

vakioitu iän suhteen. Indikaattorin sisältöä tulkittaessa on otettava huomioon yksilöllisen varhaiseläkkeen 

ikärajojen muutokset sekä muiden etuuksien vaikutus työkyvyttömyyseläkkeiden käyttöön erityisesti 

Loviisa yhteensä 12,1 13,8 12,2 

Lapinjärvi 8,7 10,5 5,7 

Askola 4,7 7,9 6,6 

Hanko 7,8 5,6 10,3 

Porvoo 11,3 13,0 13,0 

Sipoo 1,6 2,2 0,5 

Koko maa 9,3 9,1 8,9 
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vanhimmissa ikäryhmissä (työttömyyseläke ja ns. eläkeputki, julkisen sektorin ammatilliset 

vanhuuseläkeiät, osa-aikaeläke). 

Taulukko 20. 

Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16-64-

vuotiaista  

 
 

Huomioitavaa on, että sekä Loviisassa että Lapinjärvellä ko.vaivojen takia eläköidytään valtakunnan tasoa 

enemmän.  V. 2011 tehdyn henkilöstöselvityksen mukaan Loviisan kaupungin työntekijöiden yleisimmät 

sairauslomasyyt johtuivat tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista. Kaupungilla on työntekijöitä n. 1000 henkilöä 

ja Lapinjärvellä kunnan työntekijöitä on 208 (tieto Wikipediasta).  Loviisan koko työvoimasta 15,5 % 

työskentelee teollisuudessa, Lapinjärvellä 9,9 %  , 24,4 % julkisessa hallinnossa, pakollisessa 

sos.vakuutuksessa tai sos.ja terv.palveluissa, Lapinjärvellä 27,9%   ,22,8 % tukku-ja vähittäiskaupan, 

ravitsemusalan, kuljetuspalveluiden piirissä, Lapinjärven vastaava luku on  18,9 %. Palvelutyöpaikkojen 

prosenttiosuus Loviisan työpaikoista oli 58,6 ja Lapinjärvellä 58 (Hyvinvointikompassi, THL 2013, 

alkuperäinen tieto: Tilastokeskus; työssäkäyntitilasto, aikasarja 2007-2011) 

 Vertailuksi on alla taulukko työkyvyttömyyseläkettä saavien 16-64-vuotiaiden %-määrät vertailukunnissa   

(Sotkanet) 
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Taulukko 21. Työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-64- vuotiaat vertailukunnissa 

 2010 2011 2012 

Koko maa 7,4 7,3 7,1 

Askola 5,8 5,6 5,5 

Hanko 8,8 8,6 8,4 

Lapinjärvi 9,0 8,4 8,1 

Loviisa 8,7 8,4 8,1 

Porvoo 6,0 5,9 5,7 

Sipoo 5,1 4,8 4,5 

 
Luvut perustuvat %-lukuun vastaavanikäisestä väestöstä.   Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään keskimäärin 

54-vuotiaana. Vaikka tuki- ja liikuntaelinten (=tules) sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään 

myöhäisemmässä iässä) olisi työaikaa jäljellä vielä vuosia. Joka kymmenes tules-sairauden perusteella 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtynyt on 35- 49-vuotias. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yleisemmin 

fyysisesti raskaissa ammateissa. (Keva:n  raportti  1/2011) 

6.5. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64 -vuotiaat  % 

vastaavanikäisestä väestöstä 

Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden 25-64-vuotiaiden 

pitkäaikaisasiakkaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään 

vuoden viimeisen päivän tietoa.  Indikaattori kertoo kuinka suuri osuus parhaassa työiässä olevasta 

väestöstä on toimeentulotuen piirissä pitkäaikaisesti. Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaissa ovat mukana 

ne asiakkaat, joiden tuen tarve jatkuu vuodesta toiseen. Pitkäaikaisasiakkaiden osuus väestöstä mittaa 

paremmin todellista köyhyyttä kuin kaikkien toimeentulotukiasiakkaiden osuus väestöstä.  

Taulukko 22. Toimeentulotukea  pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 Sekä Loviisassa, Porvoossa, Hangossa että Lapinjärvellä pitkäaikaisen toimeentulotuen saajia on  

tilastollisesti vähemmän kuin koko maassa. Tämä voi johtua paikallisista olosuhteista, mm. työpajojen 

tehokkaasta käytöstä, Fortumin vuosihuollosta (työllistää paikallista väkeä) ja toteutuneista 
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aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmista Loviisassa oli 31.12.2011 15-64-vuotiaita 9 657 asukasta ja 

Lapinjärvellä 1737. 

 7. IKÄIHMISET 

7.1 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.  

Vuonna 1992 sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän antaman toimenpideohjelman 

tavoitteiden mukaan vuoteen 2000 mennessä kotona joko itsenäisesti tai lähiomaisten tai -ympäristön 

tukemana ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämien koti- ja avohuollon palveluiden turvin selviävien 

75 vuotta täyttäneiden osuus nousee 90 prosenttiin. Indikaattori on tarkoitettu ko. tavoitteen seurantaan.  

Indikaattorin avulla voidaan seurata Terveys 2015-kansanterveysohjelman tavoitteiden saavuttamista. 

Tavoite 5. Yli 75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena kuin 

viimeisten 20 vuoden ajan. 

Taulukko 23. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Kotona asuvat 75 vuotta 

täyttäneet,  
% vastaavanikäisestä 
väestöstä 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa 89,4 89,8 90 88,7 89,7 89,4 89,2 88,9 88,8 89,5 

Lapinjärvi 90,9 92,5 89,3 88,7 89,5 89,6 88,8 90 89,1 89,4 

Askola 90,1 88 90 89,7 86,9 90,9 91 90,1 90,3 90,6 

Porvoo 89,9 90,3 90,4 90,2 89,4 89,5 91,6 90,8 90 91,2 

Sipoo 90 90,4 90,3 90,2 91,4 91 91,2 91,1 90,7 90,2 

Hanko 91,4 90,9 90,7 89,2 89,3 89,9 89,5 88,1 87,4 89,4 

Koko maa 89,7 89,7 89,6 89,4 89,3 89,3 89,4 89,5 89,5 90 
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7.2. 75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % 

vastaavanikäisten asuntokunnista  

Taulukko 24. 75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat % vastaavanikäisten asuntokunnista 

                                          2010 2011 

Askola yhteensä 55,8 54,4 

Lapinjärvi 56,0 54,9 

Loviisa 60,7 60,6 

Porvoo 58,6 58,9 

Hanko 58,5 58,6 

Sipoo 51,4 49,8 

Koko maa 59,0 58,7 

 

Huomattavaa on, että  yli 75 -vuotiaista esim. Loviisassa 60,6 % asuu yksin, joka on hieman valtakunnan 

tasoa enemmän.  Loviisassa   75 vuotta täyttäneistä asukkaista enemmistö on naisia: 992 kpl, miehiä 656, 

yht. 1648, Lapinjärvellä vastaavat luvut ovat: naisia 203, miehiä 117, yht. 320 henkilöä.  Miehet tarvitsevat 

yleensä enemmän kotiapua selviytyäkseen arjesta kuin naiset, etenkin jos äkillisesti jää leskeksi. Yksinäiset 

miehet käyttävät alkoholia muita enemmän, ovat masentuneita ja syrjäytyvät helpommin kuin 

parisuhteessa elävät. Tämän vuoksi senioripalvelussa tulee kiinnittää huomiota ja panostaa 

ennaltaehkäisevään työhön. 

 

7.3. Täyttä kansaneläkettä saavat 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.  

Loviisassa 65 vuotta täyttäneitä on 31.12. 2012 tiedon mukaan 23,5 % kuntalaisista eli n. 3647 henkilöä ja 

vastaavasti Lapinjärvellä %-luku on 25.1 eli  710 henkilöä. 
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Taulukko 25. Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta 
täyttäneet,  
% vastaavanikäisestä väestöstä 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa 4,8 4,7 4,4 3,7 3,1 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1 

Lapinjärvi 5,9 4,6 3,7 3,3 3 3 2,8 3,1 2,5 2,4 

Askola 5,3 4,4 3,5 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,5 2,1 

Porvoo 4,7 4,3 3,8 3,3 3 2,8 2,6 2,3 2 1,9 

Sipoo 5,3 4,8 4,3 3,7 3,4 3,1 3,1 2,9 2,5 1,9 

Hanko 4,6 4,4 4 3,3 2,9 2,6 2,5 2 1,6 1,3 

Koko maa 6,2 5,8 5,3 4,8 4,4 4,1 3,8 3,5 3,2 2,8 

 

10 vuoden kuluessa kaikissa vertailukunnissa  arvot ovat laskeneet tasaisesti valtakunnan  keskitason 

alapuolelle. 

Eläketuloja saavia henkilöitä on nykyisin selvästi enemmän kuin aiemmin, koska ennen oli maaseudulla 

pieniä maatiloja missä maanviljelijät eivät maksaneet eläkettä ja naisilla oli harvoin työeläkettä. Keskustassa 

asuvilla vanhuksilla on myös korkeammat tulot kuin maaseudulla asuvilla vanhuksilla. Tulevaisuudessa 

eläkkeellä olevien henkilöiden maksukyky tulee olemaan entistä parempi. 

 

7.4. 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. 
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Indikaattori ei kerro avopalveluihin panostamisesta tai resurssoinnista, sillä kunta voi tarjota paljon apua 

harvoille asiakkaille tai vähän palvelua monille asiakkaille. Lisäksi ikääntyneiden palvelujärjestelmä on 

kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien 

kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla panostettu esimerkiksi palveluasumiseen 

asiakkaiden kunnosta ja toiveista johtuen.  

Taulukko 26.Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asukkaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä 
 

 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. 
olleet  
75 vuotta täyttäneet  
 % vastaavanikäisestä väestöstä 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loviisa 12,8 - 11,3 - 9,2 9,1 10,7 12,3 13,1 13,2 

Lapinjärvi 15,5 - 13,7 - 12,3 15,5 11,5 15,2 7,7 6,3 

Askola 24 - 8,2 - 27,1 28,6 25,4 27,6 26,2 22,6 

Porvoo 9,6 - 10 - 9,8 8,8 12,3 12 11,8 11,9 

Sipoo 9,5 - 7,5 - 10,4 10,8 11,2 10 8,3 7,7 

Hanko 15,3 - 13,6 - 11,9 10,6 11,3 14,6 13,9 13,7 

Koko maa 11,1 - 11,2 - 11,2 11 11,3 11,8 12,2 11,9 

 

Loviisassa  75 vuotta täyttäneitä v.2012  oli  10,6 %  n. 1542 henkilöä ja vastaavasti Lapinjärvellä 11,3% eli n. 

320 henkilöä.    

Lähtökohtana on edistää kaupungin kaikilla toiminnoilla ja palveluilla ikäihmisten mahdollisuutta asua 

kotona eri elämänvaiheissa. Palvelurakenteen tulee olla kotona asumisen, ennaltaehkäisevien palveluiden 

ja erilaisten palveluasumisratkaisuiden osuutta tukevaa. Tavoitteena on, että 75 vuotta täyttäneistä 

henkilöistä vähintään 91 % asuu kotona.. 

Säännöllisen kotihoidon kattavuus on tällä hetkellä Loviisassa 12,5 % 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. 

Suositus on 13 -14 %. Kotihoidossa ei nykyisin aina voida tarjota hoitoa tasavertaisesti eri vuorokauden 

aikoina, minkä vuoksi on tarvetta organisoida kotihoito uudelleen ja lisätä resursseja tasavertaisen 
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kotihoidon saatavuuden varmistamiseksi, mukaan lukien kotisairaanhoito lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin. 

Kotihoidossa koetaan, ettei asiakkaille pystytä antamaan riittävästi aikaa turvallisuuden tunteen luomiseksi, 

varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin. Yöaikaisen hoidon tarvetta tulevaisuudessa tulee selvittää. 
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8. YHTEENVETO 
 

Loviisan ja Lapinjärven kuntien paperisessa muodossa koottu hyvinvointikertomus on ensimmäinen 

kuntalaisten hyvinvointia yhteisillä  indikaattoreilla  kuvaava  kooste. Sen tekemiseksi on valittu 

neljän vuoden välein vaihtuva hyvinvointiryhmä.  Indikaattorityöhön on suuren avun tuonut 

käynnissä ollut Ester-projekti, (2011-2013) jonka päätarkoitus oli paneutua kunnissa hyvinvoinnin 

edistämiseen ja terveyserojen kaventamiseksi tehtävään työhön. Valtakunnallisia, eri rekistereistä 

saatavia indikaattoreita oli tarjolla aluksi n. 100 kpl, joista hyvinvointiryhmä valitsi paikallisiin 

olosuhteisiin sopiviksi  28.  Näiden indikaattoreiden sisältämästä tiedosta valittiin erityiseen 

tarkasteluun sellaiset, joihin perustyössä paneudutaan seuraavana vuonna (liite 1).  Tämän työn 

tuloksia kirjataan seuraavan vuoden hyvinvointikatsauksessa. 

 

Kertomuksen koostevaiheessa valmistui mm. ikäpoliittinen ohjelma, asuntopoliittinen ohjelma ja 

kotouttamisohjelma ja näistä  ohjelmista saatiin apua myös hyvinvointikertomusta  tehtäessä.  

Loviisan kaupungin strategia oli valmistunut v. 2012 ja Lapinjärven kunnan strategia saatiin  

hyödynnettäväksi syksyllä 2013. Kummatkin strategiat ovat liitteenä. 

 

Keväällä 2013 Loviisan kaupunki  liittyi RAY:n kokonaan rahoittamaan Yksillä Purjeilla- hankkeeseen. 

Hankkeeseen osallistuvat myös Haminan ja Kotkan kaupungit ja hanke tekee yhteistyötä kuntien, 

kolmannen sektorin ja yritysten kanssa eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke on 

4-vuotinen ( 2013-2016)    

               Syyskuussa 2013 järjestettiin myös  itä-Uudenmaan kylät ry:n ja Yksillä Purjeilla-projektin kanssa 
 neljä asukasiltaa, jossa kuultiin asukkaiden mielipiteitä elinympäristönsä  ja hyvinvointinsa 

kehittämiseen. Asukkaiden esittämät toimet on käsitelty hallintokeskuksissa ja ehdotukset on viety 

kunnan johtoryhmälle marraskuussa 2013 ja palaute on annettu myös niille asukkaille, jotka 

antoivat sähköpostiosoitteensa  asukasilloissa. 

 

Syksyllä 2012 (syys-joulukuu) Loviisa ja Lapinjärvi olivat mukana alueellisessa terveys- ja 

hyvinvointitutkimuksessa (ATH) , jossa otoskoon ollessa > 1000 voidaan saada kuntakohtaisia 

tuloksia. Loviisan ja Lapinjärven yhteinen otos oli 820 kpl, joten tuloksia saatiin maaliskuussa 2013  

maakunnallisesti.  Kyselyssä oli osiot terveydelle, hyvinvoinnille, toiminnalle ja työkyvylle, 

elintavoille ja riskitekijöille sekä palveluille. Parhaiten vastasivat yli 65-vuotiaat kyselyn saaneet. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tavoitteena on saada kyselyistä lähivuosina valtakun- 

nallisia , tietyin ajoin toistettavia tutkimuksia. Tutkimuksen yleisenä tuloksena oli, että itäuusi- 

maalaisten hyvinvointi ei poikkea valtakunnallisista tuloksista merkittävästi. 

 

Tämän hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon perusteella  on luotu toimenpide-ehdotukset 

koskemaan vuotta 2014 ja nämä ehdotukset ovat siis hyvinvointikatsauksen aiheena v. 2014.  

Loviisassa suunnitellaan tehtäväksi myös opinnäytetyönä  ns. esteettömyyskartoitus vuonna 2014, 

joten siitäkin saataneen hyvinvointitietoa seuraavana vuonna. 

 

Jatkossa hyvinvointikertomus on tarkoitus saada sähköiseen muotoon, koska Kuntaliiton 

omistaman Hyvinvointikertomuksen indikaattorit päivittyvät jatkuvasti ja sinne kaavaillaan mm. 

poliisin ja tilastokeskuksen tilastoja suoraan kuntakohtaisesti hyödynnettäväksi. Valtuuston 

hyväksymät sähköiset hyvinvointikertomukset tulevat jatkossa jokaisen kuntalaisen luettavaksi . 
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Liite 1 

 

HV-KERTOMUSKEN PERUSTEELLA SEURATTAVAT INDIKAATORIT, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 

   

LAPSET JA NUORET 

INDIKAATTORI                   TAVOITE                  TOIMINTATAPA                                   VASTUUTAHO      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1)Vanhemmuuden 
puute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Tupakoi päivittäin 
8.ja9. luokan 
oppilaista 
 
 
 
 
 
 
3) Nuorten 
päihteiden käyttö 
 

Vanhemmuuden 
tukeminen ja 
osallisuuden 
lisääminen 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuorten 
tupakoinnin 
vähentäminen 
 
 
 
 
 
Nuorten 
päihteiden käytön 
vähentäminen ja 
terveyden 
edistäminen 

- Kasvatuskumppanuus 
-Tukitoiminta vanhemmille 
-Laajat terveystarkastukset 
-Wilma (kodin ja koulun 
vuorovaikutteinen 
viestintäjärjestelmä) 
-Oppilaiden poissaolojen 
seuranta ja niihin puuttuminen 
-Ryhmätoiminta lasten ja 
nuorten vanhemmille 
-Iloa vanhemmuuteen-
hanke(alle kouluikäiset, Kaste II) 
-Kolmikanta/kehityskeskustelut 
(koulutusta opettajille 
-Vanhempainiltojen 
kehittäminen 
-Lasten kuntotutustyöryhmän 
työn kehittäminen 
 
 
Yhteiset ”pelisäännöt” kaikille 
kouluille 
Lions Quest (koulutuksena 
opettajille), Kiva-koulu 
Hubu-kysely  
Laajat terveystarkastukset 
 
 
- Nuorten ehkäisevän 
päihdetyön ohjelma 
- Toimintaohjeet kouluille 
- Päihteettömät kerhot 
- Luentotilaisuudet nuorille ja 
vanhemmille 
- Kokemuksesta voimaa-hanke 

Varhaiskasvatus 
Neuvolatoiminta 
Neuvola ja 
kouluterveydenhoito 
Koulut 
 
Koulut,oppilashuolto ja 
lastensuojelu 
 
Psykososiaalinen yksikkö 
Perusturva ja 
sivistyskeskus 
Koulut 
 
Varhaiskasvatus ja koulut 
 
Perusturva 
 
 
 
Koulut 
Koulut, vapaa-aikatoimi 
 
 
 
Kouluterveydenhuolto 
 
 
Vapaa-aika ,perusturva 
Oppilashuolto, koulut 
Vapaa-aikatoimi 
 
Perusturva 
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NUORET JA NUORET AIKUISET 

INDIKAATTORI                          TAVOITE                              TOIMINTATAPA                       VASTUUTAHO                                                                                                                                                                                                                                                       

Koulutuksen 
ulkopuolelle jääneet 17-
24.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielenterveyden ja  
käyttäytymisen 
häiriöiden vuoksi 
työkyvyttömyyseläkettä 
saavat 16-24-vuotiaat % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimeentulotukea 
pitkäaikaisesti saaneet 
17-24-vuotiaat 
 
 
 
 
 
 

- Opiskelupaikan saaminen 
mahdollismman monelle 
-Varhainen puuttuminen 
 
-Saumaton yhteistyö eri 
toimijoiden välillä 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyön kehittäminen 
perusturvan 
sosiaalityöntekijöiden 
kanssa 
 
 
 
 
 
-Ongelmien  pahenemisen 
esto ,kuntoutuminen 
 
 
 
Palveluiden kehittäminen 
ja kohdistaminen niille, 
joille se on mahdollista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määrä laskuun 
- koulutus, kuntoutus 
 
 
 
 
 

-Keskitetään 
nuorisotyöntekijöiden 
toiminta keskustan 
alueella Forumiin, josta 
tehdään lasten – ja 
nuortentalo / 
kohtaamispaikka, 
neuvontapiste/ 
kynnyksetöntä 
toimintaa 
 
 
-yhteistyössä  
täysimittainen 
palveluiden 
käyttöönotto 
-kymppiluokka 
-ammattistartti 
-hyvä tiedonkulku 
 
 
Menteran toiminnot 
-hyvät tukipalvelut; 
psykiatri ja terapeutti- 
palvelut 
 
Nivelvaiheen hyvä 
suunnittelu (esim. 
sairaalasta 
asumispalveluun) 
yhteistyössä 
 
-vertaistukitoiminnot 
 
 
 
 
Yksilöllinen aktivoimis- 
suunnitelma 
Asiakkaan asialle 
verkostokokous 
 

Nuorisotyöntekijät 
(erityis ja etsivä) 
-Etsivät 
nuoristotyöntekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perusturva, sivistys 
-Koulut 
-Amisto 
 
 
 
 
 
 
-Perusturva 
-Yht.työtaho Men-
tera 
 
 
Aikuisten sos.työ 
Lastensuojelun 
jälkihuolto 
 
Työpajatoiminta 
 
Mielenterv.palvelut 
Esh(psyk)-kunnan 
sote-palvelut 
 
 
Aikuisten sos.työ 
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TYÖIKÄISET 

INDIKAATTORI                         TAVOITE                               TOIMINTATAPA                        VASTUUTAHO 
                                                                                                      
    

1)Päihdehuollon 
avopalveluissa 
asiakkaita/1000 as. 
 
 
 
 
 
 
2) Työttömät 
työvoimasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Tuki- ja 
liikuntaelinten sekä 
sidekudossairauksien 
vuoksi 
työkyvyttömyyseläkettä 
saavat 16-64-vuotiaat 
 

Päihdestrategian  
aikaansaaminen 
 
-ennaltaehkäisevä 
päihdetyö  
kaikissa  ikäryhmissä 
 
 
 
Pitkäaikaiystyöttömien 
terveyden edistäminen 
ja syrjäytymisen 
ehkäisy,kuntoutuminen 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vaivojen 
myöhäistäminen 
 

Yhteistyö toimivaksi A-
klinikan ja vastaanoton 
välillä säännöllisillä 
kokouksilla, joissa 
esimiehet mukana 
 
Korvaushoitopolku 
käyttöön 
 
-terveystarkastukset 
lääkärivetoisiksi (oma 
lääkäri) 
 
-kroonisten sairauksien 
tarkastusten yhteydessä 
päihdeasiat kysytään ja 
kirjataan (audit) 
 
asiakaskuntotutustyöryhmä 
säänn.kokoukset 
 
Yht.työ työterv.hoidon 
kanssa ja yhtenäinen 
toimintakäytäntö 
ohjauksessa(enn.ehkäisevät 
toimenpiteet) 
 
Ihmisten omahoitoisuuden 
lisääminen 
-kuntoutukseen 
hakeminen, motivointi 
 
Liikuntaryhmät (ohjatut ja 
itsetoimivat) 
Liikuntareseptin 
käyttöönotto 
 
 
 

A-klinikka, aikuisten 
vastaanottopalvelut 
 
 
 
 
A-klinikka 
 
 
Aik ja nuorten aik. 
vastaanottopalvelut 
TE-toimisto 
yht.työkumppanina 
 
 
Aikuisten sos. ja 
terv.toimi 
 
 
 
Kroon.sairauksien 
palvelut yhteistyössä 
fysioterapian kanssa 
 
 
 
 
Vast.ottotoiminta ja 
liikuntatoimi 
yhteistyössä 
3. sektori 
(potilasjärjestöt) 
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SENIORIT 

                                                                                               

INDIKAATTORI TAVOITE TOIMINTATAPA/TOIMENPIDE VASTUUTAHO/TEKIJÄT 

Kotona asuvat 75 
vuotta täyttäneet 
% 
vastaavaikäisestä 
väestöstä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 vuotta 
täyttäneiden 
yhden hengen 
asuntokunnat, % 
vastaavanikäisten 
asuntokunnista 
 

Kotona asuvien 
ikäihmisten määrän 
kasvaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Löytää riskiryhmään 
kuuluvia yksinasuvia 
(esim. masentuneet, 
alkoholin 
liikakäyttäjät), ja 
tukea heitä 
kiinnostumaan 

Ylläpitää ikäihmisten 
toimintakykyä ja edistää 
osallisuutta 

 kehitetään ja juurrutetaan 
erilaisia ennaltaehkäiseviä 
ja kuntouttavia 
työmenetelmiä 
kotihoidossa 

 Yhteistyö kolmannen 
sektorin ja vapaa-
aikatoimen kanssa 

 ulkoiluystävätoiminta 
jatkuu 

 
Monipuoliset asiakaslähtöiset 
palvelut jotka tukevat kotona 
asumista 

 asiakkaiden luona 
vietettävän ajan 
lisääminen - otetaan 
käyttöön 
toiminnanohjausjärjestel
mä 

 monisairaiden iäkkäiden 
henkilöiden kotiin 
annettavan hoidon ja 
palveluiden parantaminen 
– yhteistyön kehittäminen 
Loviisan terveyskeskuksen 
lääkäreiden ja 
hoitohenkilökunnan 
kanssa 

 muistisairaiden 
ikäihmisten hoidon 
kehittäminen - 
muistipoliklinikka osaksi 
senioripalveluja. 

 hyvinvointia edistävät 
kotikäynnit 78-vuotiaille 

 
Terveystapaamiset 68 vuotta 
täyttäneille, jotka eivät ole 
säännöllisessä yhteydessä sosiaali- 
ja terveyspalveluiden kanssa 
 
 

Palveluvastaava/ 
kuntohoitajat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelupäällikkö/Palvelu- 
vastaava/Kotihoidon 
ohjaajat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotiutuskoordinaattori 
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Säännöllisen 
kotihoidon piirissä 
30.11,2011 olleet,  
75 vuotta 
täyttäneet 
asiakkaat % 
vastaavanikäisestä 
väestöstä 
 
 
 
 
 
 

omasta 
hyvinvoinnista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohdentaa 
vanhuspalveluiden 
resurssit kotihoitoon 
mikä mahdollistaa 
ikääntyneistä 
asumaan 
mahdollisimman 
pitkään kotona. 
Tavoite on samalla 
vähentää 
ympärivuorokautista 
laitoshoitoa ja 
palveluasumista  
 
 
 
 

 
 
Matalan kynnyksen 
ajanviettopaikkojen, 
liikunnan 
harrastusmahdollisuuksien, 
päivätoimintamahdollisuuksien 
ja muiden sosiaalisia 
mahdollisuuksia 
parantavien palvelujen 
kehittäminen 
 
 
 
Tietoutta sosiaalista  
kanssakäymistä mahdollistavista 
palveluista sekä erilaisista 
harrastus- ja 
aktiviteettimahdollisuuksista 
tulisi säännönmukaisesti jakaa 
tietylle 
ikäryhmälle esimerkiksi eläkkeelle 
siirtymisen yhteydessä. Näin 
voidaan vaikuttaa ennalta 
ehkäisevästi ikäihmisten 
päihteiden käyttöön ja 
mielenterveyteen. 
 
 
                                                                                                                                          
Kotihoidon kehittäminen 

 Ilta - ja 
viikonloppupalvelun 
vahvistaminen ja 
kehittäminen koko 
kaupungin alueella 

 mobiilijärjestelmän 
käyttöönotto kotihoitoon 

 kotihoidon kriteereiden 
uudistaminen 

 tukipalvelujen 
kehittäminen ja 
monipuolistaminen 

 palvelusetelin käytön 
laajentaminen 

 omaishoitajien määrän 
lisäämien ja heidän 
tukeminen 

 sairaanhoidollisen 
palvelun vahvistaminen 
kotihoidossa 

 neuvontapalvelujen 
kehittäminen (esim. kelan 

Senioripalvelut/vapaa- 
aikatoimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senioripalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelupäällikkö/ 
Palveluvastaava 
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tukiasiat, sosiaaliturva) 

 kuljetuspalveluiden 
kehittäminen 

 lääkärin palveluiden 
tehostaminen 
kotihoidossa 

 vertaistukiryhmien 
kehittäminen 

 lyhytaikaishoidon 
kehittäminen 
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Liite 2 

 

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 

Loviisan kaupunkistrategia 

o Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset 
linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta. 

o Kaupunkistrategia on pohja koko kaupungin johtamisjärjestelmälle. 
o Kaupunkistrategia ulottuu otsikossa ilmaistuun tavoitevuoteen, mutta se päivitetään kunkin 

valtuustokauden alkupuolella. 

Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 

 Visio 
o Määrittelee, millaisen haluamme Loviisan olevan vuonna 2020. 

 Toimintaperiaatteet  
o kuvaavat niitä arvoihin perustuvia yhteisesti hyväksyttyjä toimintatapoja, joilla varmistetaan 

strategian toteutuminen 
o sisältyvät läpäisyperiaatteella kaikkiin strategisiin tavoitteisiin. 

 Painopisteet ja strategiset tavoitteet  
o Kaupungin vision toteutumista ja toiminnan kehittämistä varten on valittu painopisteet. 
o Painopisteittäin asetetut strategiset tavoitteet täsmentävät visiota ja kertovat, mitä valintoja 

loviisalaiset ovat tulevaisuuden suhteen tehneet. Ne antavat kuvan Loviisasta vuonna 2020, kun 
strategia on toteutunut. 

o Visio ja strategiset tavoitteet kertovat yhdessä strategian keskeisen sisällön. 

 Kriittiset menestystekijät 
o Asiat, joissa tulee onnistua vision ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 Mittarit ja arviointi 
o Mittareilla kuvataan sitä, miten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden saavuttamisessa on 

onnistuttu. 
o Tulokset raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä, käyttäen sekä indeksoituja aikasarjoja että 

vertailuja muihin kuntiin. 

Kaupunkistrategian toteuttaminen 

o Strategiaa toteutetaan talousarviolla ja strategisilla ohjelmilla. Talousarviossa kukin hallintokunta 
tarkentaa omalta osaltaan asetettujen strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden 
toteuttamista käytännössä. Strategiset ohjelmat, jotka ohjaavat ja tarkentavat kaupunkistrategian 
toteutumista, ovat palvelu-, elinympäristö-, elinkeino-, henkilöstö- ja viestintäohjelmat. Lisäksi 
laaditaan hyvinvointiohjelma. 
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LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020  

1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 

Loviisa – pieni kaupunki, suuria elämyksiä 

Loviisa on hyvinvoiva, uutta teknologiaa ja energiamuotoja hyödyntävä kaksikielinen kaupunki, jossa 

merenranta, maaseutu ja hyvät lähipalvelut lisäävät asukkaiden ja lomailijoiden elämänlaatua. 

Loviisa mahdollistaa monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös hyvien tietoliikenne- 

ja kulkuyhteyksien avulla. 
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2. TOIMINTAPERIAATTEET 

Hyvä palvelu 

 Palvelemme kuntalaisia ammattitaitoisesti ja heitä arvostaen. Tarjoamme palvelua yksilöllisiin 
tarpeisiin, siellä missä ihmiset ovat. Kehitämme palvelua yhdessä kuntalaisten kanssa. Painotamme 
ennaltaehkäisevää palvelua. 

Yhdessä tekeminen 

 Kannustamme osallistumiseen 

Vastuullisuus 

 Käytämme yhteisiä resurssejamme taloudellisesti edistäen kuntalaisten tasavertaista hyvinvointia ja 
henkilöstön tasa-arvoa. Turvaamme tulevaisuutemme toimimalla ympäristöä säästäen. 

Aloitteellisuus 

 Olemme luovia ja aloitteellisia. Etsimme aktiivisesti uusia ideoita ja innovaatioita. Tuemme 
kuntalaisten aktiivisuutta, yhteistoimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kunnallista demokratiaa. 

Kaksikielisyys 

 Etsimme uusia tapoja ylläpitää ja kehittää kaksikielisyyttä. Painotamme yhdessä tekemistä 
ja kehitämme tapoja, joilla kieliryhmät saadaan toimimaan paremmin yhdessä. 

Arvot 

 Loviisan kaupunki toteuttaa toiminnassaan seuraavia arvoja: 

avoimuus – oikeudenmukaisuus – suvaitsevaisuus - tasapuolisuus 



 

                                            

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Visio -> 2020 

LOVIISA – PIENI KAUPUNKI, SUURIA ELÄMYKSIÄ 

 
Loviisa on hyvinvoiva uutta teknologiaa ja energiamuotoja hyödyntävä kaksikielinen 

kaupunki, jossa merenranta, maaseutu ja hyvät lähipalvelut lisäävät asukkaiden ja lomailijoiden elämänlaatua. Loviisa 

mahdollistaa monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös hyvien tietoliikenne- ja kulkuyhteyksien avulla. 

avoimuus - oikeudenmukaisuus - suvaitsevaisuus - tasapuolisuus 

 

Arvot 

Toimintaperiaatteet HYVÄ PALVELU   YHDESSÄ TEKEMINEN   VASTUULLISUUS   ALOITTEELLISUUS  KAKSIKIELISYYS ASIANTUNTEMUS 

Painopisteet Asiakas ja kuntalainen 

Painopiste toimivissa 

palveluissa, osallisuudessa ja 

hyvinvoinnissa 

Vetovoimaisuus ja  
kilpailukyky 

Henkilöstö ja johtaminen Talous 

Strategiset tavoitteet 

vuoteen 2020 

Painopiste kaupungin 

vetovoimaisuuden lisäämisessä 

ja sijainnin hyödyntämisessä 

Painopiste toimivissa yhteistyö- 

ja johtamisjärjestelmissä sekä 

osaavassa, motivoituneessa ja 

hyvinvoivassa henkilöstössä 

Painopiste terveessä ja 

kustannustehokkaassa 

kuntataloudessa 

1. Asiakaslähtöistä palvelua 

annetaan oikeaan aikaan ja 

oikeassa paikassa 

2. Vuorovaikutus-, osallistumis- 

ja vaikutusmahdollisuuksia on 

parannettu ja 

kuntalaisviestintää tehostettu 

1. Loviisa on vetovoimainen ja 

monien mahdollisuuksien 

merenranta- ja 

maaseutukaupunki, jossa on 

tarjolla korkealaatuista 

asumista ja virkistystä. 

2. Loviisa lisää työpaikkojen ja 

asukkaiden sekä matkailijoiden 

määrää hyödyntämällä 

sijaintiaan kehityskäytävällä 

E18 

1. Loviisassa on luottamukseen, 

avoimuuteen ja arvostukseen 

perustuva yhteistyö- ja 

johtamisjärjestelmä 

2. Loviisassa on osaava, 

motivoitunut ja hyvinvoiva 

henkilöstö 

1. Loviisassa on ennakoitavissa 

oleva tasapainoinen 

kuntatalous 

2. Kaupungin toiminnan 
tuottavuutta, toimintatapoja ja 
kustannustehokkuutta 
parannetaan 

Strategiset ohjelmat 

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT SEKÄ ARVIOINTIMITTARIT 

Palveluohjelma, hyvinvointiohjelma, ympäristöohjelma, elinkeino-ohjelma, henkilöstöohjelma, viestintäohjelma 

 
Valtuustokaudeksi asetetut tavoitteet, joiden saavuttamista arvioidaan vuosittain. Tavoitteiden asettaminen ja arviointi vuosittain 

talousarvion laadinnassa ja toteutumisen seurannassa. 

Valtuustokauden 

tavoitteet /TA:n 

tavoitteet 



3.              PAINOPISTEET JA STRATEGISET TAVOITTEET 

Painopisteet 

Kaupungin vision toteutumista ja toiminnan kehittämistä varten asetetut painopisteet ovat: 

1. Asiakas ja kuntalainen: palvelut, osallisuus ja hyvinvointi 

2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin 
hyödyntäminen 

3. Henkilöstö ja johtaminen: toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, 
motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö 

4. Talous: terve ja kustannustehokas kuntatalous. 

Painopisteille asetetaan strategiset tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi määritellään 

kriittiset menestystekijät. Kriittisten menestystekijöiden (kilpailukykytekijöiden) hyvä taso 

varmistaa strategisten tavoitteiden ja sitä kautta vision saavuttamisen. Menestystekijät 

selventävät strategisia tavoitteita kuvaamalla asioita, joissa onnistuminen varmistaa kaupungin 

menestymisen. 

Toteuttamisen seuraamiseksi asetetaan mittarit ja tavoitteet, jotka ovat toteutumisen tilaa 

koskevia tunnuslukuja. Niillä voidaan mitata ja arvioida onnistumista. 
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Strategiset tavoitteet 

ASIAKAS JA KUNTALAINEN (painopiste) 

Strategiset tavoitteet: 

1. Asiakaslähtöistä palvelua annetaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. 
2. Vuorovaikutus-, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia on parannettu ja 

kuntalaisviestintää tehostettu. 

VETOVOIMAISUUS JA KILPAILUKYKY (painopiste) 

Strategiset tavoitteet: 

1. Loviisa on vetovoimainen ja monien mahdollisuuksien merenranta- ja maaseutukaupunki, 
jossa on tarjolla korkealaatuista asumista ja virkistystä. 

2. Loviisa lisää työpaikkojen ja asukasluvun sekä matkailijoiden määrää hyödyntämällä 
sijaintiaan kehityskäytävällä E18. 

HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN (painopiste) 

Strategiset tavoitteet: 

1. Loviisassa on luottamukseen, avoimuuteen ja arvostukseen perustuva yhteistyö- ja 
johtamisjärjestelmä. 

2. Loviisassa on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. 

TALOUS (painopiste) 

Strategiset tavoitteet: 

1. Loviisassa on ennakoitavissa oleva tasapainoinen kuntatalous. 
2. Kaupungin toiminnan tuottavuutta, toimintatapoja ja kustannustehokkuutta parannetaan. 

  



51 
 

 

4. KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 

5. PAINOPISTEET JA STRATEGISET TAVOITTEET 

Painopisteet 

Kaupungin vision toteutumista ja toiminnan kehittämistä varten asetetut painopisteet ovat: 

5. Asiakas ja kuntalainen: palvelut, osallisuus ja hyvinvointi 

6. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin 
hyödyntäminen 

7. Henkilöstö ja johtaminen: toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, 
motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö 

8. Talous: terve ja kustannustehokas kuntatalous. 

Painopisteille asetetaan strategiset tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi määritellään 

kriittiset menestystekijät. Kriittisten menestystekijöiden (kilpailukykytekijöiden) hyvä taso 

varmistaa strategisten tavoitteiden ja sitä kautta vision saavuttamisen. Menestystekijät 

selventävät strategisia tavoitteita kuvaamalla asioita, joissa onnistuminen varmistaa kaupungin 

menestymisen. 

Toteuttamisen seuraamiseksi asetetaan mittarit ja tavoitteet, jotka ovat toteutumisen tilaa 

koskevia tunnuslukuja. Niillä voidaan mitata ja arvioida onnistumista. 
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Strategiset tavoitteet 

ASIAKAS JA KUNTALAINEN (painopiste) 

Strategiset tavoitteet: 

3. Asiakaslähtöistä palvelua annetaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. 
4. Vuorovaikutus-, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia on parannettu ja 

kuntalaisviestintää tehostettu. 

VETOVOIMAISUUS JA KILPAILUKYKY (painopiste) 

Strategiset tavoitteet: 

3. Loviisa on vetovoimainen ja monien mahdollisuuksien merenranta- ja maaseutukaupunki, 
jossa on tarjolla korkealaatuista asumista ja virkistystä. 

4. Loviisa lisää työpaikkojen ja asukasluvun sekä matkailijoiden määrää hyödyntämällä 
sijaintiaan kehityskäytävällä E18. 

HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN (painopiste) 

Strategiset tavoitteet: 

3. Loviisassa on luottamukseen, avoimuuteen ja arvostukseen perustuva yhteistyö- ja 
johtamisjärjestelmä. 

4. Loviisassa on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. 

TALOUS (painopiste) 

Strategiset tavoitteet: 

3. Loviisassa on ennakoitavissa oleva tasapainoinen kuntatalous. 
4. Kaupungin toiminnan tuottavuutta, toimintatapoja ja kustannustehokkuutta parannetaan.



6. KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 

PAINOPISTE STRATEGINEN TAVOITE KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ MITTARIT / ARVIOINTI 

Asiakas ja 

kuntalainen 

 palvelut, 

osallisuus ja 

hyvinvointi 

Asiakaslähtöistä palvelua 

annetaan oikeaan aikaan ja 

oikeassa paikassa 

 Palveluverkko on tasapuolinen 
ja toimiva 

 Kuntalaisten arki on sujuvaa 

 Asukaskyselyt, asiakastyytyväisyys 

 Palautteiden määrä 

 Palvelutakuiden toteutuminen 

Vuorovaikutus-, osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksia 

parannetaan ja 

kuntalaisviestintää tehostetaan 

 Kuntalaiset osallistuvat 
aktiivisesti kaupungin 
kehittämiseen 

 Kaupunki viestii 
monikanavaisesti 

 Mediaseuranta 

 Kuntalaiskyselyiden määrä 

 Kuntalaistapaamiset 

 Käytössä olevien sähköisten palveluiden 
määrä 

 Viestintäkoulutus 

Vetovoimaisuus ja 

kilpailukyky 

 kaupungin 

vetovoimaisuuden 

lisääminen ja 

sijainnin 

hyödyntäminen 

Loviisa on vetovoimainen ja 

monien mahdollisuuksien 

merenranta- ja 

maaseutukaupunki, jossa on 

tarjolla korkealaatuista asumista 

ja virkistystä. 

 Markkinoidaan ihmisläheistä 
asuin- ja työympäristöä.  

 Markkinoinnissa korostetaan 
omaleimaisuutta ja 
yhteisöllisyyttä 

 Mediaseuranta 

 Loviisa-aiheisten artikkelien määrä ja 
sisältö 

Loviisa lisää työpaikkojen ja 

asukasluvun sekä matkailijoiden 

määrää hyödyntämällä sijaintiaan 

kehityskäytävällä E18 

 Loviisa tunnetaan Vihreästä 
moottoritiestä, jolle kehitettyä 
konseptia toteutetaan 

 Osaava työvoima ja uudet 
kaavoitusratkaisut  
houkuttelevat kaupunkiin 
yrittäjiä ja asukkaita 

 Asukasluku ja sen osatekijät, tavoite 
17.000 vuonna 2020 

 Yritysten määrän kehitys 

 Työllisyysprosentti 

 Yrittäjien tyytyväisyyskyselyt 
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PAINOPISTE STRATEGINEN TAVOITE 
KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ 

MITTARIT / ARVIOINTI 

Henkilöstö ja 

johtaminen 

 Toimivat 

yhteistyö- ja 

johtamisjärjestel

mät sekä osaava, 

motivoitunut ja 

hyvinvoiva 

henkilöstö 

Loviisassa on luottamukseen, 

avoimuuteen ja arvostukseen 

perustuva yhteistyö- ja 

johtamisjärjestelmä  

 Johtaminen on henkilöstön 
osaamista arvostavaa ja luovuuteen 
kannustavaa 

 Strategisen johtamisen käytännöt 
on vakiinnutettu koko 
organisaatioon 

 Luottamushenkilökyselyt 

 Henkilöstökyselyt 

 Esimieskoulutus 

 Luottamushenkilökoulutus 

Loviisassa on osaava, 

motivoitunut ja hyvinvoiva 

henkilöstö 

 Kaupunki on kilpailukykyinen 
työnantaja ja palkkaus on 
oikeudenmukaista ja kannustavaa 

 Muutostukea ja sisäistä viestintää 
parannetaan 

 Henkilöstökyselyt 

 Henkilöstön vaihtuvuus 

 Hakijamäärät avoimiin tehtäviin 

 Täydennyskoulutuksen määrä 

Talous 

 Terve ja 

kustannustehokas 

kuntatalous 

Loviisalla on ennakoitavissa oleva 

tasapainoinen kuntatalous 

 Organisaatio on sopeutettu 
palvelutarpeeseen 

 Talous on tasapainossa 

 Henkilöstömäärä/asukas 

 Kertynyt ylijäämä 

 Lainat/asukas 

 Lainanhoitokate 

Kaupungin toiminnan 

tuottavuutta, toimintatapoja ja 

kustannustehokkuutta 

parannetaan 

 Toimintamallit ovat edullisia ja 
kustannustehokkaita  

 Tuottavuutta parannetaan 
jatkuvasti 

 Kunnallisvero-% / koko maan keskiarvo 
(max. + 0,5 %) 

 Kulut/asukas 

 Vuosikate/asukas 

 
  



Liite 3 
 

        LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 

Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta 
tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 – 2016. Kuntastrategia toimii pohjana kunnan 
johtamisjärjestelmälle ja ohjaa valtuuston työskentelyä ja päätöksentekoa. 

 

Lapinjärven kunnan strategisina kivijalkoina eli asioina, joiden varaan kunnan menestys on rakentunut, voidaan 
strategiaprosessin aikana toteutetun nykytila-analyysin perusteella pitää seuraavia tekijöitä: 
 

 erinomainen logistinen sijainti 

 hyvä imago ja kaksikielisyys 

 yhteistyökyky ja – halukkuus 

 aktiivinen ja tuloksekas elinkeinopolitiikka ja hyvä yritysilmapiiri  

 vahva pienyrityskanta, useita kasvavia yrityksiä, vahvaa maataloutta 

 päätöksenteon nopeus, joustavuus ja hyvä reagointikyky ympäristössä tapahtuviin muutoksiin 

 hyvät ja kohtuuhintaiset peruspalvelut, joita yksityiset palvelut täydentävät 

 oma lukio 

 siviilipalvelukeskustoiminta 

 energiaosaaminen ja kunnan energiastrategia 

 hoiva- ja hyvinvointiosaaminen 

 vilkas kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminta, suuri määrä erilaisia yhdistyksiä  

 luonnonympäristö, idylliset kylät ja kulttuuriperintö  

 omistukset Kymenlaakson sähkössä 
 

MISSIO 
 

Hoitaa kunnialla kunnalle määritetyt tehtävät! 
 

ARVOPOHJA 
 

 Inhimillisyys 

 Vastuullisuus 

 Avoimuus  

 Tasavertaisuus 

 Kestävä kehitys 

 Luotettavuus 
 

VISIO 

Lapinjärvi on idyllinen maalaiskunta jossa yhteisöllisyys on voimaa ja palvelut lähellä – 07800 ja lupa asua! 
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PAINOPISTEET JA STRATEGISET TAVOITTEET 

Kunnan vision toteutumista ja toiminnan kehittämistä varten asetetut painopisteet ovat: 

 asiakas ja kuntalainen; palvelut ja osallisuus 

 vetovoimaisuus ja kilpailukyky: kunnan vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyntäminen 

 henkilöstö ja johtaminen: toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva 
henkilöstö 

 talous: terve ja kustannustehokas kuntatalous 
 

Painopisteille asetetaan strategiset tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi määritellään kriittiset menestystekijät. 
Kriittisten menestystekijöiden hyvä taso varmistaa strategisten tavoitteiden ja sitä kautta vision saavuttamisen. 
Menestystekijät selventävät strategisia tavoitteita kuvaamalla asioita, joissa onnistuminen varmistaa kunnan 
menestymisen. 

Toteuttamisen seuraamiseksi asetetaan mittarit ja tavoitteet, jotka ovat toteutumisen tilaa koskevia tunnuslukuja. 
Niillä voidaan mitata ja arvioida onnistumista.  
 

Strategiset tavoitteet: 

Asiakas ja kuntalainen (painopiste) 

 Lähipalvelujen turvaaminen 

 Lähidemokratian turvaaminen 

 Luotettavuuden turvaaminen kuntaan ja kunnalliseen päätöksentekoon 
 

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky (painopiste) 

 Lapinjärvi on vetovoimainen kaksikielinen maaseutukunta kolmen maakunnan rajalla 

 Lapinjärvi lisää työpaikkojen, yritysten ja asukasluvun määrää hyödyntämällä sijaintiaan (valtatie 6) sekä 
maaseudun elinvoimaa ja vetovoimaa.  
 

Henkilöstö ja johtaminen (painopiste) 

 Lapinjärvellä on luottamukseen, avoimuuteen ja arvostukseen perustuva yhteistyö- ja johtamisjärjestelmä 

 Lapinjärvellä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö 
 

Talous (painopiste) 

 Lapinjärvellä on tasapainoinen kuntatalous  

 Kunnan toiminnan tuottavuutta, toimintatapoja ja kustannustehokkuutta parannetaan 
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TULOSKORTTI ARVIOINTIA VARTEN 
 
 

Painopiste Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittarit / arviointi 

Asiakas ja kuntalainen 

- palvelut, osallisuus 
ja hyvinvointi 

Lähipalvelujen 
turvaaminen ja 
palveluverkko-
suunnitelman laatiminen 

 

- Laadukkaat, oikein 
mitoitetut ja kohdennetut, 
kustannus-tehokkaasti 
tuotetut palvelut 

- Palveluverkko on 
tasapuolinen ja toimiva 

- Yhteistyötä palvelujen 
kehittämisessä 

- asukas / asiakaskyselyt 

- palautteiden määrä 

- uusien yhteistyö-muotojen 
kehittäminen 

Lähidemokratian 
turvaaminen 

- Toimiva ja avoin 
päätöksenteko 

- Oikea-aikainen ja 
tarvittaessa nopea 
päätöksenteko 

- Kuntalaiset osallistuvat 
aktiivisesti kunnan 
kehittämiseen 

- Avoin ja toimiva viestintä 

- kyläkierrokset  / 
kuntalaistapaamiset 

- kyselytunnit 

- valtuuston kokoukset 
nettiin 

- aloitteiden määrä ja niiden 
käsittelytapa 

 

 

Ennakkoluuloton 
osallistuminen kunta- ja 
palvelurakenneuudistuks
een liittyviin kokouksiin 
ja neuvotteluihin  

- Keskusteluehtojen ja 
”raamien” sopiminen 
kuntarakenneuudistusta tai 
kuntayhteistyötä koskevia 
neuvotteluja varten  

Hyvät keskusteluyhteydet 
valtuustoryhmien välillä. 

Hyvät keskusteluyhteydet 
toisiin kuntiin.        

 

  



58 
 

Vetovoimaisuus ja 
kilpailukyky 

- Vetovoimaisuuden 
lisääminen ja 
sijainnin 
hyödyntäminen 

 

 

 

Lapinjärvi on 
vetovoimainen 
kaksikielinen 
maaseutukunta kolmen 
maakunnan rajalla 

- Toimiva asuinympäristö 

- Kilpailukykyinen 
yritysympäristö 

- Laadukkaat asunnot 

- Kunnan omistamien 
vuokra-asuntojen yhden 
tahon hallinnoitavaksi 

- Kaavoitus ajan tasalla 

- Riittävästi tontteja  

- Toimivat peruspalvelut 

- asukasluku ei vähene 
poismuuton takia 

- muuttoliikenne kuntaan 
lisääntyy 

- yritysten määrän kehitys 
myönteinen 

- työllisyysprosentti ei laske 

- yrittäjien 
tyytyväisyyskyselyt ja 
palautteeseen reagointi 

- kaavoitus ajan tasalla 

Lapinjärvi lisää 
työpaikkojen, yritysten ja 
asukasluvun määrää 
hyödyntämällä sijaintiaan 
(valtatie 6) sekä 
maaseudun vetovoimaa 

- Posintrayhteistyön 
hyödyntäminen 

- Yhteismarkkinointi 
itäisellä Uudellamaalla 

- Nopeiden 
laajakaistayhteyksien 
varmistaminen 

Henkilöstö ja 
johtaminen 

- Toimivat yhteistyö- 
ja 
johtamisjärjestelm
ät sekä osaava, 
motivoitunut ja 
hyvinvoiva 
henkilöstö 

Kehityshakuinen ja – 
haluinen henkilöstö ja 
organisaation osaamisen 
ajantasaistaminen 

- Johtaminen on henkilöstön 
osaamista arvostavaa ja 
luovuuteen kannustavaa 

- luottamushenkilö-kyselyt 

- henkilöstökyselyt 

- koulutus 

Lapinjärvellä on osaava, 
motivoitunut ja 
hyvinvoiva henkilöstö 

- Kunta on kilpailukykyinen 
työnantaja ja palkkaus on 
oikeudenmukaista ja 
kannustavaa 

- henkilöstön vähäinen 
vaihtuvuus 

- hakijamäärät avoimiin 
tehtäviin 
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Talous 

- Terve ja 
kustannustehokas 
kuntatalous 

 

 

 

Lapinjärvellä on 
tasapainoinen 
kuntatalous  

- Investointien kriittinen 
tarkastelu 

- Organisaatio on sopeutettu 
palvelutarpeeseen 

- Kunnallisveroprosentti 
verrattuna koko maan 
keskiarvoon 

- kulut/asukas 

- vuosikate/asukas 

- kertynyt ylijäämä 

- lainat/asukas  Kunnan toiminnan 
tuottavuutta, 
toimintatapoja ja 
kustannustehokkuutta 
parannetaan 

 

 

- Sähköisten palvelujen 
lisääminen 

- Hankintojen keskittäminen 

- Toimiva yhteistyö muiden 
kuntien kanssa, yksityisten 
palvelutuottajien kanssa 
sekä kolmannen sektorin 
kanssa 

- Omistajapolitiikan 
tarkentaminen ja 
luopuminen omistuksista 
jotka eivät ole kunnan 
perustehtävän kannalta 
olennaisia  
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Lähteet 
 

Loviisan kaupunki, Lapinjärven kunta 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Terveyden edistämisen laatusuositus, julkaisuja 2006:19 
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