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1. INLEDNING, VÄLFÄRDSBERÄTTELSENS SYFTE OCH MÅL

Det nationella hälsofrämjande arbetet i Finland utgår ifrån synsättet i Världshälsoorganisationen WHO:s
program Health for All och mål i enlighet med programmet Hälsa för alla 2000 (social- och
hälsovårdsministeriet 1986) och folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 (social- och hälsovårdsministeriet 2001).

Främjande av hälsa tolkas vara verksamhet som offentlig makt och organisationer bör förbinda sig till
(Ottawa Charter for Health Promotion 1986). Verksamheten för främjandet av hälsa utgör ett gemensamt
ansvar för kommunen. De egna uppgifterna inom varje förvaltningssektor innehåller lösningar som
inverkar på hälsan. Beslut som berör människornas vardagsmiljö, hemmet, dagvården, skolor,
arbetsplatser, bostadsområdet och trafik kan vara sådana som förstärker eller försvagar hälsan. Det är
lönsamt att bedöma alternativen ur ett hälsoperspektiv (Kvalitetsrekommendation för främjande av hälsa,
social- och hälsovårdsministeriet 2007:16).

Kommunens uppgift är att stöda möjligheterna till hälsosamma val och att stärka bakgrundsfaktorerna för
hälsa, såsom utbildningsmöjligheterna, levnadsbetingelserna, arbetsförhållanden och servicens
funktionalitet. Sålunda förbättras individernas och samfundens möjligheter att främja den egna och
närmiljöns hälsa (Kvalitetsrekommendation för främjande av hälsa, social- och hälsovårdsministeriet
2007:16).

I förnyelsen av folkhälsolagen (2005/928) stadgades det om främjandet av hälsa som en del av
folkhälsoarbetet (1 §). Enligt lagen är folkhälsoarbetets uppgifter (4 §) att följa upp befolkningens
hälsotillstånd och de faktorer som inverkar på det, sörja för att hälsoaspekterna beaktas i kommunens
samtliga funktioner samt för samarbetet för främjandet av hälsa mellan offentliga och privata aktörer i
kommunen. Folkhälsolagen pekar ut förverkligandet av främjandet av hälsa som en utmaning för hela
kommunen (Kvalitetsrekommendation för främjande av hälsa, social- och hälsovårdsministeriet 2007:16).
Med denna ändring av folkhälsolagen strävade man efter att säkra standarden för främjandet av hälsa i
samtliga kommuner.

En ny hälso- och sjukvårdslag trädde i kraft 1.5.2011. Enligt 12 § i denna lag ska en kommun bevaka
kommuninvånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa inom varje befolkningsgrupp och
observera effekterna av de åtgärder inom den kommunala servicen som sätts in för att svara mot
kommuninvånarnas välfärdsbehov. En rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd och om de
åtgärder som har vidtagits ska varje år lämnas till kommunfullmäktige, utöver vilket en mer omfattande
välfärdsberättelse ska tas fram för kommunfullmäktige en gång per fullmäktigeperiod (hälso- och
sjukvårdslagen 2010/1326). Kommunallagen (1 §) stöder dessa åtgärder: ”Kommunen skall sträva efter att
främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område”.

Kommunen ska också enligt 12 § i hälso- och sjukvårdslagen i sin strategiska planering ställa upp mål för
främjandet av hälsa och välfärd som baserar sig på lokala förhållanden och behov, fastställa de åtgärder
som stöder målen och som grund för dem använda kommunspecifika indikatorer för välfärd och hälsa.
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1.1. Syftet med och målen för välfärdsberättelsen för kommunerna Lovisa
och Lappträsk
Välfärdsberättelsens syfte är att genom olika indikatorer rapportera om evidensbaserad kunskap om
kommuninvånarnas välfärdssituation. Avsikten är att vart fjärde år göra upp en omfattande
välfärdsberättelse, som ger en helhetsbild av välfärdssituationen i kommunen, och på motsvarande sätt en
mindre omfattande välfärdsöversikt årligen om de åtgärder som man gemensamt har beslutat att ägna
särskild uppmärksamhet och till vilka man riktat utvecklande, korrigerande eller förstärkande insatser.
Avsikten är att tidsplaneringen av rapporteringen av välfärdsuppgifterna och åtgärderna framöver ska följa
årsklockan för planeringen och verkställandet av kommunens ekonomi.

Välfärdsberättelsens mål är att uppgifterna om välfärden i kommunen ska stöda all planering och allt
beslutsfattande inom varje förvaltningssektor. Den synliggjorda informationen och utnyttjandet av
jämförelsekommunernas uppgifter bidrar till att förstå hurudan kommuninvånarnas och kommunens
välfärdssituation är och att öka transparensen i verksamheten. Informationen som förmedlas genom
välfärdsberättelsen underlättar också samarbetet mellan olika myndigheter och de förtroendevalda. Det
utarbetas alltså en omfattande välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod, enligt rekommendationer
under den nya fullmäktigeperiodens första år, och en mindre omfattande välfärdsöversikt (=
välfärdsbokföring) en gång per år (rekommendationen är att den upprättas på våren samtidigt som
kommunens bokslut).

Lovisa stad har deltagit i två delprojekt inom projektet ESTER (projekt som strävar efter att minska de
sociala skillnaderna i hälsa och välfärd i södra Finland 2010–2013): Unga utslagna och Uppföljning och
rapportering av skillnaderna i hälsa och välfärd samt bedömning av konsekvenser för människan, IVA. En av
projektets uppgifter är att förankra IVA-tankesättet i beslutsfattandet i kommunerna och att söka
indikatorer för fastställande av invånarnas hälsa och välfärd och insatser som ska riktas till främjande
åtgärder. Projektkommunerna har också utvecklat ibruktagandet av en elektronisk välfärdsberättelse. I
valet av indikatorer och i utvecklingen av välfärdsberättelsen har man samarbetat med kommunerna
Borgå, Askola och Sibbo, bl.a. genom möten mellan koordinatorerna och genom gemensam utbildning.

1.2. Strategier, program och värden
Lovisa är en välmående, tvåspråkig stad som utnyttjar ny teknologi och olika energiformer och där
havskusten, landsbygden och god närservice förhöjer invånarnas och semesterfirarnas livskvalitet. Lovisa
gör det möjligt att ett mångsidigt närings- och kulturliv utvecklas även med hjälp av goda
telekommunikations- och trafikförbindelser. Lappträsk är en idyllisk landskommun där gemenskap ger
kraft och servicen finns nära – 07800 med rätt att bo!

Principer för stadens verksamheten är bra service, att göra tillsammans, ansvarsfullhet, initiativförmåga,
och tvåspråkighet. Bra service och att göra tillsammans innebär bland annat att man fäster vikt vid
välfungerande tjänster, delaktighet och välfärd: Servicen ska vara kundorienterad och den ska ges i rätt tid
och på rätt plats. Möjligheterna att delta och växelverka ska vara effektiva, fungera i bägge riktningar (från
kommuninvånarna–till kommunen–till kommuninvånarna) och tvåspråkiga. Genom att göra tillsammans
strävar man också efter att förebygga marginalisering. Ansvarsfullheten inbegriper bland annat deltagande
i verksamhet för att uppnå gemensamma mål, till exempel genom samarbete mellan kommunen och
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tredje sektorn (hälsofrämjande verksamhet). Initiativförmågan återspeglar förmågan att skapa stadsborna
sådana nya och nyttiga verksamhetssätt med vilka man genom försök kan åstadkomma ny praxis (till
exempel främjande av rökfrihet, en rökfri stad). Genom initiativförmåga stöds också kommuninvånarnas
aktivitet. Tvåspråkigheten innebär att invånarna har rätt att få service på sitt eget modersmål. I sin
verksamhet iakttar Lovisa följande värden: öppenhet – rättvisa – tolerans – jämlikhet. Värdegrunden för
Lappträsk utgörs av mänsklighet, ansvarsfullhet, öppenhet, jämlikhet, hållbar utveckling och förtroende.

Bägge kommunerna har samma insatsområden i sin verksamhet: Kunden och kommuninvånaren,
attraktivitet och konkurrenskraft, personal och ledarskap samt ekonomi. Insatsområdena är inskrivna i
strategierna och därmed har de fått strategisk betydelse (ytterligare uppgifter i bilagorna).

Lovisa stad har eller har för avsikt att göra upp olika strategiska program som ska fungera som mätare för
bedömningen. Dessa program är serviceprogrammet, miljöprogrammet, näringsprogrammet,
personalprogrammet, kommunikationsprogrammet och välfärdsprogrammet. Exempel på dokument som
hör samman med och stöder välfärdsprogrammet är bland annat planen för främjande av barns och ungas
välfärd, programmet för integrationsfrämjande, det äldrepolitiska programmet, handlingsplanen för
förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen, det bostadspolitiska programmet och
programmet för förebyggande av missbruk. Programmen genomför och preciserar riktlinjerna i
välfärdsberättelsen. I välfärdsberättelsen är indikatorerna för Lappträsk de samma som för Lovisa. (Se
bilagorna 2 och 3.)

1.3. Strukturer för främjande av välfärd
Enligt kommunallagen (1 §) är att främja invånarnas välfärd (och hälsa) kommunens grundläggande uppgift
och därmed fortlöpande verksamhet. Denna verksamhet kräver bestående strukturer. Med strukturer
avses den helhet som bildas av

 ett uppföljnings- och rapporteringssystem som producerar information om välfärden (till exempel
uppföljning av valda indikatorer)

 ledningssystem och ledningsredskap som stärker en förvaltningsövergripande verksamhet

 kunnig personal

 god praxis

 en verkställande organisation som täcker alla förvaltningsområden.
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1.4. Ledning av välfärden i kommunen (enligt modell av Institutet för
hälsa och välfärd)
Illustration 1.

LEDNINGSGRUPPENS VÄLFÄRDSUPPGIFTER

Ledningsgruppen för kommunen
 leder den strategiska planeringen, utvecklingen och verkställningen av främjandet av välfärd och

hälsa
 svarar för det regionala samarbetet
 följer upp och utvärderar utfallet av välfärdsmålen (liksom styrgruppen för välfärden).

Stadsfullmäktige i Lovisa fattade 21.4.2010 ett beslut om en välfärdsgrupp och en styrgrupp. Till dessa
grupper utsågs såväl tjänsteinnehavare som förtroendevalda till medlemmar. Gruppen sammanträdde
första gången i augusti 2012, varvid det togs ett beslut om att grupperna till en början fungerar
tillsammans som en grupp för att på så sätt förankra verksamheten. Centrala ärenden på mötena var att
välja indikatorer (välfärdsbeskrivande funktion) för välfärdsberättelsen samt att utvärdera den tidigare
uppgjorda välfärdsstrategin, Välfärdsstrategi för Lovisanejden 2010–2012. Lappträsk kommun utsåg i
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egenskap av en del av samarbetsområdet för social- och hälsovården sina egna representanter till
grupperna.

Stadsfullmäktige i Lovisa utsåg på sitt sammanträde 15.5.2013 medlemmarna i välfärdsgruppen
(kommunalval 2012, ny fullmäktigeperiod).

1.4.1. STYRGRUPPEN

Styrgruppen: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér, bildningsdirektör Thomas Grönholm, tekniska
direktören Ulf Blomberg, utvecklingsdirektör Sten Frondén och grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius.

Följande förtroendevalda valdes till gruppen: Armi Lindell, Agneta Alm, Anja Järvinen och Merja Grönberg.

Styrgruppen sammanträder två gånger per år och Lovisa stads grundtrygghetsdirektör är dess ordförande.

Styrgruppen
 leder välfärdsarbetet mellan olika sektorer och anknytande samarbete med externa organisationer
 ansvarar för uppföljningen och utvärderingen av främjandet av välfärd och hälsa, för upprättandet

av välfärdsberättelsen och sörjer för att berättelsen används
 följer upp och utvärderar utfallet av välfärdsmålen (såsom kommunens ledningsgrupp)
 koordinerar förhandsbedömning.

1.4.2. VÄLFÄRDSGRUPPEN

Medlemmar i välfärdsarbetsgruppen 2013–2016 är ledande läkaren Tero Taipale, välfärdskoordinator Päivi
Heikkilä, servicechefen för tjänster för barn och unga Jaana Iivonen, servicechefen för tjänster för seniorer
Lisbeth Forsblom, specialungdomsarbetare Tiina Möller, rektor Petra Paakkanen, ledaren för
småbarnsfostran Pia Nyström, ansvariga för kopiering och utskrift Tuula Hirvonen, lovsekreterare Gunilla
Törnblom, arbetsledare Kari Skräddars samt från Lappträsk sjukskötare Mirja Eklund.

Ordförande för välfärdsgruppen är välfärdskoordinatorn.

Välfärdsgruppen
 bereder ärenden för styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa
 bereder välfärdsberättelsen
 tillhandahåller information om befolkningens hälsa och välfärd och om hur servicesystemet

fungerar
 föreslår uppföljningsindikatorer och utvecklar systemet för uppföljning och rapportering
 koordinerar samarbetet mellan olika sektorer och utomstående aktörer i enlighet med de

verksamhetsplaner som ledningsgruppen slagit fast och följer utfallet av planerna
 utser kommunens interna temagrupper för välfärd och koordinerar deras arbete i enlighet med

kommunstrategierna
 utvecklar i samarbete med de olika sektorerna god praxis för det hälsofrämjande arbetet och

stöder professionell välfärdskunskap
 samordnar förhandsbedömningar (IVA, Bedömningen av konsekvenser för människan)
 avger rapporter till styrgruppen om hur befolkningens hälsa och välfärd har utvecklats och om hur

servicesystemet fungerar.

1.4.3. Välfärdskoordinatorns uppgifter

Välfärdskoordinatorn
 bereder välfärdsgruppens ärenden och är ordförande för arbetsgruppen
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 samordnar på uppdrag av välfärdsstyrgruppen fullföljandet av det program för genomförande som
gäller välfärdsmålen i den kommunala strategin

 samordnar beredningen av välfärdsberättelsen och stöder användningen av den som hjälpmedel
vid genomförandet av planerna och rapporteringen

 sammanställer välfärdsinformation enligt kommun och region
 är expert när det gäller främjande av hälsa och välfärd och strävar efter att förbättra kunskaperna

om god praxis
 stöder införandet av förhandsbedömning, är utbildare och tutor
 stöder genomförandet av nationella program för främjande av hälsa och välfärd
 avger i samband med delårsöversikterna rapport till stadens/kommunens ledningsgrupp om

välfärdssituationen
 är medlem i grundtrygghetens ledningsgrupp.

1.5. Välfärdsberättelsens bakgrund och utgångspunkter
Det är nu första gången som en dylik välfärdsberättelse har sammanställts av en välfärdsgrupp och med
indikatorer som gruppen har valt. Grund för arbetet var Lovisanejdens välfärdsstrategi som lades fram
2010. Av innehållet i den strategin uppdaterades den så kallade SWOT-analysen för nejden (nedan).
Välfärdsstrategin 2010–2012 finns tillsvidare framlagd på Lovisa stads webbplats.

SWOT-ANALYS ÖVER KOMMUNERNA LOVISA OCH LAPPTRÄSK ENLIGT VÄLFÄRDSGRUPPENS
UPPFATTNING

Figur/tabell 1.

Styrkor (S):

 en vilja om gemensam
välfärd i förebyggande arbete

 kunnig personal med
arbetsmotivation

 mångsidigt utbud av kultur

 tredje sektorn fungerar

 social- och
hälsovårdstjänster:
kontinuerligt fokus på och
ställande av resurser till
förfogande för förebyggande
och välfärdsfrämjande arbete

 bra geografiskt läge

 goda möjligheter till
rekreation

Svagheter (W):

 det ekonomiska läget i
regionen

 otillräckliga personalresurser

 arbetslöshetsnivån hög i
området

 tillgången till behörig
personal

 regionen geografiskt
vidsträckt

 svag tillgång till
hyresbostäder

 bristfällig kollektivtrafik

 knappt med leder för
fotgängar-, cykel- och
mopedtrafik

 myndighetsservicen fjärmar
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sig från invånarna

 fokus på reparerande arbete

Möjligheter (O):

 att förstärka tvärsektoriellt
samarbete

 att utveckla nya
verksamhetsmodeller och
tjänster

 att ställa klienten i centrum
för servicen

 att invånarna självmant
främjar och stärker sin hälsa

 att utnyttja teknologi

 att utnyttja och
marknadsföra de möjligheter
som närmiljön erbjuder

 att göra tillsammans

Hot (T):

 det allmänna ekonomiska
läget

 skillnaden i välfärden växer;
välfärdssjukdomarna ökar,
befolkningens
funktionsförmåga försvagas

 behovet av omsorg ökar

 personalen går i pension

 marginalisering

 användningen av
berusningsmedel ökar

 *De understrukna punkterna fanns också i originalversionen 2010.

Båda kommunerna har identiska fokusområden (Lovisas stadsstrategi gjordes upp 2012 och strategin för
Lappträsk 2013 (se bilagorna 2 och 3):

 kunden och kommuninvånaren: service och delaktighet

 attraktivitet och konkurrenskraft: att öka kommunens dragningskraft och att utnyttja läget

 personal och ledarskap: välfungerande samarbets- och ledningssystem samt en kunnig och
motiverad personal som mår bra

 ekonomi: en sund och kostnadseffektiv kommunekonomi.
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2. BESKRIVNING AV VÄLFÄRD (ENLIGT INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH
VÄLFÄRD)

I välfärdsrapporteringen används en uppdelning enligt befolkningsgrupp och avsikten är att följa upp och
rapportera om olika temaområden för välfärd. Institutet för hälsa och välfärd beskriver välfärd med den
bifogade illustrationen (illustration 2). Bl.a. den elektroniska välfärdsberättelsens struktur baserar sig på
figuren. I Lovisa har den elektroniska välfärdsberättelsen fått stå modell för välfärdsberättelsen, även om
berättelsen nu läggs fram i manuell form. I fortsättningen är avsikten att avge rapporterna i elektronisk
form. Det innebär till exempel att skriv- och läsrättigheter ska beviljas varje person som använder
berättelsen. Fr.o.m. 2014 ägs den elektroniska välfärdsberättelsen av Kommunförbundet.

Illustration 2.

 I Lovisa inleddes beredningen av välfärdsberättelsen med val av olika indikatorer på så sätt att
välfärdsgruppen på sina möten bekantade sig med indikatorer som står till buds i olika register.
Åldersgruppsspecifika indikatorer övervägdes i egna smågrupper, bl.a. separat för bildningen, barn och
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unga, vuxna och seniorer. Valet av indikatorer styrdes av anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd
och anvisningar som kommunerna inom projektet Ester rekommenderade. Valet styrdes också av hur
jämförbara indikatorerna är med andra liknande kommuner. (Man strävar efter att hålla antalet
indikatorer måttligt. Avsikten var att hålla indikatoruppgifterna så beskrivande som möjligt för
ifrågavarande åldersgrupp.)

Till jämförelsekommuner för denna berättelse valdes Borgå, Sibbo, Askola och Hangö. Borgå, Sibbo och
Askola är projektkommuner i projektet Ester och de deltog i bl.a. den regionala hälso- och
välfärdsundersökningen som Institutet för hälsa och välfärd genomförde 2012 (finsk förkortning ATH:
Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus). Hangö valdes för att staden är den kommun som till sin profil
mest liknar Lovisa. Kommunerna Borgå, Sibbo och Askola har dessutom i sina välfärdsberättelser ett flertal
av samma indikatorer som Lovisaregionen i sin. Beträffande social- och hälsovården bildar Lappträsk
kommun ett samarbetsområde med Lovisa, men indikatoruppgifterna för Lappträsk har ändå tagits upp
separat, eftersom de kommunspecifika uppgifterna finns att tillgå. Vad gäller vissa indikatorer kan det
hända att de kommunspecifika siffrorna saknas. Arbetsprocesserna i grundtryggheten i Lovisa genomförs i
enlighet med en livscykelmodell, vilket underlättar valet av indikatorer. Man har strävat efter att för varje
åldersgrupp finna de indikatorer som beskriver omständigheter som är centrala för åldersgruppen och som
ska utvecklas. Tillgången till riksomfattande uppgifter om olika välfärdsteman är varierande. I texterna till
indikatoruppgifterna har man utnyttjat kommentarerna i den elektroniska välfärdsberättelsen när det
gäller sakförhållanden som det finns riksomfattande jämförelseuppgifter om.
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3. KOMMUNENS STRUKTUR, EKONOMI OCH LIVSKRAFT

I detta kapitel presenteras allmänna statistikuppgifter om Lovisa och Lappträsk. Dessa uppgifter beskriver
faktorer som är en relevant grund för invånarnas välfärd. Utgående från indikatoruppgifterna kan till
exempel befolkningsprognosen läggas upp.

Till exempel i utarbetandet av det bostadspolitiska och det äldrepolitiska programmet för Lovisa har
liknande statistikuppgifter använts.

3.1. Uppgifter om befolkningen
BEFOLKNING 31.12.

Befolknin
g 31.12 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lovisa 15633 15668 15683 15749 15765 15694 15719 15595 15552 15519
Lappträsk 2977 2979 2937 2945 2929 2934 2926 2872 2848 2829
Askola 4474 4530 4555 4627 4711 4761 4831 4864 4911 4988
Borgå 46217 46793 46982 47404 47832 48227 48599 48768 48833 49028
Sibbo 18397 18444 18719 19060 19470 19886 18036 18253 18526 18739
Hangö 9918 9905 9827 9725 9708 9657 9597 9462 9417 9267
Hela
landet 5219730 5236610 5255580 5276960 5300480 5326310 5351430 5375280 5401270 5426670

Befolkningsantalet i Lovisa och Lappträsk uppgår sammanlagt till 18 348 invånare. Åldersfördelningen i
respektive kommun är parallell: 0–14-åringarnas andel av befolkningen i Lovisa är 15,3 %, i Lappträsk 15.2
%. I Lovisa är antalet 15–64-åringar 61,2 % av befolkningen, i Lappträsk 59,7 %. Antalet personer som fyllt
65 år utgör 23 % av invånarna i Lovisa, i Lappträsk 25,1 %. Enligt tabellen sker det en jämn utveckling av
invånarantalet. Befolkningsprognosen för Lovisa stad för 2020 uppgår till 15 770 invånare, prognosen för
Lappträsk för samma år är 2 998 invånare. (Statistikcentralens uppgift.)

3.2. Demografisk försörjningskvot
Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer i åldrarna under 15 år samt 65 år och över
som det finns per 100 personer i arbetsför ålder, d.v.s. 15-64 år. Ju större antal barn och/eller pensionärer,
desto högre är försörjningskvoten.

Figur/tabell 3. Demografisk försörjningskvot
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Försörjningskvoten i Lovisa är 63,4 och i Lappträsk 67,5, motsvarande siffra för hela Finland är 54,3.
Befolkningsprognosen för Lovisaregionen 2020 visar att antalet personer över 65 kommer att öka.
Befolkningsutvecklingen i Lovisaregionen har tagits i beaktande i budgetplanerna och bl.a. i det
bostadspolitiska programmet och det äldrepolitiska programmet. Enligt befolkningsprognosen kommer
antalet personer över 65 år att utgöra 29 % av befolkningen i Lovisa år 2020. Utvecklingen i Lappträsk går i
samma riktning. Prognosen antas visa att befolkningen i Lovisa före 2030 består till 33 % av personer över
65 år, i Lappträsk 31 %. (Statistikcentralen.)
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3.3. Nettoflyttning mellan kommunerna
Indikatorn visar nettoflyttningen mellan kommuner per 1 000 invånare. Medelfolkmängden används som
befolkningsuppgift. Nettoflyttningen fås genom att dra av det antal personer som flyttat från regionen
(utflyttare) från det antal som flyttat till regionen (inflyttare). Sålunda är nettoflyttningen positiv, om fler
personer har flyttar till regionen än från regionen.

År 2012 var nettoflyttningen i Lovisa stad -0,5 invånare/1 000 invånare och föregående år (2011) var den
+0,3 invånare/1 000 invånare. År 2010 var förhållandet +7 invånare/1 000 invånare. Nettoflyttningen i
Lappträsk 2012 var negativ, -3,2 invånvare/1 000 invånare, likaså negativ år 2011, d.v.s. -6.3/1 000
invånare.

Figur/tabell 4. Nettoflyttning mellan kommunerna

3.4. Uppgifter om modersmål
Andelen personer med annat modersmål än finska, svenska eller samiska i Lovisa och Lappträsk har varit
följande:

Från 2003 till 2012 har antalet personer i Lovisa med annat modersmål än finska, svenska eller samiska per
1 000 invånare fördubblats (år 2003 14,5/1 000, år 2012 30,8/1 000). Motsvarande siffror för Lappträsk var
14,1 år 2003 och 33,2 år 2012. Ökningen beror sannolikt på ökningen i antalet ryskspråkiga invånare,
trenden är liknande i jämförelsekommunerna, likaså i hela Finland.

3.5. Sjuklighetsindex
Hälsa och funktionsförmåga beskrivs allmänt med hjälp av sjuklighetsindex, som till exempel
Folkpensionsanstalten och Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller.
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Indikatorn visar genom index som har räknats ut för varje kommun i Finland hur frisk eller sjuk
befolkningen är i relation till medelvärdet för hela landet (=100). Indexet anges som åldersstandardiserat.
Sjuklighetsindexet bygger på tre statistiska variabler: dödlighet, andel av befolkningen i arbetsför ålder som
får sjukpension eller invalidpension och andel av befolkningen som har rätt till ersättning för läkemedel.
Var och en av dessa har ställts i relation till medelvärdet för landets befolkning, som anges med värdet 100.
Det slutliga sjuklighetsindexet är medelvärdet av de här tre delindexen. I denna berättelse används det
sjuklighetsindex som FPA beräknat. Utvecklingen för indexet i Lovisa har varit jämn (96,4–100,9), år 2011
97,2. Motsvarande siffror för Lappträsk har varierat från 97,5 till 100,4 och år 2011 var indexet 101,7.
Sjuklighetsindexet för bägge kommuner är tämligen högt i relation till jämförelsekommunerna (bl.a. Borgå
88,7).
Utöver sjulighetsindex är det också kutym att jämföra kommunernas index för förekomsten av
folksjukdomar. Följande uppgifter finns att tillgå för 2012:

FOLKSJUDOMSINDEX 2012 (enligt FPA:s hälsobarometer)

Figur/tabell 5. Folksjukdomsindex enligt FPA:s hälsobarometer.

Lovisa Lappträsk Askola Borgå Sibbo Hangö
Diabetes 95,4 85,9 82,0 94,3 88,3 80,1
Psykoser 82,7 81,3 65,5 73,0 58,3 95,9
Hjärtinsufficiens 102,5 65,5 69,2 73,2 65,4 54,7
Reumatoid artrit 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
Blodtryckssjukdoma
r

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

Kranskärlssjukdomar 86,5 68,3 83,0 73,6 79,9 74,7
Folksjukdomsindex 93,5 82,0 83,2 82,9 78,6 76,9

Enligt tabellen är index för astma och hjärtinsufficiens hos Lovisabor en aning högre än medelvärdet för
hela landet, Lappträskbornas index för reumatoid artrit är en aning högre än i allmänhet i hela landet.
Värdena i sjuklighetsindexet innebär dock inte alltid att det förekommer mycket sjukdomsfall i
ifrågavarande kommun, utan det kan också berätta om hur ”vårdberoende” sjukdomen är, kommunens
läkar-/skötarresurser, B-intyg för specialersättningsgilla läkemedel o.s.v. Till exempel kan indextalet för
diabetiker i Lovisa, 95,4, se högt ut, men det berättar å andra sidan om att diabetikerna omfattas väl at
bl.a. patientkallelsesystemet och att vården av dem är planmässig.

3.6. Mått för utbildningsnivå
Indikatorn beskriver befolkningens utbildningsnivå, som mäts enligt den genomsnittliga längden av den
högsta utbildning som fullföljts efter den grundläggande utbildningen per person.
När befolkningens utbildningsnivå mäts är populationen vanligen befolkningen i åldern 20 år och över.
Orsaken till detta är att de som är under 20 år i huvudsak fortfarande går i skola och sålunda inte har
hunnit avlägga någon examen. Med den befolkning som avlagt en examen avses de personer som avlagt
en examen vid gymnasier, yrkesläroinrättningar, yrkeshögskolor, universitet och högskolor, samt de som
avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen som fristående
examen. De som enbart fullföljt grundskolan, mellanskolan och folkskolan ingår inte i den befolkning som
avlagt en examen. Examina har klassificerats enligt den högsta yrkesinriktade examen som personen senast
avlagt.
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Figur/tabell 6. Mått för utbildningsnivå

Av figuren framgår det att utbildningsnivån i Sibbo ligger på en högre nivå än i hela landet, medan
utbildningsnivån för befolkningen i Hangö, Lappträsk, Lovisa och Askola är lägre än i Borgå, Sibbo och i
landet i allmänhet.

3.7. Ginikoefficient
Fördelningen av välfärd följs ofta upp med den så kallade Ginikoefficienten, som mäter inkomstskillnader.
Indikatorn anger fördelningen av den disponibla inkomsten i bostadshushållen i det område som granskas.
I Ginikoefficienten har nivån på inkomstskillnaderna koncentrerats till ett talvärde, som kan variera mellan
noll och ett. Värdena på Ginikoefficienten presenteras ofta även multiplicerade med hundra, varvid
koefficientens maximala värde är 100. Ju större värde Ginikoefficienten får, desto ojämnare är
inkomstfördelningen.

Sysselsättning och arbetslöshet är de mest centrala faktorerna som inverkar på inkomstskillnaderna.
Mycket stora inkomstskillnader anses försvaga den sociala kohesionen, förtroendet och rörligheten, vilket
har negativa konsekvenser för befolkningens välfärd och ekonomi. (Sotkanet.)

Av läget för Lovisa framgår det att ökningen i inkomstskillnader har växlat i ringa grad under de senaste tio
åren, i jämförelse med den nationella nivån är den mindre. Inkomstskillnaderna i Lappträsk har å sin sida
ökat från 2010 och överstiger den nationella nivån.

Figur/tabell 7. Ginikoefficient
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Ginikoefficient, disponibel inkomst 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lovisa 25,4 25,1 25,1 25,9 26 25 25,5 25,7 25,7 -
Lappträsk 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 -
Borgå 26 27 26,9 27,4 28,1 26,4 26,5 27,6 27,2 -
Sibbo 29,6 30,1 29,1 30 32,7 44,4 27,2 27,3 27,6 -
Hangö 23,4 23,5 23,5 24,4 25,2 23,9 23,8 23,7 24,5 -
Hela landet 27,2 28,2 28,1 28,7 29,5 28,4 27,6 28,2 28,5 -

3.8. De sysselsattas andel av befolkningen
Indikatorn visar den procentuella andelen sysselsatta av befolkningen.

Till sysselsatta räknas personer i åldrarna 15–74 år, som inventeringsveckan den 25–31 december
förvärvsarbetade minst en dag eller var tillfälligt frånvarande från arbetet. Uppgifterna om sysselsättningen
bygger på uppgifter från arbetspensions- och skattemyndigheterna. De personer som enligt arbets- och
näringsministeriets register över arbetssökande var arbetslösa årets sista dag har oberoende av eventuell
annan aktivitet veckan i fråga definierats som arbetslösa. Detta antal sysselsatta kallas också den
sysselsatta arbetskraften. Orsaken till att åldersgränsen för arbetskraft ställs vid 74 år är att personer som
lyfter ålderspension har rätt att i begränsad grad förtjäna arbetsinkomster.(Sotkanet.)

År 2012 grundades det 91 företag i Lovisa, 34 företag upphörde med sin verksamhet. Av de grundade
företagen var 14 företag inom servicebranschen (hemtjänst, även inklusive städning, motionstjänster,
skönhets- och frisersalonger), 4 restaurangföretag och 76 företag inom andra branscher (bl.a.
markbyggnad, fastighetsförvaltning, bokföringstjänster o.s.v.).
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Figur/tabell 8. Sysselsattas andel av befolkningen

Sysselsatta, % av befolkningen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lovisa 42,5 42,7 43 43,6 44,6 44,2 42,2 42,4 42,4 -
Lappträsk 38,3 38,9 39,2 41,3 41,3 41,9 41 41,8 41,3 -
Askola 47,3 47 47,8 48,5 48,9 48,6 46,9 47,3 47,4 -
Borgå 47,3 47,1 47 47,6 48,2 48,5 46,2 46,2 46,1 -
Sibbo 48,3 48,1 47,8 48 48,8 49,2 47,6 47,7 47,9 -
Hangö 45,8 46,1 45,6 46,5 46,9 45,7 40,1 41 41,2 -
Hela landet 43 43,2 43,1 43,8 44,7 44,6 42,8 43,3 43,6 -

Av tabellen framgår tydligt hur lågkonjunkturen som började 2008–2009 har inverkat på
sysselsättningsläget i jämförelsekommunerna. Av jämförelsekommunerna är det Sibbo och Askola som har
det bästa sysselsättningsläget. Enligt rapport 9/2013 från Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland
uppgick arbetskraften i Lovisa till 7 295 personer och i Lappträsk till 1 300 personer. Kommunernas
självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 2011 var 85,32 % i Lovisa och 82,23 % i Lappträsk.
(Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser, d.v.s. arbetsplatssufficiensen, anger förhållandet mellan
antalet personer som arbetar inom området och antalet sysselsatta som är bosatta inom området. Om
arbetsplatssufficiensen är över 100 procent är antalet arbetsplatser i området större än antalet inom
kommunen bosatta sysselsatta personer. Om arbetsplatssufficiensen är under 100 procent är förhållandet
det motsatta.) Mer information om näringslivsstrukturen i Lovisa och Lappträsk finns på sidan 33 i kapitlet
om personer i arbetsför ålder.

3.9. Boende och miljö som främjare av välfärd
Tekniska centralen satsar på att i planläggningen, tillståndsförfarandet och övervakningen främja en
trivsam, säker och hinderfri livsmiljö. Målet är att kommuninvånarnas tillfredsställelse ökar med hjälp av
trivseln, säkerheten och hinderfriheten.

Tomtutbudet är omfattande och vi erbjuder färdiga tomter på flera olika ställen. Målet är att staden alltid
skulle ha tomter till buds där som tjänsterna är tillgängliga på nära håll. På grund av en omfattande
markegendom och en förutseende markanskaffning uppfylls målet väl. Vi strävar efter att erbjuda en god
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möjlighet att bo och få resonlig service för kommuninvånare som får den bästa livskvaliteten av att bo på
glesbygden.

Gatorna, gång- och cykelbanorna och de allmänna områdena borde vara funktionella, trivsamma och
välskötta. Staden erbjuder goda gång- och cykelbanor samt ypperliga frilufts- och rekreationsleder. Utbud
finns på flera håll i staden.

Vid planläggningen av nya områden beaktas både trafikens och gång- och cykelbanornas funktionalitet och
säkerhet samt goda förbindelser till grönområden och den kringliggande naturen. Nya gator och leder
byggs till att vara hinderfria och vi strävar efter att ombygga de gamla till att bli hinderfria.

Miljöskyddet har som uppgift att främja välfärden för befolkningen och livsmiljön inom miljöskyddets
verksamhetsområde. Målet är att säkerställa en hälsosam och trivsam livsmiljö samt att bevara naturens
mångfald. En hälsosam och trivsam miljö med mångfald ökar kommuninvånarnas välfärd.
Vad gäller användningen för friluftsändamål är det centralt att de viktiga vattendragen och det för
rekreationsbruket betydelsefulla havsområdet har en god kvalitet. Centrala mål för verksamheten är att
förebygga miljöförstöring och hälsorisker som miljön förorsakar. Förfaringssätt för att förebygga
miljöförstöring är bland annat tillståndsbehandling för sådan företagsverksamhet som belastar miljön och
att avge förhandsutlåtanden om olika projekt.

Staden driver även en båthamn, flera badplatser och flera icke lagstadgade tjänster, så som till exempel
platser för att tvätta mattor.

Övervakningen av hur hälsosamma och säkra miljön, lokalerna som används av barn och unga samt övriga
lokaler som är i stadens användning är, innehar en central position. Det finns utmaningar på grund av det
gamla byggnadsbeståndet, men problem som observeras korrigeras fort om inte det förutseende arbetet
burit frukt. Det gamla byggnadsbeståndet har en tämligen dålig hinderfrihet, men vi strävar efter att
förbättra situationen med reparationer och ombyggnadsarbeten.

Kommunernas struktur, ekonomi och livskraft har beskrivits med nio nationella indikatorer och med en
lokal beskrivning av tekniska väsendets uppgifter. De teman för vilka det ännu inte finns nationella
statistiska uppgifter tillgängliga är välmående, studier och arbete samt livskvalitet. Hälsan bland
östnylänningar utreddes i ATH-undersökningen (regionala hälso- och välfärdsundersökningen) under
september–december 2012. Undersökningen gav inte ortsspecifika resultat. Som allmänna konstateranden
nämndes i resultaten bland annat att varannan östnylänning upplever sig vara lycklig, de äldre oroar sig för
halka på gångleder och på områden av landsbygdskaraktär att trafikförbindelserna är klart sämre än på
områden av stadskaraktär.

(THL: Resultatrapporten för den regionala hälso- och välfärdsundersökningen 19.3.2013.)
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4. BARN, UNGDOMAR I DE LÄGRE TONÅREN OCH UNGA

I valet av indikatorer för denna grupp deltog utöver välfärdsgruppen också anställda inom processen för
barn och ungdomar. I detta kapitel beskrivs några av de indikatorer som upplevs vara de viktigaste. Mera
detaljerad information om indikatorerna som beskriver situationen för barn, ungdomar i de lägre tonåren
och unga finns i välfärdsberättelsen för barn och unga. Vad gäller välfärdstemana delaktighet, studier och
arbete samt jämlikhet och rättvisa finns det ännu inte några nationellt mätbara indikatorer att tillgå. En
riksomfattande observation är att det finns ringa tillgång till så kallade välfärdsuppgifter om små barn. I
den insamlade statistiken finns det uppgifter om bl.a. ensamförsörjarfamiljer, utkomststöd och enligt
diagnosgruppering om barn som vårdats inom den specialiserade sjukvården o.s.v. Observationerna för
detta kapitels åldersgrupp koncentrerar sig därför närmast på skolbarns och ungdomars välfärd.

Merparten av indikatorerna för denna åldersgrupp är tagna från Skolhälsoenkäten 2010. Det genomfördes
en ny skolhälsoenkät våren 2013, men resultaten för denna finns ännu inte att tillgå. I denna berättelse
grupperas barnen i 0–7-åringar, 7–12-åringar och 12–16-åringar.

4.1. Besök på barnrådgivningsbyrå inom primärvården totalt/1 000 barn i
åldrarna 0–7 år (Välfärdskompassen 2011)

Lovisa 2 86
5

Lappträsk 2 58
7

Borgå 2 34
3

Askola 2 90
3

Sibbo 3 00
0

Hangö 2 49
3

Hela
landet

2 70
0

Barnrådgivningsbyråernas tjänster utnyttjas i mycket omfattande grad i varje jämförelsekommun i relation
till det nationella värdet. Siffrorna beskriver hur väl anlitad och allmänt accepterad rådgivningstjänsterna är
i egenskap av primärvårdsservice i kommunerna. I Lovisa och Lappträsk finns det inga ”borttappade” barn
inom rådgivningsbyråernas verksamhet. Om föräldrarna inte självmant bokar tid för besök på
rådgivningsbyrån, kontaktas familjen av personalen.



23

4.2. Inga nära vänner enligt svaren av elever i årskurserna 8 och 9 i den
grundläggande utbildningen
Indikatorn visar den procentuella andelen 8- och 9-klassare som deltagit i enkäten och som inte har någon
nära vän som de kan samtala förtroligt med. Läget för eleverna i den grundläggande utbildningen i Lovisa
och Hangö verkar enligt skolhälsoenkäten 2010 vara sämre än situationen i hela landet i allmänhet. Det
nationella resultatet är 9,1 %, resultatet för Lovisa 11,3 % och för Lappträsk 6,3 %.

Figur/tabell 9. Inga nära vänner enligt svaren av elever i årskurs 8 och 9

Inga nära vänner, % av eleverna i årskurs 8 och 9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lovisa - 11,7 - 9,4 - 8 - 11,3 - -
Lappträsk - - - 10,9 - 10,3 - 6,3 - -
Askola - 12,7 - 7,6 - 13,5 - 6 - -
Borgå - 8,3 - 9,7 - 9,8 - 8 - -
Sibbo - 8 - 13,2 - 10,4 - 8,4 - -
Hangö - 11,7 - 11,3 - 7,1 - 10,9 - -
Hela landet 12,1 11,7 11,7 11 11 9,8 9,8 9,1 9,1 -

4.3. Mobbats i skolan minst en gång i veckan, % av eleverna i årskurs 8



24

och 9 (Välfärdskompassen 2010, 2011)

Indikatorn visar den procentuella andelen av de elever som besvarat enkäten i årskurserna 8 och 9 i den
grundläggande utbildningen, vilka blivit utsatta för mobbning en gång per vecka eller oftare under
terminen.

Lovisa 8,
5

Lappträsk 8,
5

Askola 8,
1

Hangö 8,
4

Borgå 6,
8

Sibbo 9,
2

Hela
landet

7,
6

Beaktansvärt är att den procentuella andelen mobbade i samtliga jämförelsekommuner är högre än
medeltalet för hela landet. Borgå har den lägsta procentuella andelen och Sibbo den högsta.

4.4. Brister i föräldraskapet såsom elever i årskurserna 8 och 9 upplevt det
(enligt Skolhälsoenkäten, Institutet för hälsa och välfärd)
Indikatorn visar den procentuella andelen elever 8- och 9-klassare i den grundläggande utbildningen som
deltagit i enkäten och som upplevt brister i föräldraskapet. Bristerna i föräldraskap består av följande
faktorer: föräldrarna känner inte elevens vänner, känner inte till var de tillbringar veckoslutskvällarna,
eleven kan inte diskutera sina angelägenheter med föräldrarna, eleven får inte stöd i hemmet när det
uppstår problem i skolan.

Figur/tabell 10. Brister i föräldraskap såsom elever i årskurserna 8 och 9 upplevt
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det

Resultatet för eleverna i årskurserna 8 och 9 i Lovisa är oroväckande eftersom det rejält överstiger den
nationella medelnivån. I Lappträsk förekom det också mera brist i föräldraskap än i resultaten för enkäten
2008.

4.5. Röker dagligen, procentuell andel av elever i årskurserna 8 och 9
(Skolhälsoenkäten 2010, Välfärdskompassen)
Klassenkäten genomförs under lärarens ledning i årskurs 8 och 9 i alla grundskolor i kommunen. Indikatorn
visar den procentuella andelen av de elever som deltagit i enkäten i klasserna 8 och 9 i den grundläggande
utbildningen vilka röker en gång per dag eller oftare. Informationen i Välfärdskompassen (Institutet för
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hälsa och välfärd) omfattar uppgifter för kommunerna ända från 2007 och åtminstone under denna
tidsperiod har Lovisaelevernas tobaksrökning legat på en högre nivå än den nationella.

Lappträskelevernas tobaksrökning låg tidigare på nationell nivå, men har ökat under de senaste åren.

Hela
landet

15

Lovisa 24,
9

Lappträsk 19,
7

Hangö 16,
8

Borgå 18,
4

Sibbo 12,
1

4.6. Användning av berusningsmedel bland unga (lokala uppgifter)
Föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf är en vittomfattande samarbets- och
medborgarorganisation. Dess medlemsorganisationer är lokala, regionala och riksomfattande
organisationer.
Målet för EHYT rf:s verksamhet är att stöda medlemsorganisationernas och medborgarverksamhetens
förutsättningar för verksamhet. EHYT rf har besökt skolorna i Lovisa och gett alkohol- och drogupplysning.
Enkäten om alkohol och droger är ett av de verktyg som föreningen använder. Enkäten fungerar såväl som
ett underlag för diskussion som en viktig form för insamling av information. Utgående från resultaten för
berusningsmedelsenkäten får man uppgifter om hur ungdomarnas attityder förändras och om hur mycket
berusningsmedel de använder.
Från resultaten lyftes ungdomarnas cannabisanvändning/försök fram. Vid tolkningen av resultaten
beaktades antalet svarare på så sätt att om kommunen har under 100 svarande bör förändringen vara
minst 5 procentenheter för att vara värd att uppmärksammas.
I Lovisa var antalet svarare dock dubbelt i jämförelse med miniminivån. Av 8-klassarna i Lovisa har 19 %
använt eller använder cannabis. Dessutom var 8 % intresserade av att prova på cannabis. I enkäten 2013
har intresset för att prova på cannabis ökat.
Figur/tabell 11. Användning av berusningsmedel, enkät som genomförts inom den grundläggande
utbildningen

Lovisaelevernas tobaksrökning är oroväckande hög i jämförelse
med andra kommuner och det nationella resultatet.
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Har du använt/provat på cannabis?

4.7 Medelsvår eller svår depression, % av eleverna i årskurserna 8 och 9
Indikatorn beskriver inte diagnostiserad depression.
Indikatorn visar den procentuella andelen elever i klasserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen,
vilka upplevt medelsvår eller svår depression (av dem som deltagit i enkäten i den berörda åldersklassen).
Depression mättes med 12 frågor som baserar sig på Becks depressionsmätare.
Frågor
 I vilken sinnesstämning befinner du dig?
 Hur ser du på din framtid?
 Hur anser du att ditt liv förlöpt?
 Hur nöjd eller missnöjd känner du dig?
 Hurdan anser du att du är?
 Känner du besvikelse?
 Hur förhåller du dig till att träffa främmande människor?
 Hur upplever du att behöva fatta beslut?
 Vad anser du om dig själv och ditt utseende?
 Hur sover du?
 Känner du trötthet eller utmattning?
 Hurdan aptit har du?

Enligt resultaten för skolenkäten är det allmännare att flickor upplever medelsvår eller svår depression
oftare än pojkar. När man tolkar resultaten bör man ställa sig kritisk, eftersom till exempel resultaten för



28

enkäten i en liten skola kan variera i betydande grad redan på grund av ett fåtal elevers
depressionssymptom.
Figur/tabell 12. Medelsvår eller svår depression, % av eleverna i årskurserna 8 och 9

Medelsvår eller svår depression, % av eleverna i årskurs 8
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Lovisa - 9,4 - 13,2 - 16,4 - 12,8 - -

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

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

Borgå - 12,7 - 15 - 13,7 - 14 - -

Sibbo - 12 - 14,6 - 16,3 - 12 - -

Hangö - 17,7 - 16,2 - 20,6 - 16,6 - -

Hela landet 11,5 12,5 12,5 13 13 13,1 13,1 12,8 12,8 -
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5. UNGA OCH UNGA VUXNA (17–24-ÅRINGAR)

Unga och unga vuxna (17–24-åringar) har inkluderats i berättelsen som en egen undersökningsgrupp. I
livscykeltänkandet befinner sig denna åldersgrupp i ett sådant övergångsskede där ungdomarna bl.a.
funderar på sin fortbildning och på att flytta hemifrån.

5.1. Andelen 17–24-åriga personer utanför utbildningssystemet, % av
befolkningen i samma ålder
Indikatorn visar den procentuella andelen personer i åldern 17–24 utanför utbildningssystemet av
befolkningen i samma ålder. Med personer utanför utbildningssystemet avses personer som året i fråga
inte är studerande eller som inte har någon examenskod eller utbildning efter utbildningen på grundnivån.
Indikatorn har betydelse som en faktor som förutsäger missbruksrisker och som mäter delaktighet,
marginalisering och levnadsförhållanden.

Figur/tabell 13. Andelen 17–24-åriga personer utanför utbildningssystemet, % av befolkningen i samma
ålder

17–24-åriga personer utanför utbildningssystemet, % av
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I Lovisa och Lappträsk ligger siffran på en aningen högre nivå än siffran för hela landet. För att stöda
förebyggandet av marginalisering har Lovisaregionen bl.a. deltagit i programmet ”Unga utslagna” inom
projektet Kaste (nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården) och vidtagit konkreta
åtgärder, såsom verksamheten på Lilla Petters gård samt uppsökande ungdomsarbete.

5.2 Unga arbetslösa (i åldrarna 15–24, Sotkanet)
Indikatorn visar den procentuella andelen arbetslösa i åldern 15–24 av arbetskraften i åldern 18–24. Med
ung arbetslös avses en arbetslös person i åldern 15–24.

Arbetslös arbetssökande är en person, som är arbetslös och som står till arbetsmarknadens förfogande för
heldagsanställning eller som väntar på att ett avtalat anställningsförhållande ska börja. Även individuellt
permitterade räknas som arbetslösa. Personer som beviljats arbetslöshetspension räknas inte som
arbetslösa. I Lovisa fanns det 31.12.2011 1 598 personer i åldern 15–25 och motsvarande siffra för
Lappträsk var 234 (Statistikcentralen). Enligt rapport 10/2013 från närings-, trafik- och miljöcentralen i
Nyland fanns det 70 arbetslösa över 25 år i Lovisa och 7 i Lappträsk.

Figur/tabell 14. Unga arbetslösa (15–24-åringar) i jämförelsekommunerna
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13,0 11,9

Askola 9,9 9,6

Hangö 14,4 13,9

Lappträsk 11,7 8,2

Lovisa 11,6 9,2

Borgå 10,0 10,7

Sibbo 7,6 5,8

Som helhet betraktad har arbetslöshetsprocenten för unga i Finland sjunkit en aning från 2010 till 2011.
Minsta antalet unga arbetslösa finns i Sibbo, och situationen i Lovisaregionen är bättre än det
riksomfattande läget. Enligt statistiken (Sotkanet) ser det ut som om Hangö och Borgå skulle ha flest unga
arbetslösa.
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5.3. Långvariga mottagare av utkomststöd i åldern 18–24, % av
befolkningen i samma ålder
Som långvarigt utkomststöd klassificeras egentligt utkomststöd som beviljats i 10–12 månader och som
kortvarigt sådant utkomststöd som beviljats för 1–3 månader. Enligt lagen om utkomststöd är
utkomststödet ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och syftet med det är att
trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av
utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett
människovärdigt liv.

Utkomststödet kan bestå av egentligt eller förebyggande utkomststöd. I samband med arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte kan det utgöras av sysselsättningspenning eller reseersättning. Indikatorn visar den
procentuella andelen 18–24-åringar som fått utkomststöd av befolkningen i samma ålder.
Befolkningsuppgifterna är från årets sista dag. Långvariga mottagare av utkomststöd: personer som
mottagit utkomststöd under minst 10 månader under året.

Indikatorkälla är THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) register över utkomststöd. Uppgifterna i registret är
sekretessbelagda.

Figur/tabell 15. 18–24-åriga långvariga mottagare av utkomststöd, % av befolkningen i samma ålder

18–24-åriga långvariga mottagare av utkomststöd, %
av befolkningen i samma ålder

200
3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lovisa 2,4 1,9 2,7 1,7 1,1 1,1 3,3 2,8 3,3 -
Lappträsk - - - - - - - 2,8 - -
Askola - - - - - 1,7 - 2,1 - -
Borgå 2,1 2,6 1,5 1,2 1,1 1,6 2,3 2 2 -
Sibbo 1 0,5 0,6 - 0,9 - 0,9 1,3 1 -
Hangö 2,1 2,1 0,8 0,8 1,3 1,9 2,4 2,5 3,5 -
Hela landet 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,9 3 2,9 -
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Vid utgången av 2012 fanns det enligt Befolkningsregisterscentralens uppgifter 919 personer i åldern
18–24 i Lovisa och i Lappträsk 152. Ungdomsarbetslösheten ger ingen förklaring till att behovet av
utkomststöd ökat.

5.4 Personer som fått invalidpension på grund av psykiska sjukdomar och
syndrom samt beteendestörningar, 16–24 år, % av befolkningen i samma
ålder
Indikatorn visar den procentuella andelen av befolkningen i åldern 16–24 som på grund av psykiska
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00 - F99) fått invalidpension enligt arbets- och/eller
folkpensionssystemet i slutet av statistikåret. Invalidpensionerna omfattar tills vidare beviljade pensioner
och tidsbegränsade rehabiliteringsstöd. År 2007 hade ungefär hälften av invalidpensionstagarna en psykisk
utvecklingsstörning (F70 - F79) som diagnos. Indikatoruppgifterna baserar sig på medicinska diagnoser
(bl.a. psykoser, beroendesyndrom orsakade av alkohol och stimulantia, olika former av demens,
panikstörningar).
Figur/tabell 16. Personer som fått invalidpension på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendestörningar, 16–24 år, % av befolkningen i samma ålder

Personer som fått invalidpension på grund av
psykiska sjukdomar och syndrom samt
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Lovisa 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7
Lappträsk - - - - - - - - - -
Askola - - - - - - - - - -
Borgå 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8
Sibbo 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8
Hangö 0,7 0,7 0,7 0,6 - - 0,6 1 1,1 1,1
Hela landet 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9
Siffran för Lovisa ligger på nationell nivå, 0,8 % av befolkningen i samma ålder. I Lappträsk är antalet
personer under 8 och förekomster under 8 tas överhuvudtaget inte i betraktande. Uttryckt i antal personer
i Lovisa är siffran tämligen låg (under 10 personer), men rehabilitering och stödåtgärder i samband med
den är viktiga ur individens synvinkel, till exempel vid anpassning till stödboende.
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6. PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER

6.1. Arbetslösa, % av arbetskraften (Sotkanet)
Indikatorn visar den procentuella andelen arbetslösa av arbetskraften. Den arbetslösa arbetskraften
omfattar de arbetslösa i åldrarna 15–74. Arbetslös arbetssökande är en person, som är arbetslös och som
står till arbetsmarknadens förfogande för heldagsanställning eller som väntar på att ett avtalat
anställningsförhållande ska börja. Även individuellt permitterade räknas till de arbetslösa. Mottagare av
arbetslöshetspension betraktas inte som arbetslösa.

Arbetet skapar ofta en livsrytm och när arbetslösheten slår till ökar risken för marginalisering och missbruk
av berusningsmedel. Ett rikligt bruk av berusningsmedel kan också leda till arbetslöshet. Å andra sidan kan
en arbetsplats främja kontrollen över bruket av alkohol och narkotika. Den allmänna förekomsten av
arbetslöshet hos personer som missbrukar berusningsmedel kommer fram vid inventeringen av alkohol-
och narkotikarelaterade fall och i datasystemet för missbrukarvård.

Figur/tabell 17. Arbetslösa av arbetskraften enligt jämförelsekommun

2010 2011 2012
Hela landet Sammanlag

t
10,2 9,4 9,8

Askola
Hangö
Lappträsk
Lovisa
Borgå
Sibbo

6,7 6,54 6,3
11,2 9,1 10,4
8,9 8,1 8,2
9,4 9,2 8,9
8,0 7,7 7,8
5,1 4,4 4,3

Enligt närings-, trafik- och miljöcentralens statistik 10/2013 var arbetslöshetsgraden i Lovisa 9,7 % och i
Lappträsk 8,2 %. Den sammanlagda arbetslöshetsgraden för regionen var 9,4 %.

Arbetslöshetstalen i arbetskraftsundersökningen och i arbetsförmedlingsstatistiken skiljer sig från varandra
p.g.a. skillnader i statistikföringsgrunderna för aktiv arbetssökning och stående till arbetsmarknadens
förfogande. Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik grundar sig på lagstiftning och
administrativa bestämmelser. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning följer den internationella
arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och EU:s statistikmyndighet Eurostats
praxis.
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Enligt Matti Kortteinen och Hannu Tuomikoski (1998) klarar de som har en svag yrkeskunskap och låg
inkomstnivå sämst av kriserna i vuxen ålder. Ju högre grad av arbetslöshet, sjukdom och fattigdom som
koncentreras på samma individer, desto tydligare kumuleras utsattheten. Tilliten till andra är en central
faktor för att arbetslösa ska klara sig: Ju klarare en arbetslös upplever sig leva ensam, desto sannolikare
insjuknar denne och marginaliseras därmed allvarligare. I publikationen Suomalaisten hyvinvointi 2006
konstaterades det också att arbetslöshet är en faktor som inverkar i bakgrunden till övrig utsatthet.
Arbetet ger livet struktur, i arbetet kommer man i kontakt med andra och man delar upplevelser med
andra, arbetet skapar gemenskapliga mål och värderingar, arbetet ger en social identitet och status samt
arbetet gör att man blir aktiv (Silvonen 1998). (Källa: Sotkanet.)
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6.2. Svårsysselsatta
Indikatorn visar andelen (%) svårsysselsatta personer av befolkningen i åldern 15–64. De svårsysselsatta
har ställts i relation till befolkningen i samma ålder, eftersom denna grupp också innehåller personer som
inte hör till arbetskraften.

Svårsysselsatta personer är personer i arbetsför ålder som rör sig mellan arbetslöshet, arbetskraftspolitiska
åtgärder och korta anställningsförhållanden och som har svårigheter att få arbete på den öppna
arbetsmarknaden. Förändringarna i näringsstrukturen och arbetslivets krav kan vara orsaken till att det inte
finns arbetsplatser som motsvarar den arbetslösas yrkeskompetens. Möjligheten att få arbete försvåras
dessutom av ålder, nedsatt funktionsförmåga och hälsorelaterade och psykosociala problem.

Till gruppen med svårsysselsatta personer räknas långtidsarbetslösa, periodiskt arbetslösa, personer som
blivit arbetslösa efter att ha omfattats av en åtgärd och arbetslösa som upprepade gånger placerats i en
åtgärd.

a) Gruppen av långtidsarbetslösa består av personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott
i minst ett år.

b) Periodiskt arbetslösa är personer som varit arbetslösa arbetssökande i sammanlagt minst 12
månader under de senaste 16 månaderna, exklusive ovan nämnda personer som varit arbetslösa
utan avbrott.

c) Till de personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av en åtgärd räknas alla de som under
de senaste 12 månaderna har deltagit i en stödåtgärd, arbetspraktik, arbetslivsträning eller
arbetskraftsutbildning, vikarierat en alterneringsledig eller deltagit i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte och vars placering har slutat 3 månader före inventeringsdagen och som är
arbetslösa arbetssökande på inventeringsdagen.

d) Till de arbetslösa som upprepade gånger placerats i en åtgärd räknas de personer som under
inventeringsdagen deltar i en stödåtgärd, arbetspraktik, arbetslivsträning eller
arbetskraftsutbildning, vikarierar en alterneringsledig eller deltar i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte och som under de senaste 16 månaderna har deltagit i ovan nämnda åtgärder
som dock slutat 3 månader innan den åtgärd som pågår under inventeringsdagen började.
Dessutom måste personen ha varit arbetslös arbetssökande i sammanlagt minst 12 månader under
de senaste 16 månaderna eller i ovan nämnda aktiveringsåtgärd.

Andelen svårsysselsatta personer av alla personer i arbetsför ålder beskriver den strukturella
arbetslöshetens utveckling som en del av arbetsmarknaden.

Figur/tabell 18. Svårsysselsatta, % av
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15–64-åringarna

Svårsysselsatta, % av 15–64-åringarna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lovisa - - - 3,5 2,8 2,4 2,6 4 4,2 4,1
Lappträsk - - - 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
Borgå - - - 3,2 2,8 2,5 3 3,5 3,5 3,6
Sibbo - - - 1,7 1,5 1,1 1,6 1,8 1,8 1,6
Hangö - - - 3,4 2,5 2,2 2,8 4,7 4,3 4,1
Hela landet - - - 4,2 3,5 3,1 3,7 4,1 4 4,1



38

Uttryckt i antal är till exempel läget i Lovisa följande: 31.12.2012 utgjorde 15–64-åringarna 61,2 % av
kommunens befolkning, d.v.s. 9 497 personer. Till exempel antalet arbetslösa var enligt närings-, trafik- och
miljöcentralens rapport 10/2013 218 i Lovisa och 38 i Lappträsk.

Enligt rapporten uppgick arbetskraften i sin helhet i Lovisaregionen till 8 595 personer (Lovisa 7 295,
Lappträsk 1 300). Antalet arbetslösa arbetssökande var sammanlagt 811 personer, varav 376 var över 50 år
gamla. Samtidigt var antalet lediga arbetsplatser sammanlagt 40.

6.3. Öppenvårdsklienter inom missbrukarvården/1 000 invånare (Sotkanet)
Indikatorn visar antalet klienter som utnyttjar missbrukarvårdens öppenvårdstjänster, som finansieras av
kommunerna, på A-klinikerna eller ungdomsstationerna per 1 000 invånare. Befolkningsuppgifterna är från
årets sista dag. I antalet klienter under året ingår en person endast en gång oberoende av hur många besök
klienten gjort.

Figur/tabell 19. Öppenvårdsklienter inom missbrukarvården/1 000 invånare

2010 2011 2012
Lovisa Sammanlag

t
12,1 13,8 12,2

Lappträsk
Askola
Hangö
Borgå
Sibbo
Hela landet

8,7 10,5 5,7
4,7 7,9 6,6
7,8 5,6 10,3
11,3 13,0 13,0
1,6 2,2 0,5
9,3 9,1 8,9

Av tabellen framgår det att antalet öppenvårdsklienter inom missbrukarvården i Lovisa under
jämförelseåren var högre än i hela landet i medeltal, likaså i Borgå. A-kliniken i Lovisa handhar också
tjänsterna för missbrukare för Lappträsksbornas del. Det finns ingen ungdomsstation, och en del av
tjänsterna för missbrukare sköts också av hälsovårdscentralen i samarbete med A-kliniken, bl.a.
utdelningen av medicin till klienter som genomgår substitutionsbehandling.
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Indikatoruppgifterna kan tolkas på två sätt. Det används mycket alkohol och narkotika i regionen, å andra
sidan har tillgången till service ökat och tröskeln att söka hjälp blivit lägre, kön till A-kliniken i Lovisa är två
veckor lång året runt. Antalet anställda i Lovisa är två, och det är inte möjligt att göra
missbruksförebyggande arbete med denna personalstyrka. Det har också utvecklats nya sätt att hjälpa,
bl.a. användningen av erfarenhetsexperter inom öppenvården. Klientantalet har också vuxit och det finns
många blandmissbrukare, vars vård kräver frekventa uppföljningsbesök i början och som bidrar till att
mängden besök växer på årlig nivå. Just nu har Lovisa stad inte en skriftlig strategi för förebyggande av
missbruk (uppgifterna från såväl A-kliniken i Lovisa som i Borgå är daterade 5.11.2013).

6.4. Personer i åldern 16–64 som får invalidpension på grund av sjukdomar
i muskuloskeletala systemet (Sotkanet)
Indikatorn visar den procentuella andelen 16–64-åringar med invalidpension på grund av sjukdomar i
muskuloskeletala systemet (M00 - M99), vanligen kallat stöd- och rörelseorganen, i slutet av året av
befolkningen i samma ålder. Statistiken omfattar personer som fick invalidpension från antingen arbets-
eller folkpensionssystemet eller från båda systemen. De individuella förtidspensionerna har införlivats i
invalidpensionerna.

Indikatorn visar andelen invalidpensionstagare på grund av sjukdomar i muskuloskeletala systemet av
befolkningen i åldern 16–64. Även långtidsarbetslösheten och antalet arbetslöshetspensionstagare har
påverkat möjligheten att få invalidpension. Vad gäller indikatorn bör man observera att befolkningsandelen
inte är åldersstandardiserad. När man tolkar indikatorns innehåll bör man beakta ändringarna av
åldersgränserna för individuell förtidspension och andra förmåners inverkan på användningen av
invalidpensioner särskilt i de äldsta åldersgrupperna (arbetslöshetspension och den s.k. pensionsslussen,
den offentliga sektorns yrkesbaserade pensionsåldrar, deltidspension).
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Figur/tabell 20. Personer i åldern 16–64 som får invalidpension på grund av sjukdomar i muskuloskeletala

systemet
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Anmärkningsvärt är att i jämförelse med nationell nivå går personer i Lovisa och Lappträsk i pension på
grund av dessa sjukdomar i högre grad. Enligt personalutredningen som genomfördes 2001 var de
allmännaste orsakerna till personalens sjukfrånvaro besvär i det muskuloskeletala systemet. Staden har
cirka 1 000 anställda och Lappträsk kommun 208 (uppgifterna från Wikipedia). Av den totala arbetskraften
i Lovisa arbetar 15,5 % inom industrin, i Lappträsk 9,9 %. Inom offentlig förvaltning, obligatorisk
socialförsäkring eller social- och hälsovården arbetar 24,4 % av arbetskraften i Lovisa, 27,9 % i Lappträsk.
Den procentuella andelen för parti- och minuthandel, restaurangbranschen och logistiktjänster är 22,8 % i
Lovisa, motsvarande siffra för Lappträsk är 18,9 %. Den procentuella andelen för arbetsplatser inom
service i Lovisa var 58,6 % och i Lappträsk 58 % (Välfärdskompassen, Institutet för hälsa och välfärd 2013,
ursprungliga uppgifter: Statistikcentralen, sysselsättningsstatistik, tidsserien 2007–2011).

För jämförelse finns det nedan en tabell över 16–64-åringar som beviljats invalidpension i
jämförelsekommunerna. Antalet är uttryckt i procent. (Sotkanet.)
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Figur/tabell 21. Invalidpensionstagare i åldrarna 16–64, % av befolkningen i jämförelsekommunerna

2010 2011 2012
Hela landet 7,4 7,3 7,1
Askola 5,8 5,6 5,5
Hangö 8,8 8,6 8,4
Lappträsk 9,0 8,4 8,1
Lovisa 8,7 8,4 8,1
Borgå 6,0 5,9 5,7
Sibbo 5,1 4,8 4,5

Personer som avgår med invalidpension pensioneras vid i snitt 54 års ålder. Trots att avgång med
invalidpension på grund av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen sker i en senare ålder hade det
fortfarande funnits många år kvar att arbeta. Var tionde person som avgår med invalidpension på grund av
en sjukdom i ett stöd- och rörelseorgan är mellan 35 och 49 år gammal. Vanligast är invalidpensioner i
fysiskt tunga arbeten. (KT Kommunarbetsgivarna m.fl. :Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och
förebyggande av arbetsoförmåga inom kommunsektorn januari 2012, sid.2.)

6.5. 25–64-åriga långvariga mottagare av utkomststöd, % av befolkningen
i samma ålder
Indikatorn visar den procentuella andelen långvariga 25–64-åriga utkomststödstagare av befolkningen i
samma ålder under kalenderåret. Som befolkningsuppgift används uppgifterna från årets sista dag.
Indikatorn visar en hur stor del av befolkningen i den bästa arbetsföra åldern som under en lång tid fått
utkomststöd. Till de långvariga utkomststödstagarna räknas de klienter vars stödbehov fortsätter år efter
år. Andelen långtidsklienter av befolkningen mäter bättre den verkliga fattigdomen än alla
utkomststödsklienters andel av befolkningen.

Figur/tabell 22. 25–64-åriga långvariga mottagare av utkomststöd, % av befolkningen i samma ålder
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Såväl i Lovisa, Borgå, Hangö som Lappträsk finns det statistiskt färre mottagare av långvarigt utkomststöd
än i hela landet i medeltal. Detta kan bero på de lokala omständigheterna, bl.a. effektivt utnyttjande av
sysselsättningsverkstäder, årsrevisionen vid Fortum (sysselsätter lokalbefolkningen) och genomförda
klientplaner inom vuxensocialarbetet.

Antalet invånare i åldersgruppen 15–64 var 31.12.2011 i Lovisa 9 657 och i Lappträsk 1 737.
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7.  ÄLDRE PERSONER

7.1 Personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma, % av befolkningen
i samma ålder
Indikatorn visar den procentuella andelen personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma i slutet av
året av befolkningen i samma ålder. Vid beräkningen av indikatorn betraktade man som hemmaboende
personer som inte är långvårdspatienter på sjukhus och hälsovårdscentraler och som inte bor på
ålderdomshem, serviceboende för äldre med heldygnsomsorg, institutioner för personer med
utvecklingsstörning eller inom assisterat boende för personer med utvecklingsstörning.
Befolkningsuppgifterna är från årets sista dag.

Enligt målen i det åtgärdsprogram som social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för servicestruktur
lade fram 1992 skulle andelen personer i åldrarna 75 år och över som klarar sig hemma antingen på egen
hand eller med hjälp av anhöriga eller omgivningen och/eller hem- och öppenvårdstjänster som anordnats
av social- och hälsovården öka till 90 procent före år 2000. Indikatorn är avsedd för att följa upp det
angivna målet.

Med indikatorn kan man följa upp utfallet för målen i folkhälsoprogrammet Hälsa 2015. Målsättning 5: Den
genomsnittliga förbättringen av funktionsförmågan för personer över 75 år fortsätter i samma riktning som
under de 20 senaste åren.

Figur/tabell 23. Personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma, % av befolkningen i samma ålder
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Personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma, %
av befolkningen i samma ålder
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Lovisa 89,4 89,8 90 88,7 89,7 89,4 89,2 88,9 88,8 89,5
Lappträsk 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
Borgå 89,9 90,3 90,4 90,2 89,4 89,5 91,6 90,8 90 91,2
Sibbo 90 90,4 90,3 90,2 91,4 91 91,2 91,1 90,7 90,2
Hangö 91,4 90,9 90,7 89,2 89,3 89,9 89,5 88,1 87,4 89,4
Hela landet 89,7 89,7 89,6 89,4 89,3 89,3 89,4 89,5 89,5 90

7.2. Ensamboende i åldrarna 75 år och över, % av befolkningen i samma
ålder
Figur/tabell 24. Ensamboende i åldrarna 75 år och över, % av befolkningen i samma ålder
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Sibbo

Hela
landet

Beaktansvärt är att till exempel 60,6 % av personer över 75 år i Lovisa är ensamboende, vilket är en aning
mera än i hela landet i genomsnitt. Merparten av personerna över 75 år i Lovisa är kvinnor (992),antalet
män är 656, sammanlagt är antalet personer över 75 år 1 648. I Lappträsk är motsvarande siffror följande:
203 kvinnor, 117 män, sammanlagt 320 personer. Män behöver i allmänhet mera hjälp i hemmet för att
klara av vardagen än kvinnor, särskilt då de plötsligt blir änklingar. Ensamma män använder mera alkohol
än andra, är deprimerade och blir lättare marginaliserade än de som lever i en parrelation. Därför bör
seniorservicen ägna uppmärksamhet åt och satsa på förebyggande arbete.

7.3. Personer i åldrarna 65 år och över som fått full folkpension, % av
befolkningen i samma ålder
Indikatorn visar den procentuella andelen personer i åldrarna 65 år och över som i slutet av året fått full
folkpension, av befolkningen i samma ålder. Medelfolkmängden används som befolkningsuppgift. De
personer som får små eller inga förvärvspensioner alls har full folkpension.

Enligt uppgifterna 31.12.2012 var den procentuella andelen personer över 65 år 23,5 %, d.v.s. 3 467
personer, av kommuninvånarna i Lovisa. Motsvarande siffror för Lappträsk var 25,1 %, d.v.s. 710 personer.

Figur/tabell 25. Personer i åldrarna 65 år och över som fått full folkpension, % av befolkningen i samma
ålder
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Lovisa 4,8 4,7 4,4 3,7 3,1 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1
Lappträsk 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
Borgå 4,7 4,3 3,8 3,3 3 2,8 2,6 2,3 2 1,9
Sibbo 5,3 4,8 4,3 3,7 3,4 3,1 3,1 2,9 2,5 1,9
Hangö 4,6 4,4 4 3,3 2,9 2,6 2,5 2 1,6 1,3
Hela landet 6,2 5,8 5,3 4,8 4,4 4,1 3,8 3,5 3,2 2,8

Under tio år har värdena i alla jämförelsekommuner sjunkit stadigt under medelnivån för hela landet.

Numera finns det ett klart större antal personer som lyfter pension än tidigare. Det beror på att det förr på
landet fanns små lantbrukslägenheter, där lantbrukarna inte betalade arbetspensionsförsäkring och
kvinnorna sällan fick arbetspension. Äldre personer som bor i centrum har också högre inkomster än äldre
som bor på landsbygden. I framtiden kommer de pensionerades betalningsförmåga att bli ännu bättre.

7.4. Personer i åldrarna 75 år och över som fick regelbunden hemvård 30
november, % av befolkningen i samma ålder
Indikatorn visar den procentuella andelen personer i åldrarna 75 år och över som fick regelbunden
hemservice eller hemsjukvård.

Uppgiftskälla är THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) klientinventering inom hemvården, där uppgifter om
alla de klienter som har en service- eller vårdplan eller som får hemservice, hemsjukvård eller dagsjukvård
minst en gång per vecka insamlas. För denna indikator plockades endast de klienter som fått hemservice
eller hemsjukvård (alla klienter som meddelats i klientinventeringen inom hemvården togs alltså inte med).
I klienterna ingår inte sådana personer som får vård på anstalt eller som omfattas av boendeservice, även
om de har en ikraftvarande service- eller vårdplan.

Indikatorn informerar inte om satsningarna på öppenvårdstjänster eller de resurser som
öppenvårdstjänsterna tilldelats, eftersom man i kommunen kan ge mycket hjälp åt ett fåtal klienter eller
lite service till många klienter. Dessutom är servicesystemet för äldre en helhet och kommunerna väljer
olika organisationssätt. Att jämföra enskilda tjänster i olika kommuner berättar alltså inte hela sanningen,
eftersom man på grund av klienternas hälsotillstånd och önskemål kanske har satsat på t.ex. serviceboende
i kommunen i fråga.

Figur/tabell 26. Personer i åldrarna 75 år och över som fick regelbunden hemvård 30.11, % av befolkningen
i samma ålder
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Personer i åldrarna 75 år och över som fick regelbunden
hemvård 30.11, % av befolkningen i samma ålder
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År 2012 var den procentuella andelen personer över 75 år 10,6 % (1 542 personer) och i Lappträsk 11,3 %
(320 personer)

Utgångspunkten är att inom stadens all verksamhet och service främja de äldres möjligheter att bo hemma
under olika livsskeden. Servicestrukturen ska stöda boende i hemmet, förebyggande tjänster och olika
lösningar för serviceboende. Målsättningen är att minst 91 % av personer som fyllt 75 år bor hemma.

Den regelbundna hemvården omfattar just nu 12,5 % av befolkningen i Lovisa som fyllt 75 år.
Rekommendationen är 13–14 %. Hemvården kan för närvarande inte alltid tillhandahålla vård på ett
jämlikt sätt under olika tider på dygnet, varför det föreligger behov av att omorganisera hemvården och
öka resurserna för likvärdig och jämlik tillgång till hemvård, inklusive hemsjukvård främst under kvällar och
veckoslut. Inom hemvården upplever man att man inte förmår ägna tillräckligt med tid åt klienterna för att
skapa trygghetskänsla, särskilt under kvällar och veckoslut. Behovet av vård nattetid bör utredas.
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8. SAMMANFATTNING

Välfärdsberättelsen för kommunerna Lovisa och Lappträsk som sammanställts i pappersform är
den första sammanställningen som beskriver kommuninvånarnas välfärd med gemensamma
indikatorer. För utförandet valdes en välfärdsgrupp, vars sammansättning kommer att revideras
vart fjärde år. Till stor hjälp i indikatorarbetet var det pågående projektet Ester (2011–2013), vars
huvudändamål var att sätta sig in i främjandet av välfärd i kommunerna och i arbetet för att
minska skillnaderna i hälsa. Till en början stod cirka 100 nationella indikatorer ur olika register till
buds. Av dessa valde välfärdsgruppen 28 indikatorer som lämpade sig för lokala omständigheter.
Av den information som dessa indikatorer innehöll valdes för särskilt betraktande sådana som ska
vara mål för insatser inom det grundläggande arbetet nästa år (bilaga 1). Resultatet av detta arbete
skrivs in i välfärdsöversikten för nästa år.

I det skede då välfärdsberättelsen sammanställdes blev bl.a. det äldrepolitiska programmet, det
bostadspolitiska programmet och programmet för integrationsfrämjande färdiga, och dessa
program var också till hjälp när välfärdsberättelsen utarbetades. Lovisa stads stadsstrategi hade
blivit klar 2012 och strategin för Lappträsk kommun stod till förfogande hösten 2013. Båda
strategierna finns som bilaga.

Våren 2013 anslöt sig Lovisa stad till projektet ”Gemensamma segel”. Detta projekt finansieras i sin
helhet av Penningautomatföreningen (RAY). Städerna Fredrikshamn och Kotka deltar också i
projektet, som samarbetar med kommunerna, tredje sektorn och företag för att främja välfärden
för människor i olika åldrar. Projektet pågår i fyra år (2013–2016). I september 2013 arrangerades
också fyra invånarkvällar tillsammans med Östra Nylands Byar rf och projektet Gemensamma
segel. På dessa möten fick invånarna framföra åsikter om hur deras livsmiljö och välfärd skulle
kunna utvecklas. Åtgärderna som invånarna föreslog behandlades i förvaltningscentralerna och
fördes till kommunens ledningsgrupp i november. De invånare, som meddelade sin e-postadress
på invånarkvällarna, fick också respons.

Hösten 2012 (september–december) deltog Lovisa och Lappträsk i en regional hälso- och
välfärdsundersökning (ATH). När sampelstorleken är större än 1 000 ställs kommunvisa resultat till
förfogande. Det gemensamma samplet för Lovisa och Lappträsk var 820 stycken, varför resultaten
man fick i mars 2013 presenterades på landskapsnivå. Enkäten var uppdelad i avsnitt om hälsa,
välfärd, funktions- och arbetsförmåga, levnadssätt och riskfaktorer samt tjänster. Flitigast att svara
var enkätmottagare över 65 år. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har som mål under de
närmaste åren att enkäterna ska bli nationella undersökningar som återkommer med jämna
mellanrum. Det allmänna resultatet för undersökningen var att östnylänningarnas välfärd inte
avviker i betydande grad från de nationella resultaten.
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Utgående från indikatoruppgifterna i denna välfärdsberättelse har det skapats åtgärdsförslag för
2014. Dessa förslag är alltså tema för välfärdsöversikten 2014. I Lovisa finns det också planer på att
2014 skriva ett lärdomsprov i form av en så kallad tillgänglighetskartläggning. Lärdomsprovet kan
också bidra med välfärdsuppgifter nästa år.

I fortsättningen är avsikten att välfärdsberättelsen ska göras upp i elektronisk form, eftersom
indikatorerna i den elektroniska välfärdsberättelsen som Kommunförbundet äger uppdateras
kontinuerligt och det finns planer på att inkludera bl.a. statistik från polismyndigheten och
statistikcentralen för att direkt användas i kommunerna. De av fullmäktige godkända elektroniska
välfärdsberättelserna kommer i fortsättningen att kunna läsas av alla kommuninvånare.
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Bilaga 1
INDIKATORER SOM SKA FÖLJAS UPP, ÅTGÄRDER OCH ANSVARIGA UTGÅENDE FRÅN
VÄLFÄRDSBERÄTTELSEN

BARN OCH UNGA

INDIKATOR MÅL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ANSVARIG
1) Brister i föräldraskap Att stöda föräldraskap

och att öka delaktighet
 Fostringsgemenskap
 Stödverksamhet för

föräldrarna
 Omfattande

hälsoundersökningar
 Wilma (hemmets och

skolans interaktiva
kommunikationssystem
)

 Att följa upp elevernas
frånvaro och att ingripa
i det

 Gruppverksamhet för
barnens och
ungdomarnas föräldrar

 Projektet Iloa
vanhemmuuteen
(glädje i föräldraskap)
för barn under
skolåldern (Kaste II)

 Treparts- och
utvecklingssamtal
(utbildning för lärarna)

 Att utveckla
föräldrakvällarna

 Att utveckla arbetet för
rehabiliteringsgruppen
för barn

Småbarnsfostran
Rådgivningsverksamhet

Rådgivningsbyrån och
skolhälsovården

Skolorna

Skolorna, elevvården
och barnskyddet

Psykosociala enheten

Grundtryggheten och
bildningscentralen

Skolorna

Småbarnsfostran och
skolorna

Grundtryggheten

2) Röker dagligen av
elever i årskurserna 8
och 9

Att minska
tobaksrökningen bland
unga

Gemensamma ”spelregler” för
alla skolor
Lions Quest (som utbildning för
lärare)
KiVa Skola
Hubu-enkät
Omfattande
hälsoundersökningar

Skolorna

Skolorna,
fritidsväsendet

Skolhälsovården

3) Användning av
berusningsmedel bland
unga

Att minska
användningen av
berusningsmedel bland
unga och att främja
hälsa

Program för förebyggande av
ungas användning av
berusningsmedel
Instruktioner för skolorna
Berusningsmedelsfria klubbar

Fritidsväsendet,
grundtryggheten
Elevvården, skolorna
Fritidsväsendet
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Föreläsningar för unga och
föräldrar
Projektet Kokemuksesta voimaa
(styrka av erfarenhet)

Grundtryggheten

UNGA OCH UNGA VUXNA

INDIKATOR MÅL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ANSVARIGA
Andelen 17–24-åriga
personer utanför
utbildningssystemet

 Att så många
som möjligt får
en studieplats

 Att ingripa i
tidigt skede

 Att samarbetet
mellan olika
aktörer är
smidigt

 Att utveckla
samarbetet med
grundtrygghe-te
ns
socialarbetare

 Ungdomsarbetarnas
verksamhet koncentreras i
centrum till Forum, som
blir ett barn- och
ungdomshus/
mötesplats/
informationsställe/
tröskelfri verksamhet

 Ibruktagande av tjänsterna
i full skala genom
samarbete

 Årskurs 10
 Yrkesstart
 Gott informationsutbyte

Ungdomsarbetarna
(special och
uppsökande)
Uppsökande
ungdomsarbetarna

Grundtryggheten,
bildningen
 Skolor
 Amisto

Personer som fått
invalidpension på grund
av psykiska sjukdomar
och syndrom samt
beteendestörningar,
16–24 år

 Att förhindra att
problemen blir
värre,
rehabilitering

 Att utveckla
tjänsterna och
att rikta
tjänsterna till
dem som det är
möjligt

Menteras verksamhet
 goda stödtjänster;

psykiater- och
terapeuttjänster

God planering av övergångsskedet
/(till exempel från sjukhus till
boendeservice)

 Kamratstödsfunktioner

Grundtryggheten
Samarbetspartnern
Mentera

Socialarbete för vuxna
Barnskyddets eftervård

Verkstadsverksamhet

Mentalvårdstjänster
Specialiserade
sjukvården (psyk.)
Kommunens social- och
hälsovårdstjänster

Långvariga mottagare av
utkomststöd i åldern
17–24

 Att sänka
antalet

 Utbildning,
rehabilitering

Individuell aktiveringsplan
Nätverksmöte som behandlar
klientens ärende

Socialarbete för vuxna
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PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER

INDIKATOR MÅL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ANSVARIGA
1) Öppenvårdsklienter
inom
missbrukarvården/1 000
invånare

Att göra upp en strategi
för förebyggande av
missbruk
Missbruksförebyggande
arbete i samtliga
åldersgrupper

Att göra samarbetet mellan
A-kliniken och
mottagningen smidigt
genom regelbundna möten,
som cheferna deltar i

Att ta i bruk en
standardiserad
substitutionsvårdplan

A-kliniken,
mottagningstjänsterna

A-kliniken

2) Arbetslösa av
arbetskraften

Att främja
långtidsarbetslösas
hälsa och att förebygga
marginalisering,
rehabilitering

Läkardrivna
hälsoundersökningar

I samband med
undersökning av kroniska
sjukdomar ställs det också
berusningsmedelsrelatera-
de frågor och svaren
antecknas (Audit)

Arbetsgrupp för
klientrehabilitering
Regelbundna möten

Tjänsterna för vuxna och
unga vuxna
Mottagningstjänsterna
Arbets- och näringsbyrån i
egenskap av
samarbetspartner

Socialtjänster för vuxna
och hälsovården

3) Personer i åldern
16–64 som får
invalidpension på grund
av sjukdomar i
muskuloskeletala
systemet

Att senarelägga
uppkomsten av besvär

Att samarbeta med
företagshälsovården och
att ta i bruk enhetlig praxis
i handledningen
(förebyggande åtgärder)

Att öka människornas
egenvård
 Att uppmuntra att

söka rehabilitering,
att motivera

Motionsgrupper (ledda och
självverkande)

Att ta i bruk motionsrecept

Tjänsterna för vård av
kroniska sjukdomar i
samarbete med
fysioterapin

Mottagningsverksamhete
n och fritidsväsendet i
samarbete med tredje
sektorn
(patientorganisationer)
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ÄLDRE PERSONER

INDIKATOR MÅL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT/ÅTGÄR
D

ANSVARIG/UTFÖRARE

Personer i åldrarna 75 år
och över som bor
hemma, % av
befolkningen i samma
ålder

Att antalet äldre
personer som bor
hemma ökar

Att upprätthålla de äldres
funktionsförmåga och att
främja delaktighet
 Olika förebyggande och

rehabiliterande
arbetsmetoder inom
hemvården utvecklas
och förankras

 Samarbete med tredje
sektorn och
fritidsväsende

 Verksamheten med
motionskompisar
forsätter

Att erbjuda mångsidiga
kundnära tjänster som stöder
tryggt hemmaboende

 Tiden som personalen
tillbringar hos
klienterna förlängs – ett
system för koordinering
av verksamheten tas i
bruk

 Vården och tjänsterna
som ges i hemmet för
äldre personer med
flera sjukdomar
förbättras – samarbetet
med läkarna på Lovisa
hälsovårdscentral och
vårdpersonalen
utvecklas

 Vården av äldre med
minnessjukdomar
utvecklas –
minnespolikliniken
överförs till
seniortjänsterna

 hembesök som främjar
välfärden för 78-åringar

Den serviceansvariga/
Konditionsskötarna

Servicechefen/
Hemvårdshandledarna

Hälsoträffar med personer som
fyllt 68 år och som inte står i
regelbunden kontakt med
social- och hälsovårdstjänsterna

Utskrivningskoordinator
n
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Ensamboende i åldrarna
75 år och över, % av
befolkningen i samma
ålder

Att finna ensamboende
som hör till en riskgrupp
(till exempel
deprimerade, personer
som använder mycket
alkohol) och att stöda
dem att bli intresserade
av sin egen välfärd

Att utveckla tjänster som
förbättrar möjligheterna för
platser med låg tröskel för
tidsfördriv, motionering,
dagverksamhet och övrigt
socialt umgänge

Information om tjänster som
möjliggör socialt umgänge och
om olika tillfällen att idka olika
former av hobbyverksamhet
och aktiviteter ska regelbundet
ges till specifika åldersgrupper
av människor, till exempel när
de ska gå i pension. På detta
sätt kan man inverka
förebyggande på bruket av
berusningsmedel bland äldre
personer och på deras mentala
hälsa

Tjänsterna för
seniorer/fritidsväsendet

Tjänsterna för seniorer

Personer i åldrarna 75 år
och över som fick
regelbunden hemvård
30 november, % av
befolkningen i samma
ålder

Att rikta
äldreomsorgens
resurser till hemvården,
vilket gör det möjligt för
de äldre att bo hemma
så länge som möjligt.
Målet är samtidigt att
minska serviceboende
och anstaltsvård dygnet
runt

Att utveckla hemvården
 Att förstärka och

utveckla servicen under
kvällar och veckoslut på
hela stadens område

 Att ta i bruk ett mobilt
system i hemvården

 Att förnya kriterierna
för hemvården

 Att utveckla
stödtjänsterna och att
göra dem mera
mångsidiga

 Att utvidga
användningen av
servicesedel

 Att öka antalet
närståendevårdare och
att stöda dem

 Att förstärka
sjukvårdsservicen i
hemvården

 Att utveckla
rådgivningstjänsterna
(till exempel om stöd
från FPA och om den

Servicechefen/den
serviceansvariga
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sociala tryggheten)
 Att utveckla

färdtjänsterna
 Att effektivera

läkartjänsterna i
hemvården

 Att utveckla
kamratstödsgrupper

 Att utveckla
korttidsvården
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Bilaga 2.

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020

Lovisa stadsstrategi
 Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges

centrala riktlinjer för det önskade framtidsläget
 Stadsstrategin utgör grunden för hela stadens ledningssystem
 Stadsstrategin sträcker sig till det rubricerade målåret, men den uppdateras vid början av varje

fullmäktigeperiod

Stadsstrategins struktur och centrala element
 Visionen
 Beskriver hurudant vi vill att Lovisa ska vara 2020

 Principer för verksamheten
 Beskriver de värdebaserade, gemensamt godkända tillvägagångssätt med vilka vi säkerställer att

strategin förverkligas
 Ingår enligt genomslagsprincipen i alla strategiska mål

 Tyngdpunkter och strategiska mål
 Man har valt tyngdpunkter för förverkligandet av stadens vision och utvecklandet av verksamheten
 De enligt tyngdpunkterna framlagda strategiska målen preciserar visionen och berättar vilka val

Lovisaborna har gjort för framtiden. Målen beskriver Lovisa år 2020 när strategin har förverkligats
 Visionen och de strategiska målen beskriver tillsammans det centrala innehållet i strategin

 De kritiska framgångsfaktorerna
  Vad man måste lyckas med för att kunna uppnå de strategiska målen och uppfylla visionen

 Mätarna och utvärderingen
 Med mätarna beskriver man hur man har lyckats uppnå målen och de kritiska framgångsfaktorerna.
 Resultaten rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen genom att använda både indexerad

tidsserie och jämförelser med andra kommuner

Hur stadsstrategin ska förverkligas
 Strategin förverkligas med budgeten och strategiska program. I budgeten preciserar

förvaltningsenheterna för sin egen del hur de fastställda strategiska målen och kritiska
framgångsfaktorerna i praktiken ska förverkligas. De strategiska programmen, som styr och
preciserar förverkligandet av stadsstrategin, är programmen för service, välfärd, miljö, näring,
personal och kommunikation.
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LOVISA STADSSTRATEGI 2020

1. LOVISA STADS VISION 2020

Lovisa – liten stad, stora upplevelser

Lovisa är en välmående, tvåspråkig stad som utnyttjar ny teknologi och olika energiformer och där
havskusten, landsbygden och god närservice förhöjer invånarnas och semesterfirarnas livskvalitet.

Lovisa gör det möjligt att ett mångsidigt närings- och kulturliv utvecklas även med hjälp av goda
telekommunikations- och trafikförbindelser.

PRINCIPERNA FÖR VERKSAMHETEN

Bra service

 Vi betjänar kommuninvånarna på ett professionellt och uppskattande sätt. Vi erbjuder
tjänster för individuella behov där människorna finns. Vi utvecklar servicen tillsammans med
kommuninvånarna. Vi lägger vikt vid förebyggande service

Att göra tillsammans

 Vi uppmuntrar till att delta.

Ansvarsfullhet

 Vi använder våra gemensamma resurser på ett ekonomiskt sätt och främjar på det sättet
kommuninvånarnas likvärdiga välfärd och personalens jämlikhet. Vi tryggar vår framtid
genom att vi värnar om miljön.

Initiativförmåga

 Vi är kreativa och initiativrika. Vi söker aktivt nya idéer och innovationer. Vi stöder
kommuninvånarnas aktivitet, samarbete och möjligheter att påverka samt kommunal
demokrati.

Tvåspråkighet

 Vi söker nya sätt att upprätthålla och utveckla tvåspråkigheten. Vi lägger vikt vid att göra
tillsammans och utvecklar nya sätt för att få språkgrupperna att bättre verka tillsammans.

Värden

 Lovisa stad iakttar följande värden i sin verksamhet:

öppenhet – rättvisa – tolerans– jämlikhet



Målen för
fullmäktige-perioden/Måle

Man utvärderar årligen hur man uppnått målen som ställts upp för fullmäktigeperioden.
Målen som ställs upp i budgeten, uppföljning av utfallet i bokslutet och verksamhetsberättelsen

Serviceprogram, välfärdsprogram, miljöprogram, näringsprogram, personalprogram, kommunikationsprogram

DE KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORERNA SAMT MÄTARNA FÖR UTVÄRDERINGENDe strategiska
pro-grammen

1. Lovisa har en förutsägbar,
balanserad
kommunekonomi
2. Produktiviteten,
tillvägagångssätten och
kostnadseffektiviteten inom
stadens verksamhet har
förbättrats

1. Lovisa har ett samarbets-
och ledningssystem som
grundar sig på förtroende,
öppenhet och respekt.
2. Lovisa har en kunnig och
motiverad personal som
mår bra

1. Lovisa är en attraktiv
kust- och landsbygdsstad
med många möjligheter
2. Lovisa har ökat antalet
arbetsplatser, invånare och
turister genom att utnyttja
sitt läge vid
utvecklings-korridoren E18

1. Kundinriktad service ges i
rätt tid och på rätt plats
2. Möjligheterna att
växelverka, delta och
påverka har förbättrats och
kommunikationen med
kommuninvånarna har
effektiverats

Tyngdpunkten ligger på en
sund och kostnadseffektiv
kommunekonomi

Tyngdpunkten ligger på
välfungerande samarbets-
och ledningssystem samt en
kunnig, motiverad personal
som mår bra

Tyngdpunkten ligger på att
öka stadens dragningskraft
och att utnyttja stadens läge

De strategiska målen
till 2020

EkonomiPersonal och ledarskapAttraktivitet och

Tyngdpunkten ligger på
välfungerande tjänster,
delaktighet och välfärd

Kunden och kommun-
invånaren

Tyngpunkter

BRA SERVICE    ATT GÖRA TILLSAMMANS    ANSVARSFULLHET    INITIATIVFÖRMÅGA    TVÅSPRÅKIGHET….SAKKUNNIGHETPrinciper för

Värden öppenhet – rättvisa – tolerans - jämlikhet

Lovisa är en välmående, tvåspråkig stad som utnyttjar ny teknologi och olika energiformer och där havskusten, landsbygden
och god närservice förhöjer invånarnas och semesterfirarnas livskvalitet. Lovisa gör det möjligt att ett mångsidigt närings- och

kulturliv utvecklas även med hjälp av goda telekommunikations- och trafikförbindelser.

LOVISA – LITEN STAD, STORA UPPLEVELSERVision -> 2020



2. TYNGDPUNKTER OCH STRATEGISKA MÅL

Tyngdpunkter
De tyngdpunkter som fastställts för att uppfylla stadens vision och för att utveckla verksamheten är:

1. Kunden och kommuninvånaren: service, delaktighet och välfärd

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: att öka stadens dragningskraft och att utnyttja stadens
läge

3. Personal och ledarskap: välfungerande samarbets- och ledningssystem samt en kunnig
och motiverad personal som mår bra.

4. Ekonomin: en sund och kostnadseffektiv kommunekonomi

Man ställer upp strategiska mål för tyngdpunkterna och för förverkligandet av målen fastslår man
kritiska framgångsfaktorer. En god nivå på de kritiska framgångsfaktorerna (faktorerna för
konkurrenskraften) säkrar att man uppnår de strategiska målen och därigenom visionen.
Framgångsfaktorerna förtydligar de strategiska målen genom att de beskriver vad man måste lyckas
med för att säkerställa att staden är framgångsrik.
För att följa upp genomförandet ställer man upp mätare och mål, som är nyckeltal för läget för
förverkligandet. Med dem kan man mäta och bedöma hur man har lyckats.

De strategiska målen

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN (tyngdpunkt)
De strategiska målen:

1. Kundinriktad service ges i rätt tid och på rätt plats
2. Möjligheterna att växelverka, delta och påverka förbättras och kommunikationen med

kommuninvånarna effektiveras

ATTRAKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT (tyngdpunkt)
De strategiska målen:

1. Lovisa är en attraktiv kust- och landsbygdsstad med många möjligheter till högklassigt
boende och rekreation

2. Lovisa ökar antalet arbetsplatser, invånare och turister genom att utnyttja sitt läge vid
utvecklingskorridoren E18

PERSONAL OCH LEDARSKAP (tyngdpunkt)
De strategiska målen:

1. Lovisa har ett samarbets- och ledningssystem som grundar sig på förtroende, öppenhet
och respekt
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2. Lovisa har en kunnig och motiverad personal som mår bra.

EKONOMI (tyngdpunkt)
De strategiska målen:

1. Lovisa har en förutsägbar och balanserad kommunekonomi
2. Produktiviteten, tillvägagångssätten och kostnadseffektiviteten inom stadens

verksamhet förbättras



TYNGDPUNKT STRATEGISKT MÅL

KRITISK
FRAMGÅNGSFAKTOR

MÄTARE/UTVÄRDERING

Kunden och
kommuninvånaren

 Tjänster,
delaktighet och
välfärd

Kundinriktad service ges i rätt tid
och på rätt plats

  Servicenätet är jämlikt och
välfungerande

 Kommuninvånarnas vardag
löper smidigt

 Invånarenkäter, kundnöjdhet

 Mängden av respons

 Utfallet av servicegarantierna

Möjligheterna att växelverka,
delta och påverka förbättras och
kommunikationen med
kommuninvånarna effektiveras

 Kommuninvånarna deltar aktivt
i utvecklingen av staden

 Staden använder många kanaler
i sin kommunikation

 Medieuppföljning
 Antalet kommuninvånarenkäter
 Träffar med kommuninvånarna
 Mängden elektroniska tjänster som är i

bruk
 Utbildning i kommunikation

Attraktivitet och
konkurrenskraft

 Att öka stadens
dragningskraft
och att utnyttja
stadens läge

Lovisa är en attraktiv kust- och
landsbygdsstad med många
möjligheter

 Man marknadsför en
människonära boende- och
arbetsmiljö

 Marknadsföringen betonar
stadens särprägel och
samhörighet

 Medieuppföljning

 Antalet artiklar som anknyter till Lovisa
samt innehållet i artiklarna

3. Hur stadsstrategin ska förverkligas
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Lovisa ökar antalet arbetsplatser,
invånare och turister genom att
utnyttja läget vid
utvecklingskorridoren E18

 Lovisa är känt för Gröna
motorvägen, vars koncept
genomförs

 Kunnig arbetskraft och nya
lösningar för planläggningen
lockar företagare och invånare
till staden

 Invånarantalet och dess delfaktorer,
målet är 17 000 år 2020

 Utvecklingen av antalet företag

 Sysselsättningsprocenten

 Enkäter om företagarnas nöjdhet

TYNGDPUNKT
STRATEGISKT MÅL

KRITISK FRAMGÅNGSFAKTOR

MÄTARE/UTVÄRDERING

Personal och
ledarskap

 Välfungerande
samarbets- och
ledningssystem
samt en kunnig
och motiverad
personal som mår
bra

Lovisa har ett samarbets- och
ledningssystem som baserar sig
på förtroende, öppenhet och
respekt

 Ledarskapet värdesätter
personalens kunnighet och
uppmuntrar kreativitet

 Principerna för strategiskt ledarskap
befästs i hela organisationen

 Enkäter till förtroendevalda

 Personalenkäter

 Utbildning för chefer

 Utbildning för förtroendevalda

Lovisa har en kunnig och
motiverad personal som mår bra

 Staden är en konkurrenskraftig
arbetsgivare och lönesättningen är
rättvis och sporrande

 Förändringsstödet och den interna
kommunikationen förbättras

 Personalenkäter

 Personalomsättningen

 Antalet sökande till lediga uppgifter

 Mängden kompletterande utbildning
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Ekonomin

 En sund och
kostnadseffektiv
kommunekonomi

Lovisa har en förutsägbar,
balanserad kommunekonomi

 Organisationen anpassas till
behovet av service

 Ekonomin är balanserad

 Antalet anställda/invånare

 Det ackumulerade överskottet

 Lån/invånare

 Låneskötselbidraget

Produktiviteten,
tillvägagångssätten och
kostnadseffektiviteten inom
stadens verksamhet förbättras

 Modellerna för verksamheten för
förmånliga och kostnadseffektiva

 Produktiviteten förbättras
kontinuerligt

 Inkomstskattesatsen/medelvärdet för
hela landet (max. + 0,5 %)

 Kostnaderna/invånare

 Årsbidraget/invånare



Bilaga 3.

KOMMUNSTRATEGI FÖR LAPPTRÄSK

Kommunstrategin är det högsta dokument som styr kommunens verksamhet. Den omfattar fullmäktiges viktigaste
linjedragningar om det önskade läget i framtiden och den sträcker sig över fullmäktigeperioden 2013-2016.
Kommunstrategin är grunden för kommunens ledningssystem och den styr fullmäktiges arbete och beslutsfattande.

Utgående från den analys av nuläget som utfördes under strategiprocessen, kan följande faktorer utpekas som
Lappträsk kommuns strategiska grund, d.v.s. omständigheter som kommunen har byggt sin framgång på:

 ypperligt logistiskt läge
 god image och tvåspråkighet
 förmåga och vilja att samarbeta
 näringspolitiken är aktiv och ger resultat samt god företagsatmosfär
 stark småföretagsstam, flera växande företag, starka jordbruksföretag
 beslutsfattandet är snabbt, smidigt och god förmåga att reagera för förändringar som sker i miljön
 basservicen är god och priset är måttligt och de kompletteras med tjänster som köps av privata
 eget gymnasium
 civiltjänstverksamhet
 kunnande inom energibranschen och kommunens energistrategi
 kunnande inom vård och välmående
 livlig frivillig verksamhet inom tredje sektorn, stort antal olika föreningar
 den naturliga miljön, idylliska byar och kulturarv
 delägare i Kymmenedalens El

MISSION

Med heder sköta om de uppgifter som har påförts kommunen!

VÄRDEGRUNDER

 Mänsklighet
 Ansvarsfullhet
 Öppenhet
 Jämlikhet
 Hållbar utveckling
 Förtroende



67

VISION

Lappträsk är en idyllisk landskommun där gemenskap ger kraft och servicen finns nära – 07800 med rätt att
bo!

INSATSOMRÅDEN OCH STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR

Insatsområden som är uppställda för att kommunens vision ska utfalla och för att utveckla verksamheten är:

 kunden och kommuninvånaren; tjänster och delaktighet
 dragningskraft och konkurrenskraft: höja kommunens dragningskraft och utnyttjande av det geografiska läget
 personal och ledning: fungerande samarbets- och styrningsmetoder samt kunnig, motiverad och välmående personal
 ekonomi: sund och kostnadseffektiv kommunekonomi

För insatsområdena uppställs strategiska målsättningar och för att uppnå målsättningarna fastställs kritiska
framgångsfaktorer. Visionerna uppnås genom att trygga att kritiska framgångsfaktorerna har en hög nivå.
Framgångsfaktorerna förtydligar strategiska målsättningarna genom att beskriva faktorer som garanterar att
kommunens framgång lyckas.

För att kunna följa upp utfallet fastställs mål och mätare i form av nyckeltal, vilka beskriver hur väl målsättningarna
har uppnåtts. Med dem kan man mäta och utvärdera hur man har lyckats.

Strategiska målsättningar:

Kunden och kommuninvånaren (insatsområde)

 Trygga närservicen.
 Trygga närdemokratin.
 Trygga förtroendet för kommunen och det kommunala beslutsfattandet.

Dragningskraft och konkurrenskraft (insatsområde)

 Lappträsk har dragningskraft och är en tvåspråkig landskommun där tre landskap möts.
 Lappträsk ökar antalet arbetsplatser, företag och befolkningsmängd genom att utnyttja sitt läge (riksväg 6) samt

landsbygdens livskraft och dragningskraft.

Personal och ledning (insatsområde)

 Samarbets- och ledningssystemet i Lappträsk grundar sig på förtroende, öppenhet och uppskattning.
 Personalen i Lappträsk är kunnig, motiverad och välmående.

Ekonomi (insatsområde)

 Kommunekonomin i Lappträsk är balanserad.
 Kommunens produktivitet, funktionsmodeller och kostnadseffektivitet förbättras.
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STYRKORT FÖR UTVÄRDERING

Insatsområde Strategisk målsättning Kritisk framgångsfaktor Mätare / utvärdering

Kund och
kommuninvåna-re

 service,
delaktighet
och välmående

Tryggande av
närservicen och
uppgörande av planer för
servicenätet

 Väl dimensionerade
och riktade tjänster av
god kvalitet som
produceras
kostnadseffektivt

 Servicenätet är jämlikt
och fungerande

 Samarbete gällande
utveckling av tjänster

 invånare / kundenkät

 responsmängd

 utveckling av nya
samarbetsformer

Tryggande av
närdemokratin

 Beslutsfattandet är
fungerande och öppet

 Beslutsfattandet sker
vid rätt tidpunkt och
snabbt vid behov

 Kommuninvånarna
deltar aktivt i
kommunens
utveckling

 Kommunikationen är
öppen och fungerande

 besök i olika byar /
träffar med
kommuninvånarna

 frågestunder

 fullmäktiges möten på
nätet

 antalet initiativ och deras
behandling

Fördomsfritt deltagande i
möten och förhandlingar
om kommun- och
servicestruktur-reformen

 Överenskommelser
om diskussionsvillkor
och ”ramen” för
förhandlingar om
kommunstruktur-refor
men eller samarbete
mellan kommuner

Goda diskussionskontakter
mellan fullmäktigegrupperna.

Goda diskussionskontakter till
andra kommuner.
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Dragningskraft och
konkurrenskraft

 Öka
dragningskraften
och utnyttja
positionen

Lappträsk är en
tvåspråkig landskommun
med dragningskraft där
tre landskap möts

 Fungerande boendemiljö

 Konkurrenskraftig
företagsmiljö

 Bostäder av god kvalitet

 Kommunens hyresbostäder
förvaltas av en aktör/sektor

 Planläggningen är à jour

 Tillräckligt antal tomter

 Fungerande
grundtrygghets-tjänster

Lappträsk ökar
arbetsplatser, antal
företag och
befolkningsmängd
genom att utnyttja sitt
läge (riksväg 6) samt
landsbygdens livskraft
och dragningskraft.

 Utnyttja samarbetet med
Posintra

 Gemensam
marknadsföring i Östra
Nyland

 Tryggande av snabba
bredbandsförbin-delser

 invånarantalet sjunker inte
p.g.a. utflyttning

 inflyttningen ökar

 ökning av antalet företag

 sysselsättningsgra-den
sjunker inte

 enkät om hur nöjda
företagarna är och
reagering till responsen

 planläggningen är à jour

Personal och ledning

 Fungerande
samarbets- och
lednings-system
samt kunnig,
motiverad och
välmående
personal

Utvecklingsinrik-tad och
-villig personal och
organisationens
kunnande uppdateras

Personalen i Lappträsk är
kunnig, motiverad och
välmående

 Ledningen uppskattar
personalens kunnande och
uppmuntrar till kreativitet

 Kommunen är en
konkurrenskraftig
arbetsgivare och
avlöningen är rättvis och
sporrande

 enkät bland
förtroendevalda

 enkät bland personalen

 utbildning

 små personalföränd-ringar

 antalet sökande till lediga
uppgifter

Ekonomi

 Sund och
kostnads-effektiv
kommuneko-nomi Kommunekono-min i

Lappträsk är balanserad

 Kritisk granskning av
investeringarna

 Organisationen är
anpassad till
servicebehovet

 Skatteprocenten jämförd
med medeltalet i landet

 kostnader/invånare

 årsbidrag/invånare

 ackumulerat överskott

 lån/invånare
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Kommunens
produktivitet,
funktionsmodeller och
kostnadseffekti-vitet i
verksamheten förbättras

 Ökar utbud av elektroniska
tjänster

 Upphandlingarna
centraliseras

 Fungerande samarbete
med andra kommuner,
privata serviceproducenter
och tredje sektorn

 Precisering av
ägarpolitiken och
avstående från sådant
ägande som inte är
väsentligt för kommunens
primära uppgift
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