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1. Hyvinvointikertomuksen taustaa ja tarkoitus 
 
Terveydenhuoltolain (1326/2010,joka tuli voimaan 1.5.2011) 12 §:ssä todetaan, että kunnan on seuratta-
va asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan 
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten ter-
veydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain 
ja kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laaja hyvinvointikertomus. 
 
Hyvinvointikertomus on hyvinvointijohtamisen työväline. Se toimii strategiatyön sekä vuotuisen kunta-
suunnittelun ja seurannan välineenä. Kertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään 
vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen kunnan to-
teuttamasta kunnan hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyteen ja hyvin-
vointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvin-
vointitarpeisiin sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista. 
 
Hyvinvointikertomuksen valmistelu on poikkihallinnollinen ja se on eri toimijoiden yhteinen hyvinvointiasi-
oiden oppimisprosessi. Hyvinvointikertomus on eri toimijoiden laatima tietopaketti kuntalaisten hyvin-
voinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat  
kuntien taloudellinen voimavara. 
 
 

Kertomuksen vastuutaho ja laatijat 
 
Kaakon kaksikon (Miehikkälän ja Virolahden kunnat) ensimmäisen hyvinvointikertomuksen valmistelu 
aloitettiin vuonna 2013. 
 
Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveyslautakunta (3.10.2013) ja Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituk-
set (14.10.2013) päättivät, että Kaakon kaksikon kunnat osallistuvat sähköisen hyvinvointikertomuksen 
laadintaan. Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet 13.10.2014 hyvinvointikerto-
muksen 2014 ja hyvinvointisuunnitelman 2015 - 2017. 
 
Poikkihallinnolliseen työryhmään kuuluvat hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kaija Halonen, vapaa-
aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja terveydenedistämisen työryhmän 
puheenjohtaja Riitta Tenkanen-Salmela, palvelujohtaja Leila Tylli, tilapalvelupäällikkö Heikki Rongas ja 
talouspäällikkö Olli Vilen. Lisäksi Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän ko-
kouksissa käsitellään hyvinvoinnin suuntaviivoja. Työryhmään kuuluvat Riitta Tenkanen-Salmela, Jukka 
Lappi, Marjo Seuri, Mia Saarilaakso, Jukka Salmi, Asta Tulkki, Minna Turakainen, Leila Tylli, Auli Hytti-
nen, Riitta Lyra, Tarja Alastalo, Riitta Lautamies, Kaija Halonen ja Sari Rasi.  
 
Kaakon kaksikon johtoryhmä toimii hyvinvointikertomuksen ohjausryhmänä ja tukena. Johtoryhmään 
kuuluvat kunnanjohtajat Osmo Havuaho ja Antti Jämsén, sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, hallinto- 
ja henkilöstöjohtaja Kaija Halonen, sivistystoimenjohtaja Auli Hyttinen, tekninenjohtaja Markku Uski ja ta-
louspäällikkö Olli Vilen.  
 
Hyvinvointia kunnissa tuottavat seuraavat asiat kuntalaisten mielestä (2014 toteutettu kysely kuntalaisil-
le).  
 

 hyvät peruspalvelut 

 puhdas ja kaunis luonto 

 turvallisuus ja yhteisöllisyys 

 erilaiset harrastusmahdollisuudet 
 
Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa jatkuvasti palautetta hyvinvointia tuottavista asioista kuntien net-
tisivuilla. 
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Hyvinvoinnin rakenne Kaakon kaksikossa 
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2. Kunnan hyvinvointipolitiikan lähtökohdat, johtamisen tavoitteet ja painopisteet tällä hetkellä 
 

Terve ja hyvinvoiva väestö on kunnan taloudellisen kasvun ja kehityksen tärkeä edellytys.  Yksilön olo-
suhteet, ympäristön antamat mahdollisuudet, elämäntapa ja valintojen tulokset vaikuttavat hyvinvointiin 
joko parantavasti tai heikentävästi. Hyvinvointia kohentavat myös hyvät ihmissuhteet ja kuuluminen jo-
honkin yhteisöön. Hyvinvointi nähdään siten laajana ja monialaisena ja se sisältää yksilöllisen, yhteisölli-
sen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Väestön hyvinvoinnin tavoittelussa eivät riitä pelkäs-
tään yksilöön kohdistuvat toimenpiteet, vaan tarvitaan myös toimenpiteitä, jotka kohdistuvat yksilön ar-
kiympäristöön, kotiin, asuin- alueeseen, liikenteeseen, kouluun, työpaikkaan ja vapaa-ajan ympäristöön. 

 
Miehikkälän ja Virolahden tietoja on verrattu koko maan, Kymenlaakson, Kotkan, Haminan, Pyhtään ja 
Luumäen vastaaviin tietoihin. Lisäksi on tarkasteltu asioita verrattuna koko maan kuntiin, joissa on asuk-
kaita 2 000 - 5 999. 
 
Miehikkälän ja Virolahden kuntien eli Kaakon kaksikon hyvinvointipolitiikan toteuttamista ohjaavat lukui-
sat eri toimialojen toimintaan liittyvät asiakirjat ja ohjelmat. Luettelo näistä asiakirjoista on liitteenä 1.  

 
 
Palvelujen kuvaus  

 
Kaakon kaksikon palvelut tuotetaan isäntäkuntamallilla. Miehikkälän kunta vastaa molempien kuntien 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja Virolahden kunta sivistystoimen, teknisten ja tukipalve-
luiden (talous, henkilöstö ja ruokapalvelut) järjestämisestä. 
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Miehikkälän kunnan visio 
 

Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18-tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista 
palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja innovatiivisista palveluyrityksistään. 

 
Virolahden kunnan visio 

 
Virolahti on vireä, kasvava ja kansainvälistyvä rajakunta. Se tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja turvallisen 
asuinympäristön sekä hyvät palvelut ja houkuttelee alueelle koko ajan uutta yritystoimintaa. 

 
Arvot 

 
Kaakon kaksikon kuntien toimintaa ja keskeisiä valintoja ohjaavat seuraavat kunnanvaltuustojen päät-
tämät arvot: 

 

Miehikkälä Virolahti 

asiakaslähtöisyys asukas- ja asiakaslähtöisyys 

avoimuus suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja tasa-arvo 

maaseutumaisuus luovuus ja innovatiivisuus 

yritteliäisyys kumppanuus ja yhteisöllisyys 

 tuloksellisuus ja vaikuttavuus 

 kestävä kehitys 

 
  

3. Hallintokuntien toimenpiteet kunnan vahvistetussa talous- ja toimintasuunnitelmassa 
 
Hallintokuntien toimenpiteet vahvistetaan talousarvion ja toimintasuunnitelman kehittämiskohteiden ja 
tavoitteiden mukaan. Toimintakertomuksessa ja hyvinvointikertomuksessa todetaan, miten tavoitteet 
ovat toteutuneet. Ensimmäinen hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty valtuustoissa 13.10.2014. 

 
 

4. Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät Kaakon kaksikossa 
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Kaakon kaksikon kuntien rakenteet, talous ja elinvoima (kunnanjohtajien katsaukset) 
 

Onnellisten ihmisten Miehikkälä 
 

Taantumasta ja yleisestä taloudellisesta epävakaudesta huolimatta Miehikkälän kunta on tuottanut ja 
järjestänyt laadukkaat peruspalvelut toiminta-ajatuksensa mukaisesti asiakaslähtöisesti ja kustannuste-
hokkaasti.  

 
Hyvinvointikeskus Kunilan valmistuminen toukokuussa ja puurakenteisen yläkoulun elokuussa 2014 
mahdollistivat toimivat ikäihmisten palvelut ja oppilaiden siirtymisen ajanmukaisiin tiloihin.  

 
Elokuussa 2015 opetuskäyttöön otettu uusi alakoulu sai kiitokset oppilailta, opettajilta ja vanhemmilta. 
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa yhteistyössä suunniteltu oppimisympäristö motivoi oppimi-
seen ja tuo kirjaston ansiosta mahdollisuuden tietojen syventämiseen.  Koulukeskus liikuntasaleineen 
on kuntalaisten käytössä vapaa-ajan sekä liikunta- ja kulttuuriharrastuksissa. 

 
Kuntalaisten myötäelämisen taito ja Miehikkälän kunnan palvelujen kehittämistyö saivat kiitoksen, kun 
kunta sijoittui 12. onnellisimmaksi kunnaksi Helsingin Sanomien vertailussa 31.8.2015. Yhtenä onnen 
taitona ylitse muiden on ihmissuhteiden vaaliminen. 

 
Kuntia vertailtiin sen perusteella, kuinka suuri osa lapsista on lastensuojelun asiakkaina, kuinka paljon 
kunnassa syödään masennuslääkkeitä, kuinka monesta sairauspäivästä kunnan työikäiset ovat saaneet 
sairauspäivärahaa ja kuinka monta kuntalaista on epäilty päihteiden vaikutuksen alaisena tehdystä ri-
koksesta.  

 
Hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen vaikuttavat oleellisesti kunnan palvelut, mutta erityisesti jokaisen oma 
vastuu itsestään, läheisistään ja asuinkunnastaan.  

 
Hyvän elämän, yhteistyön ja tavoitteellisuuden ansiosta kunta on askelen lähempänä kunnan visiota, 
jonka mukaan Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 -tien maaseutukunta, joka tunnetaan 
laadukkaista palveluistaan, vetovoimaista asuinalueistaan ja innovatiivisista palveluyrityksistään.  

 
Antti Jämsén, kunnanjohtaja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (kuva: Heikki Rongas) 
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Virolahti 
  

Maailmantalouden alavire yleensä ja Venäjän talousvaikeudet erityisesti ovat heijastuneet väistämättä 
myös Virolahdelle. Tämä on näkynyt ennen muuta huonontuneina työllisyyslukuina ennen muuta lisään-
tyneiden lomautusten myötä sekä Vaalimaan alueen kaupallisen rakentamisen hankkeiden viivästymi-
senä. On ilmeistä, että kunnan vuosille 2015–2019 tehdyssä strategiassa asetetut tavoitteet 1.000–
1.500 uuden työpaikan syntymisestä kuntaa ja 300 asukkaan väestönkasvu on ainakin tarkastelujakson 
ensimmäisten vuosien osalta jos ei välttämättä ylioptimistinen niin ainakin hyvin haasteellinen.  
 
Osittain Vaalimaan hankkeiden viivästymistä paikkaavat kesällä 2015 käynnistyneet Hamina–Vaalimaa-
moottoriosuuden rakennustyöt, jotka työllistävät enimmillään noin 600 tienrakentajaa ja tuo siten merkit-
tävän ja kohtuullisen pitkäaikaisen piristysruiskeen kulmakunnan elinkeinoelämälle. Moottoritiehankkeen 
on määrä olla valmis maaliskuussa 2018.  
 
Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta moottoritiehanke on myönteinen asia paitsi talouden ja työllisyyden 
kannalta, niin myös liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta. Kuntalaisten hyvinvointiin 
vaikuttavat myönteisesti myös hankkeen yhteydessä toteutettavat alemman tason liikenneverkon ja ke-
vyenliikenteen väylien kehittäminen.  
 
Kunnan taloudenpidon kannalta niin työpaikkojen määrän kasvu kuin myönteinen väestökehityskin ovat 
vähänkään pidemmällä tähtäimellä välttämättömiä asioita. Kuntatalouteen kehitys heijastuu plusmekki-
sesti sekä verotulojen että valtionosuuksien kautta.  
 
Aktiivisen elinkeinopolitiikan lisäksi kunnan talouden tervehdyttäminen edellyttää tiukkaa menokuria. 
Haasteelliseksi yhtälön ratkaisemisen tekee se, että hankkeiden toteutuessa niiden menovaikutukset 
(infran ja asuntojen rakentaminen, monikulttuurisuuden lisääntymiseen sopeutuminen jne.) toteutuvat 
etupainotteisesti ja tulovaikutukset (verotulot ja valtionosuudet) jälkijättöisesti.   
 
Elinkeinopoliittisen aktiivisuuden ja tiukan menokurin lisäksi taloudenpidolle asetetun tavoitteen saavut-
taminen (vuosikate 1,5 miljoonaa euroa) edellyttää myös rakenteellisia muutoksia palvelutuotannossa. 
Ilman niitä näköpiirissä on kuntatalouden kriisiytyminen.  
 
Rakenteellisten muutosten edellytyksenä on kuitenkin se, että yhteistyötä Miehikkälän kunnan kanssa 
onnistutaan syventämään tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitä kautta on mahdollista turvata olemassa 
olevat palvelut Kaakon kaksikon alueella ja jopa kehittää ja monipuolistaa niitä.  
 
Kunnallisten palvelujen kehittämisessä lähiajan suurin yksittäinen kysymys on vastata kasvavaan van-
husten palveluasumisen tarpeeseen. Villinrannan palvelukeskuksen suunnittelu käynnistettiin syksyllä 
2014 ja investointiohjelmassa sen toteuttaminen on ajoitettu vuosille 2015–2016. Uusia mahdollisuuksia 
terveydenhuollon palvelujen järjestämiselle avaa myös vuonna 2015 käynnistynyt yhteistyö Hoiku Oy:n 
kanssa.  
 
Kaikille sektoreille ja kaikelle palvelutuotannolle yhteisen kehittämishaasteen asettaa nopeasti kasvava 
venäjää äidinkielenään puhuvien kuntalaisten määrä. Tämä edellyttää myös erityisen huomion kiinnit-
tämistä maahanmuuttajien kotouttamiseen paikkakunnalle. Kotouttamista toteutetaan yhteistyössä seu-
dullisten maahanmuuttajapalvelujen kanssa.   
 
Osmo Havuaho, kunnanjohtaja 
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Väestön ikärakenne 31.12.2014 
 

Miehikkälä 
     Ikä- 

jakauma 
Miehet Naiset Yhteensä 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

0-14 118 116 137 139 255 255 

15-64 667 641 559 553 1 226 1194 

65- 310 314 354 360 664 674 

Yht. 1 095 1071 1 050 1052 2 145 2123 

       

       Virolahti 
      Ikä- 

jakauma 
Miehet Naiset Yhteensä 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

0-14 237 267 238 273 475 540 

15-64 1 087 1022 983 926 2 070 1948 

65- 419 441 471 470 890 911 

Yht. 1 743 1730 1 692 1669 3 435 3399 

 
 
Väestöennuste iän mukaan 2012 
  

Miehikkälä 

    
Virolahti 

   Ikä 2016 2018 2020 
 

Ikä 2016 2018 2020 

0 - 14 244 228 221 
 

0 - 14 547 479 473 

15 - 64 1076 1 022 986 
 

15 - 64 1906 1 916 1 871 

65 - 646 653 644 
 

65 - 943 976 1 009 

yhteensä 1966 1 903 1 851 
 

yhteensä 3396 3 371 3 353 

 
 
 
 
Elinkeinorakenne  
(Lähde: Tilastokeskus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 
Tilastotietoja Miehikkäläläisten ja Virolahtelaisten hyvinvointiin liittyen 
 
Huoltosuhde 

 
Väestöennusteen mukaan työikäisten määrä vähenee Suomessa lähivuosikymmeninä. Sodan jälkeen 
syntyneistä suurista ikäluokista jo suurin osa on eläkkeellä. Työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat näitä 
pienempiä. Näin ollen tulevaisuudessa huoltosuhde heikkenee.  

 
Etenkin vanhusväestön määrän huomattava kasvu nostaa väestöllistä huoltosuhdetta tulevaisuudessa. 
Vuodelta 2012 olevan väestöennusteen mukaan vuonna 2020 koko maan huoltosuhteen arvioidaan 
olevan 64,4 ja vuonna 2030 yli 70.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15 -vuotiasta ja 65 - vuotta täyttänyttä on sataa 15 - 64  
-vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja /tai eläkeläisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen 
arvo on. 

 
Huoltosuhde on korkea Miehikkälässä ja Virolahdella verrattuna vertailukuntiin ja koko maahan. 
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Sairastavuusindeksi Kela  
 

Jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla pyritään havainnollistamaan sitä,  
miten tervettä tai sairasta alueen väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (=100). Indeksi 
ilmoitetaan vakioituna iän ja sukupuolen mukaan.  

 
Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64 –vuotiaat) sekä lääkkeiden 
ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Niistä kukin on 
suhteutettu maan väestön keskiarvoon. Sairastavuusindeksi on näiden kolmen osaindeksin 

 

 
Indeksi Miehikkälä Virolahti 
 2012 2014 2012 2014 
-kuolleisuusindeksi 116,0 99,3 117,1 120,2 

-lääkekorvausoikeusindeksi 108,0 105,1 108,3 106,8 

-työkyvyttömyysindeksi 161,4 169,3 133,0 133,3 

Sairastavuusindeksi 128,5 124,6 119,5 120,1 

 

 

 

Sairastavuusindeksit ovat Miehikkälässä 124,6 ja Virolahdella 120,1, jotka ovat maan keskiarvoa huo-
mattavasti korkeammat, koko maan keskiarvon ollessa 100. Työkyvyttömyysindeksit molemmissa kun-
nissa ovat hyvin korkeat. Näiden lukujen perusteella ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu. Myös 
henkilön omavastuu terveyden hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää. 

 
 
Kansantaudit Kela (2013) 
 

Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu indeksejä, jotka kuvaavat kansantautien esiintymistä alueen 
väestössä suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (koko maa =100). 

 
Kansantauti Miehikkälä Virolahti 
 2013 2014 2013 2014 
103 Diabetes 121,6 114,0 121,3 122,7 

112 Psykoosit 147,4 152,6 96,5 99,7 

201 Sydämen vajaatoiminta 77,5 67,2 97,8 87,8 

202 Nivelreuma 91,8 93,2 123,8 109,1 

203 Astma 73,3 73,3 87,5 87,2 

205 Verenpainetauti 128,2 128,9 122,8 119,1 

206 Sepelvaltimotauti 100,4 103,5 88,4 90,8 

Kansantauti-indeksi 105,7 104,7 105,4 102,3 

 
 

 
Kansantauti-indeksi osoittavat, että Miehikkälässä ja Virolahdella sairastetaan diabetesta ja verenpaine-
tautia maan keskiarvoa enemmän. Miehikkälässä psykoosiin sairastuneita on huolestuttavan paljon.   
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Koulutustaulukko 

 
 

 

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Keskiasteen koulutuksen saaneet, 

% 15 vuotta täyttäneistä  

Virolahti  41,4 41,8 41,6 41,9 42,1  

Miehikkälä 36,1 36,2 36,3 38,4 39,1  

Koko maa 38,6 38,9 39,2 39,5 39,9  

Luumäki 38,0 38,5 39,2 39,8 40,3  

Pyhtää 40,0 41,6 40,3 40,6 41,2  

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 

17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäi-

sestä väestöstä 

Virolahti 16,4 13,2 16,5 20,2 18,6 14,5 

Miehikkälä 4,2 8,7 6,9 6,1 12,6 9,7 

Koko maa 11,8 11,4 11,4 11,2 10,8 9,4 

Luumäki 9,4 9,3 10,4 10,1 11,2 11,9 

Pyhtää 13,3 12,5 8,8 9,5 9,0 8,0 

   
Lähde: THL/ Hyvinvointikompassi 
 
 
VISIO: Hyvinvoiva, aktiivinen ja terve kuntalainen elämänkaaren jokaisessa vaiheessa 
 
Hyvinvoinnin tekijöitä tarkastellaan tässä hyvinvointikertomuksessa ikäryhmittäin: 

 lapset, nuoret ja perheet 

 aikuisväestö 

 ikääntyneet      
       

Lisäksi tarkastelunäkökulmana ovat kaikille yhteiset aiheet: 

 yleiset koko kuntaa koskevat tekijät 

 turvallisuus 

 palvelut  

 kuntalaisten vastuunotto omasta ja yhteisön hyvinvoinnista 
 
 
5. Väestön hyvinvoinnin tila Kaakon kaksikossa 

 
Tietopohjana on käytetty liitteenä 2 olevia indikaattoreita ja tilastotietoja. Peruskoulut eivät ole vastan-
neet THL:n kouluterveyskyselyihin vuonna 2014 vaan vasta 2015. Peruskoulujen peruskorjaushankkeet 
ovat aiheuttaneet sen, ettei kyselyyn vastattu koska hankkeilla muutettiin merkittävästi olosuhteita. Li-
säksi TLH:n sähköisessä järjestelmässä on ollut teknisiä ongelmia. Tämän vuoksi uudempia tilastoja ei 
ole ollut käytössä tässä vaiheessa. 
 

5.1 Yleiset 
 

 Isäntäkuntamalli 

 Ikärakenne vanhusvoittoinen n. 30 % 

 Väestömäärän kehitys vähenevä 

 Syntyvyys huolestuttavan alhainen 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d855a46bab894449769766b92336ce47cf&indCount=2&regionCount=5&sexCount=1&yearCount=5&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3193
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d855a46bab894449769766b92336ce47cf&indCount=2&regionCount=5&sexCount=1&yearCount=5&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3193
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d855a46bab894449769766b92336ce47cf&indCount=2&regionCount=5&sexCount=1&yearCount=5&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3219
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d855a46bab894449769766b92336ce47cf&indCount=2&regionCount=5&sexCount=1&yearCount=5&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3219
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d855a46bab894449769766b92336ce47cf&indCount=2&regionCount=5&sexCount=1&yearCount=5&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3219
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 Työttömyysprosentit ovat korkeat 

 Kuntalaisten yleinen terveydentila keskimääräistä huonompi          

 Taloustilanne haasteellinen 

 Tehty paljon investointeja ja velkamäärä on korkea 

 Venäjän talousvaikeudet ja yleinen taantuma on viivästyttänyt Vaalimaan kehittämistä ja Vihreän lo-
gistiikan toteutumista Miehikkälässä 

 Asuminen väljää, viihtyisää ja luonnon läheistä 

 Haja-asutusalueen haasteet (mm. palvelujen saatavuus, huonot kulkuyhteydet, pitkät välimatkat) 

 Turvallisuus (mm. tiet, liikenne, rikollisuus, hätäavun saaminen) 

 E18 moottoritien (Hamina - Vaalimaa) rakentaminen on aloitettu 2015  
 

Yhteenveto: Kaakon kaksikko on vanhusvoittoinen ja asukasmäärä viime vuosina on ollut vähenevä. 
Vuonna 2014 Miehikkälässä syntyi 9 ja Virolahdella 23 ja tänä vuonna syntyvien määrä laskee edelleen. 
Huoltosuhde ja sairastavuusindeksit ovat korkeita. Kaakon kaksikon vahvuutena ovat kaunis luonto, yh-
teisöllisyys ja talkoohenki. Julkinen rakentaminen on viimeisten kahden vuoden aikana lisääntynyt huo-
mattavasti molemmissa kunnissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Virojoen nuorisotila Pleissi    (kuva: Erik Anttila) 
 
 
5.2 Lapset, nuoret ja perheet 
 

 Miehikkälä Virolahti koko maa 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Lapsiperheitä 33,2 % 31,2 % 33,3 % 32,2 % 39 % 38,9 % 

Kunnan päivähoidossa 3-5 v 79,5 % 73,9 % 71,6 % 83,7 % 67.9 % 67,8 % 

Peruskoulun jälkeisen/toisen asteen koulutuksen 

ulkopuolelle jääneet 17-24 v 

12,6 % 9,7 % 18,6 % 14,5 % 10,8 % 9,4 % 

Lähde: Sotkanet 
 

 suurin osa nuorista voi hyvin 

 kaikki koulukiusaamistapaukset selvitetään (KiVa – koulu)  
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 Liikkuvakoulu-hanke mahdollisuutena 

 Liikkumattomuus, ylipaino ja erilaisten päihteiden lisääntynyt käyttö 

 Suuret etäisyydet vaikeuttavat pääsyä eri harrastusmahdollisuuksiin 

 Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältyy hyvinvointikertomukseen 
 

Yhteenveto: Lasten osuus väestöstä on Miehikkälässä12 % ja Virolahdella 15,9 %. Peruspalvelut tuo-
tetaan kattavasti. Lapset ja nuoret on huomioitu esim. sosiaalitoimeen palkatulla lapsiperhetyöntekijällä 
ja koulujen rakentamisella. 
Toisen asteen koulutusmahdollisuudet Miehikkälässä ja Virolahdella ovat vähäiset. Huoli lasten hyvin-
voinnista liittyy aikuisten päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä nuorten syrjäytymisen uhkaan. Lisäksi 
ilmenee kiinnostuksen puutetta perinteisiä liikuntamuotoja kohtaan. 

 
Lapsiperheiden ja vanhempien hyvinvointia tuetaan peruspalveluilla (lähipalvelut). 

 
Pikkukylien pikkumarkkinat 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

      (kuva: Kaakonkulma)   (kuva: Leila Tylli)  
 
 5.3 Aikuisväestö  

 Miehikkälä Virolahti koko maa 

Työttömien osuus työvoimasta (heinäkuu 2015) 15,7 % 13,6 % 14,5 % 

joista pitkäaikaistyöttömiä 30 hlöä 39 hlöä 113 055 hlöä 

Kaikki eläkkeen saajat 2014 919 hlöä 1 256 hlöä 1 525 317 hlöä 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Työkyvyttömyyseläke, 25 - 64 -vuotiaat 14,9 % 13,9 % 12,7 % 11 % 8 % ei saata-

vana 

Alkoholin myynti 100 % alkoholia, litraa/18 v täyt-

täneet 

 

2,5 l 

 

2,1 l 

 

12,4 l 

 

12,2 l 

 

9,5 l 

 

9,1 l 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Mielenterveysperusteinen sairauspäiväraha 

25 - 64 -vuotiaat 

 

20,6 % 

 

13,4 % 

 

22 % 

 

13,5 % 

 

18,7 % 

 

17,7 % 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sotkanet 
 

Yhteenveto: Päihde ja mielenterveysongelmat sekä kansantaudit (diabetes, verenpainetauti, psykoosit 
ja nivelreuma) ovat aikuisväestön suurimmat hyvinvoinnin ja terveyden menettämisen uhat. Alkoholin ja 
päihteiden väärin- ja ongelmakäyttö on merkittävä terveyshaitta. Alkoholin myynnin osalta todettakoon, 
että Kaakon kaksikon alkoholiliike sijaitsee Virolahdella.  
 
Liikunnalla, terveellisellä ruokavaliolla, päihteettömyydellä ja yleensä terveellisillä elämäntavoilla voi-
daan vaikuttaa isojen ongelmien syntymiseen. 
 
Aikuisväestön hyvinvointia lisää aktiivinen osallistuminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen. 
Molemmissa kunnissa on monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja kuntalaisilla on mahdollisuus vaikut-
taa yhteisiin asioihin. 
 
Koko maan laajuinen lama koskettaa myös Kaakon kaksikon kuntia. Työttömyysluvut ovat nousseet 
korkeiksi. 
 
Aikuisväestö on aktiivista ja talkoohenkeä löytyy molemmista kunnista. 
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Aino ja Reino -maantiejuoksu 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (Kuvat: Hellevi Karhula) 
 
 
 
 
5.4 Ikääntyneet 

 Miehikkälä Virolahti koko maa 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Ikääntyneiden osuus väestöstä yli 65-vuotiaat 30,9 % 31 % 25,9 % 25,9 % 19,4 % 19,9 % 

Ikääntyneiden osuus väestöstä yli 75-vuotiaas 15,8 % 16 % 12,2 % 12,3 % 8,5 % 8,6 % 

Dementiaindeksi ikävakioitu 101,5 99,7 86,8 95,3 100  

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja yli 65-

vuotiaita 

70,1 % 68,8 % 69,1 % 68 % 63,2 % 62,6 % 

yli 75 -vuotiaat säännöllisen kotihoidon piirissä 11,3 % 7,9 % 13,6 % 11,1 % 11,9 % 11,8 % 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Vuodeosastopäivä / 1000 asukasta 261 380 2727 2618 1018 913 

75 vuotta täyttäneistä tehostetussa palveluasumises-

sa 

11,8 % 14,1 % 8,6 % 8,4 % 6,1 % 6,5 % 

Kotona asuvat yli 75-vuotiaat 84,7 % 85,9 % 87,9 % 89,3 % 90 % 90 % 

Lähde: Sotkanet 
 

Yhteenveto: Kaakon kaksikossa on ikäihmisille monipuolista palvelutarjontaa. Laitoshoidosta luovutaan 
vähitellen. Hyvinvointikeskus Kunila on valmistunut vuonna 2014 ja Villinrannan palvelukeskuksen pe-
ruskorjaus on valmistumassa vuonna 2016, jolloin Virolahden vuodeosasto lakkautetaan ja siirretään 
valtakunnallisten suositusten mukaisesti tehostettuun palveluasumiseen. Kuntouttavaa ja ehkäisevää 
toimintaa on kehitetty. Lisäksi kotihoidon ja omaishoidon kehittäminen on käynnissä. Ikäihmisten osalli-
suus ja osallistuminen on tärkeää. Vanhusneuvostot toimivat molemmissa kunnissa. 
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Kuntoilua Hyvinvointikeskus Kunilassa  (kuva: Leila Tylli) 

 
 
 
5.5 Turvallisuus   
 

 Miehikkälä Virolahti koko maa 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdis-

tuvat rikokset (1000 asukasta kohden) 

1,4 4,3 6,6 11,9 7,5 7 

Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaa-

rantamiset ja liikennerikkomukset (1000 asukasta 

kohden) 

22,5 18,6 265 227,8 80,2 81,6 

Omaisuusrikokset (1000 asukasta kohden) 13,3 20,5 109,8 127,2 43,8 44,1 

Tieliikenneonnettomuudet 7  

(† 3) 

10  

(† 1) 

65  

(† 17) 

43 

(† 0) 

33 065 

(† 255) 

30 101 

(† 244) 

Lähde: Sotkanet  
 

 Rajaliikenne Vaalimaalla  

 E18 Hamina - Vaalimaan moottoritien rakentaminen vuosina 2015 - 2018 

 Teiden huono kunto 

 Huonosti toimivat matkapuhelinyhteydet (mm. hätäavun saaminen) 

 Kansainvälisten suhteiden kiristyminen 

 Suomen taloustilanne 
 

Yhteenveto: Rajaliikenne tuo mukanaan haasteita. Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman toi-
menpiteet jalkautetaan eri toimijoille (EK-Artu). E18 moottoritien rakennusvaihe on liikenneturvallisuus-
riski. Moottoritien valmistuttua liikenteen sujuvuus paranee. 
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(Kuva: YIT)     (Kuva: Sirpa Sivula) 
 
 
 
5.6. Viihtyisyys hyvinvoinnin tekijänä 
 

 Koulujen lähiliikuntapaikat 

 Terveelliseen liikuntaan innostavat liikuntapaikat 

 Senioripuisto 

 Yleinen siisteys, hoidettu ympäristö 

 Metsät / luonto 

 Uimarannat 

 Urheilukentät 
 

Yhteenveto: Yleinen siisteys ja hyvin hoidettu ympäristö vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja 
mielialaan. Tulevina vuosina panostetaan puistojen kehittämiseen esim. senioripuistot, joiden käyttö on 
avoinna kaikille kuntalaisille. Lisäksi on laadittava Kaakon kaksikon liikuntapaikkasuunnitelma, joka sisäl-
tää kunnossapitosuunnitelman.  

 
5.7 Palvelut 
 

 Kuntalaisten yleinen tyytyväisyys palveluihin (lähipalvelut) 

 Asiakaslähtöisyyden lisääminen palveluissa ja niiden järjestämisessä. 

 Vaikutusten ennakkoarviointi ja hyvinvointinäkökulma kaikessa päätöksenteossa. 

 Yritysten ja yhdistysten tuottamien palveluiden osuus 
 

 
Yhteenveto: Perustason lähipalvelujen turvaaminen ja kehittäminen on tärkeää nyt ja lähitulevaisuu-
dessa. Palveluja suunniteltaessa tulee huomioida erityisesti harvaan asutun maaseudun erityispiirteet. 

  
 
6. Kaakon kaksikon hyvinvoinnin edistämisen haasteet ja kehittämiskohteet 

 
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
2. Kuntalaisten, yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen osallisuus, sitoutuminen ja vastuuttaminen (omasta 

ja yhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen) 
3. Ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys 

 
Asukkaiden terveyden, toimintakyvyn ja hyvän elämän edellytysten lisääminen sisältyy kaikkeen kunnan 
toimintaan. 

 
Toimenpide-ehdotukset hyvinvoinnin edistämiseksi esitetään seuraavissa taulukoissa 
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TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN   (sininen = toteutus vireillä, punainen = vaatii toimenpiteitä ja vihreä = toteutunut) 

 

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittari/kommentit 

Terveysliikunnan lisääminen Kymenlaakson terveysliikuntastrategian 

2014 - 2020 jalkauttaminen, kaikki tahot 

 

 

 

 

Kunnan kaikki hallintokunnat, johtoryhmä ja 

kunnanhallitukset 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimi, sivistys-

toimi sekä Miehikkälän kansalais-

kunta ovat toimittaneet kuntien 

hallituksille raportit tämän hetkisis-

tä toimenpiteistä.  

Kunta kuntoon -kortti 

Kaakon kaksikon liikuntaneuvontahankkeen 

toteuttaminen 

 

 

 

 

Lehtikirjoittelu / tiedottaminen 

Liikuntatoimi ja sosiaali- ja terveystoimi, 

apteekit, projektityöntekijä, kirjastot ja Ra-

teva 

 

 

 

Terveydenhoitajat, asiantuntijat 

 

Ensimmäisellä kaudella yksilölli-

seen liikuntaneuvontaa osallistui 81 

henkilöä, käyntejä 205, ikähaitari 

19-81 vuotta. Liikun -lähete saa-

daan käyttöön vuoden 2016 alusta. 

 

Liikuntaneuvoja kirjoittanut Kaa-

konkulma -lehteen 10 kolumnia 

 

Ikäihmisten liikunnan tukeminen, kuntoutta-

vatyöote 

Kunta palkkaa nuoria ulkoiluttamaan ikäih-

misiä 

Kaakon kaksikkoon on palkattu 

nuoria ulkoiluttajia yhteensä 24. 

Lisäksi on runsaasti vapaaehtoisia 

ulkoiluttajia. 

 

Erityisryhmien liikunta 

 

Liikuntatoimi, fysioterapia, 3. sektori 

 

Liikuntatoimella on terveys- ja 

erityisryhmiä yhteensä 23 ja fy-

sioterapialla ryhmiä 41/vko (sis. 

hoivan ja päivätoiminnan ryhmät)  

 

Liikkuvakoulu -toiminta 

 

Koulujen opettajat, 3. sektori, liikuntatoimi 

 

Kouluilla on Liikkuvakoulu  

-toimintaa, mutta rekisteröinti on 

tekemättä  

 

Liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen  

 

Tekninen toimi, liikuntatoimi ja Kaakon 

kaksikon hyvinvoinnin terveydenedistämis-

työryhmä 

Liikunta- ja teknisen toimen yhteis-

työryhmä perustettu ja liikunta-

paikkoja kartoittaminen aloitettu 
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Terveellisten ravitsemustottumus-

ten edistäminen 

Terveelliseen ruokavalioon ja ruokailutot-

tumuksiin liittyviä tempauksia 

 

Terveystoimi, 3. sektori 

 

Virolahden terveysaseman avoimet 

ovet 5.5.2015 

Painonhallinta 

 

Ryhmät yhteistyössä kansalaisopisto+ järjes-

töt 

 

Liikuntaneuvontahankkeen puitteis-

sa järjestetty 1 painonhallinta ryh-

mä ja toinen alkamassa, osallistujia 

yhteensä 30 

Ruokapalveluja tarjoavien tahojen suunni-

telmalliset toimenpiteet edistää terveellisiä 

ruokatottumuksia 

Ruokahuollon kehittämistyöryhmä  

 

 

Säännölliset kehittämispalaverit 

vähintään 2 kertaa vuodessa. 

Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja toi-

menpiteet sen hoitoon 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, 

keittiö 

Yöpaasto alle 11h toteutunut 

MNA-seulonnat (yli 64-vuotiaiden 

aliravitsemusriskin määrittämiseen) 

Ennaltaehkäisy ja varhainen puut-

tuminen (sairaanhoidosta tervey-

denhoitoon) 

Kuntalaisia motivoidaan ja ohjataan oman 

terveytensä tarkkailuun ja hoitamiseen 

Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen 

henkilöstö, vanhemmat, järjestöt 

Sairastavuusindeksi laskuun 

Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö (avoin var-

haiskasvatus, lapsiperheiden kotipalvelu, 

perheohjaus). THL:n toimiva lapsi&perhe 

työmenetelmät (Lapset puheeksi menetel-

mä). 

 

Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen 

henkilöstö, vanhemmat, järjestöt 

 

Lasten - ja nuorten yhteistyöverkos-

to (LANU) sekä Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistyöryhmä suun-

nittelee toimenpiteiden käytännön 

toteuttamista 

Nuorten Koulu-uupumuskysely 

 

Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen 

henkilöstö, vanhemmat, järjestöt 

 

SBI-10  

(koulu- ja uupumusmittari) 

Ei ole otettu käyttöön 

Päivätoiminnan kehittäminen 

 

Sosiaali- ja terveystoimi ja järjestöt 

 

Kunilassa aloitettu päiväkeskustoi-

minta ja Villinrannassa jatkunut 

päiväkeskustoiminta entiseen mal-

liin 

Influenssarokotteet riskiryhmille ja Kaakon 

kaksikon henkilökunnalle  

 

Sosiaali- ja terveystoimi Kaakon Kaksikko 2014 

- influenssarokotteet/määrät 

33 % (124 hlöä) 

- sairauspoissaolot 

14,6 pv/ hlö  

(valtakunnallinen keskiarvo 16,9) 

Savuton Kaakon kaksikko 

 

Sosiaali- ja terveystoimi 

Kaakon kaksikon henkilöstö 

Tupakkapaikat merkitty 

Valvonnan ja ohjeistuksen lisäämi-

sen tarvetta 

Tykytoiminta 

 

Kaakon kaksikon henkilöstö Tyky- ja virkistyssuunnitelman 

mukaiset toimenpiteet, liikunta, 

virkistys ym. tapahtumat 
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KUNTALAISTEN, YRITYSTEN, JÄRJESTÖJEN JA YHTEISÖJEN OSALLISUUS, SITOUTUMINEN JA VASTUUTTAMINEN  

(omasta ja yhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen) 

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittari 

Monialaisen toimintatavan vahvis-

taminen 

Erilaisten hankkeiden ja työryhmien toimin-

ta 

- Ryhmän edustajat nimetään katta-

vasti kaikista asiantunti-

ja/vastuutahoista 

- Mietippä -ryhmät 

- Risto (riskien tunnistamisesta parempaan 

toimintakykyyn) 

 - Kotona kokonainen elämä (kehitetään 

ikääntyvien ihmisten kotiin annettavia palve-

luja) 

Hankkeiden ja ryhmien saavutta-

mat tavoitteet 

Yhteiset seudulliset toimintamallit 

(Risto ja KKE) 

 

Hyvin hoidettu elinkeinopolitiikka, vilkas 

yritystoiminta 

Kunnan johtoryhmä, aluehallintoviranomaiset, 

Cursor Oy, kunnanhallitukset 

Uudet yritykset 

(v. 2014, nettolisäys) 

 Miehikkälä 4 

 Virolahti 8 

työttömyysprosentti 

/pitkäaikaistyöttömät 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

tukeminen ja edistäminen 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 

toimenpiteiden toteuttaminen 

 

Lasten ja nuorten moniammatillinen työryhmä 

 

Lanu -verkosto päivittämässä 

toimenpiteet kuluvana syksynä 

Kiusaamisen ehkäiseminen, KiVa Koulu 

 

Sivistystoimen henkilöstö, koulukuraattorit, 

kouluterveyshuollon henkilöstö ja vanhemmat 

Kaikki tietoon tulleet kiusaamis-

tapaukset on ratkaistu. 

Nuorisotakuun toteuttaminen 

 

Kunnan eri hallintokunnat ja TE-toimisto 

 

Kaikille tarjottu 3 kk:n työttö-

myysjakson jälkeen toimenpidet-

tä. 

Selvitetään koulutuksen ulkopuolelle jäämi-

sen syitä 

 

Koulun henkilökunta, sosiaalitoimisto, TE-

toimisto, Väylä, Finders (Etsivä nuorisotyö), 

Nuorten työpaja ja Rajapaja 

 

Nivelvaiheiden (kouluasteen 

siirtymävaihe) seuranta. 

Kouluterveyskyselyn teettäminen joka toi-

nen vuosi (THL), vuosittaiset laajat terveys-

tarkastukset 

 

Kuntien yläkoulut, terveystoimi  

 

Vuosittaiset laajat terveystarkas-

tukset (5. ja 8. luokat). 

Valtakunnallisten suunnitelmien 

mukaiseen kouluterveyskyselyyn 

vastaaminen epäonnistui teknisten 

ongelmien vuoksi. 

Syrjäytymisen ehkäisy kesätyöpaikkoja 

tarjoamalla ja nuorten työpajatoiminnalla 

 

Kunta, yritykset, Kotkan -Haminan seudun 

koulutuskuntayhtymä,  3. sektori, TE-toimisto 

 

Nuoria työllistetty kesällä yhteen-

sä 36 + 

Nuorten työpajatoiminnassa 15 

Nuorten työpajan Rajapajan yh-
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teyteen kehitetään soveltavaa 

Ohjaamo -toimintaa yhteistyössä 

Ekamin kanssa, maahanmuuttaji-

en kielitaitoa kehitetään, joka 

edesauttaa koulutukseen pääse-

mistä. 

Yrittäjyyskasvatus 

Harrastusmahdollisuuksien lisääminen kehit-

tämällä koulujen kerhotoimintaa ja tukemal-

la yhdistyksiä 

 

Kunnan vapaa-aikatoimi, koulutoimi ja yhdis-

tykset, seurakunta 

 

Lanu -verkosto jalkauttamassa 

Koulujen kerhoja 29 kappaletta, 

joissa 496 kerholaista 

Nuorisotoimen avustuksia17 378 

yhteensä 6 yhdistykselle, liikunta-

toimen avustuksia 37 068 yhteen-

sä 20 yhdistykselle 

Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen 

 

Kulttuuritoimi, koulutoimi, kulttuurialan yrit-

täjät, museotoimi ja taidelaitokset, taiteilijat 

 

Lasten ja nuorten kulttuurikasva-

tussuunnitelma valmistumassa 

vuoden 2015 loppuun mennessä 

 
 

 

YMPÄRISTÖN TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS 

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittari 

Liikenneturvallisuuden paranta-

minen 

Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittä-

minen 

Liikenneturvallisuustyöryhmä 

(kunnanhallitukset, tekninen toimi, vapaa-

aikatoimi) 

Seutukunnallinen päivitys ja kyse-

ly meneillään  

Peruspalveluiden saatavuus läheltä Kotona asuvien ikäihmisten turvallisuus 

 

Vanhustyö 

 

 

Hoitotakuun toteutuminen, toteu-

tunut 

Turvapuhelinpalvelu halukkaille 

 

Kotikäynnit Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-

vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä 

Tarjottu kaikille ja vastaanotettu 

85 %. 

Hyvinvointikeskus Kunilan valmistuminen 

 

Sosiaali- ja terveystoimi ja ruokapalvelut Kunila valmistunut 

Piha-alueen toteutus kesken 

Esteetön pääsy palveluihin 

 

Hallintokunnat kehitettävää molemmissa kunnis-

sa 
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Omat terveyskeskukset 

 

Kunnat, yksityinen ostopalvelu 

 

Hoitotakuun toteutuminen, toteu-

tunut 

Nuorisotilat Nuorisotoimi Nuorisotilat Saivikkalassa, Viro-

joella ja Klamilassa 

Lähikoulut, uudet koulut Klamilassa ja Mie-

hikkälän kirkonkylällä 

Tekninen toimi ja koulutoimi 

 

Uudet lähikoulut valmistuneet 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjasto- ja kulttuuritoimi Miehikkälän kirjasto valmistui 

2015 

Yleinen turvallisuus EK-Artu -hankkeen toimenpiteiden toteut-

taminen 

Kaikki hallintokunnat, 3. sektori 

 

Hallintokuntien tutustuttava toi-

menpiteisiin 

Toimiva infrastruktuuri ja viihtyisät asuin-

alueet (puistot ja ulkoilualueet) 

 

Tekninen toimi Ulkoilualueiden hoitoresurssit 

turvattava tulevaisuudessa. 

Ulkoalueita kehitetty ja katuva-

laistuksen uusinta käynnissä 

Ajantasaiset poikkeusolojen suunnitelmat 

 

Kunnan johtoryhmä ja toimialat Poikkeusolojen suunnitelmat 

kesken 

Ajantasaiset pelastussuunnitelmat Hallintokunnat Laadittu 

Lisäksi huomioitava päivitykset 

 
KAAKON KAKSIKON TERVEYDEN EDISTÄMISEN PAINOPISTEALUE 2015 - 2016 

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittari 

Päihteiden käytön vähentäminen 

ja mielenterveyden edistäminen 

Mietippä, Etelä-Kymenlaakson mielenterve-

ys- ja päihdestrategian jalkauttaminen 2012–

2016 

 

 

Otetaan koppi ongelmista varhaisessa vai-

heessa 

Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen 

henkilöstö, vanhemmat, järjestöt 

 

Mietippä - Foorumissa päivitetty 

tieto: työssä jaksamisen haasteet 

ja päihde- ja huumetietous mm. 

design-huumeet. 

 

Lasten - ja nuorten yhteistyöver-

kosto (LANU) sekä Hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämistyöryhmä 

suunnittelee toimenpiteiden käy-

tännön toteuttamista. 

Mittarit käytössä sotessa: 

AUDIT (alkoholin käytön riskit) 

BDI (Masennus kysely) 

ADSUME (nuorten päihdemittari) 

BBI-15 (työuupumusmittari) 

GDS-15 (myöhäisiän depres-

sioseula) 
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7. Johtopäätökset ja menestystekijät   
 
Kaakon kaksikon kunnat ovat maaseutukuntia, joiden väestö on ikääntyvää, sairastavuus korkeaa ja väkiluku ollut laskusuunnassa. Tilannetta helpottaa mat-
kailun ja kesäasukkaiden vilkkaus ja tulevaisuuden suuret investoinnit sekä odotukset etenkin Vaalimaan alueelle.  
Haasteena on hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen huoltosuhteen heikentyessä ja palvelutarpeen kasvaessa.  
 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuuteen on kiinnitettävä huomiota. Peruskoulun jälkeen syystä tai toisesta koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret ovat 
usein muita suuremmassa vaarassa syrjäytyä normaalista elämänkulusta. Opinto-ohjauksen merkitystä on korostettava, jotta opintojen keskeyttäminen vähe-
nee. Erityisesti peruskoulusta ammattiopintoihin siirtyvien nuorten oppilaanohjaukseen tulee panostaa, koska tulevat moduulirakennemuutokset ammattiope-
tussuunnitelmiin tuovat jokaisen seitsemän viikon väliin kolmen viikon omaehtoisen opiskelun jakson. Nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin tulee panostaa, kiin-
nittämällä huomiota koulukiusaamiseen ja yksinäisyyteen. 
Suurimmat terveysuhkat ovat ylipaino, vähäinen liikunta, lisääntynyt päihteiden käyttö ja liikenteen aiheuttamat vaaratekijät. Kuntalaisten elintapoihin tulisi 
yrittää vaikuttaa, jotta kansansairauksien esiintyvyyttä voitaisiin vähentää. Terveyden ja hyvien elintapojen edistäminen lisää yksilön hyvinvointia, mutta vä-
hentää myös kunnan menoja pitkällä aikavälillä. Yksilöllä itsellään on päävastuu omasta hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä. 
 
Rajaliikenne lisää liikenneonnettomuusriskejä. Rakenteilla oleva E18 moottoritien toivotaan parantavan liikenneturvallisuutta. 
Elin- ja liikenneympäristöjen esteettömyystarve lisääntyy väestön ikääntyessä. Turvallisuus niin kotona kuin muuallakin tulisi huomioida riittävästi. Tapaturma-
riski kasvaa liikkumisen heikentyessä.  
 
Lapsiperheiden ja vanhempien hyvinvointia on edelleen tuettava peruspalveluilla, jotka saadaan läheltä. Syntyneiden ja syntyvien lasten määrä on alhainen. 
Korkeiden työttömyyslukujen johdosta pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt molemmissa kunnissa. Tämä edellyttää toimenpiteitä Kaakon kaksikon kunnilta 
uusien työpaikkojen luomiseksi ja vuokra-asuntotarjontaa uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. 
 
Sekä palveluiden saatavuus että saavutettavuus pitää huomioida ja turvata kuntalaisten mahdollisuudet kunnallisiin lähipalveluihin. Panostus oikea-aikaisiin 
laadukkaisiin peruspalveluihin on kannattavaa myös taloudellisesti.  
 
Suomen hallituksen tekemät päätökset ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden vaikutukset vaikuttavat hyvinvointiin ja menestykseen. 
 
Yhteisöllisyydellä on todettu olevan monia hyviä vaikutuksia yksilön terveydelle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Kaakon kaksikossa yhteisöllisyys ja tal-
koohenki ovat olleet suurena voimavarana, mutta viime aikoina on ollut havaittavissa näiden asioiden heikkenemistä ja ihmisten yksilökeskeisyyden lisäänty-
mistä. Haasteena on yhteisöllisyyden jatkuminen tulevaisuudessakin ja Kaakon kaksikon me-hengen ylläpitäminen. 
 
Hyvinvointitavoitteiden toteutumisen ehdoton edellytys on, että kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät ovat sitoutuneet hyvinvoinnin - ja terveydenedistämis-
työhön. 
 
7.1 Toimenpidesuunnitelmat hyvinvoinnin lisäämiseksi vuosille 2016–2018 
 
TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN  

- liikuntaneuvonta hankkeen eteneminen ja suunniteltujen toimenpiteiden jalkauttaminen Kaakon kaksikon normaaliin toimintaan 
- päihdehaittojen vähentäminen toteuttamalla Mietippä -strategiassa määriteltyjä toimenpiteitä 
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KUNTALAISTEN, YRITYSTEN, JÄRJESTÖJEN JA YHTEISÖJEN OSALLISUUS, SITOUTUMINEN JA VASTUUTTAMINEN (omasta ja yhteisön hyvinvoinnis-
ta huolehtiminen) 

- monialaisten toimintaryhmien tavoitteiden selkeyttäminen ja toimenpiteiden seuranta, tiedotuksen lisääminen, päällekkäisyyksien poistaminen 
- nuorten työpajatoiminnan toimintamuotojen kehittäminen vastaamaan paikallisten nuorten nykyisiä tarpeita. Työpajatoimintamuotoja on muutettu (kä-

den taidot, työpajan ulkopuolella tapahtuvat työtehtävät) 
 

 
YMPÄRISTÖN TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS 

- kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden lisääminen 
- Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman jalkauttaminen toimialoille toimenpiteitä varten (EK-Artu) 
- julkisten alueiden turvallisuus, kunnossapito, estetiikka 

 
 

7.2 Menestystekijät: 
 

 Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen 

 Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 

 Palvelut järjestetään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti sekä palvelurakenteita uudistetaan ja tehostetaan 

 Luodaan edellytyksiä vahvalle yritystoiminnalle 

 Toimivat tietoliikenneyhteydet (internet- ja puhelinverkot) luovat turvallisuutta ja lisäävät myös etätyömahdollisuuksia 

 Kunnan taloudellinen tilanne sekä valtiovallan edellyttämät rakennemuutokset ja niiden vaikutus palveluihin 
 
 
8. Liitteet 
 
Liite1 Hyvinvointia tukevat tärkeimmät asiakirjat ja ohjelmat 
 
Liite 2 Hyvinvointiin liittyvät keskeisimmät tilastot ja indikaattorit (Miehikkälä ja Virolahti) ja merkkien selitykset 

Indikaattorit 

Merkkien selitykset 

 
ei muutosta tai muutos alle 5% 

muutos vähintään 5% 
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muutos vähintään 10% 

muutos vähintään 15% 

muutos myönteiseen suuntaan 

muutos kielteiseen suuntaan 
 

VIHREÄ tilanne vähintään 10% parempi kuin vertailukohteessa 
KELTAINEN ei eroa vertailukohteeseen tai ero alle 10% 
PUNAINEN tilanne vähintään 10% huonompi kuin vertailukohteessa 
? = tieto puuttuu 

 
 

Liite 1   
  
Keskeiset lait, asiakirjat ja ohjelmat, jotka ohjaavat Kaakon kaksikon kuntien hyvinvointiin liittyvää toimintaa. 
 

- Miehikkälän kuntastrategia 2017-Vireä E18- tien maaseutukunta (25.6.2012) www.miehikkala.fi  
- Virolahti - strategia 2015–2019 (15.12.2014)   
- Kaakon kaksikon palvelutuotanto isäntäkuntamallilla (18.6.2007) 
- Kuntien talousarviot ja taloussuunnitelmat 
- Kaakon kaksikon henkilöstöpoliittinen ohjelma (21.8.2014) 
- Kaakon kaksikon tietoturvapolitiikka (8.3.2010) ja henkilöstön tietoturvaohje (1.9.2014) 
- Kaakon kaksikon Vanhuspalvelujen suunnitelma 2014–2016 (suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi) 
- Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimintaohjelma 
- Maakunnallinen terveydenedistämisen toimintastrategia ja ohjelma 2013–2016 
- Mietippä, Etelä-Kymenlaakson mielenterveys - ja päihdestrategia 2012–2016 
- Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2014–2020 , www.kymli.fi.  
- Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013–2017 (18.4.2013) 
- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (”Vanhuspalvelulaki”) 28.6.2013 
- Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 (2.10.2013) 
- Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma, Liikunnasta terveyttä ja voimaa 2011 
- Kansallinen muistiohjelma 2012- 20120. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi (8.5.2012) 
- Suositukset iäkkäiden turvalliseen ja säännölliseen ulkona liikkumisen edistämiseen (2008)  
- Maakunnallinen Kylien kehittämisohjelma 2014–2020 www.kymenlaaksonkylat.fi 
- Kymenlaakson kulttuuriohjelma vuosille 2008–2013 
- Etelä- Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma valtuustokaudelle 2013–2016 
- Kaakon Kaksikon liikuntaneuvontahanke 
- Seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
- Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116 http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116?search[type]=pika&search[pika]=mielenterveyslaki#L1 
- Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search[type]=pika&search[pika]=lastensuojelulaki 

http://www.miehikkala.fi/
http://www.kymli.fi/
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=mielenterveyslaki#L1
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=lastensuojelulaki
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- Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search[type]=pika&search[pika]=terveydenhuolto 
- Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 1992. Opetus- ja kulttuuriministeriö..  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728 
- Liikuntalaki 1998. Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19981054 
- Nuorisolaki 2006. Opetus- ja kulttuuriministeriö.  
- Nuorisolaki 2010. Kohta 7a§(20.8.2010/693). http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072 
- Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 - 2015, www.minedu.fi/OPM/Julkaisut  

 

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=terveydenhuolto
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19981054
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut
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Miehikkälä     LIITE 2 

- Paketti 1: Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima 

V1 = Virolahti  

V2 = Kymenlaakso 
V3 = Koko maa 
V4 = 2000-5999 asukasta 
V5 = Hamina 
V6 = Kotka 
V7 = Pyhtää 
V8 = Luumäki 

Teema  Perusindikaattori  Miehikkälä V1 
Viro 

V2 
Kyme 

V3 
Koko 

V4 
2000 

V5 
Hami 

V6 
Kotk 

V7 
Pyht 

V8 
Luum Arvo  Muutos  

Kunnan 

rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Väestö 31.12. (2013) 

Info 

2145 

 

3435 180845 5451270 4140,61 21203 54771 5384 4992 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Huoltosuhde, demo-
grafinen (2013) Info 

74,8 

 

65,9 61,4 55,7 70,29 65 60,1 64,3 73,6 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Väestöennuste 2030 
(2012) Info 

1676 

??? 

3269 175241 5847680 3948,85 20071 55827 5617 4770 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 

elinvoima 

Kuntien välinen net-
tomuutto / 1 000 
asukasta (2013) Info 

2,3 

 

-8,2 0,3 3,3 -4,48 0,4 1,9 2,6 3,2 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Muu kuin suomi, 
ruotsi tai saame äi-
dinkielenä / 1 000 
asukasta (2013) Info 

44,3 

 

60,8 50,2 53 17,02 50,8 78,3 28,2 27,6 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Lapsiperheet, % per-
heistä (2013) Info 

32,1 

 

32,2 35,8 39,1 34,56 35,2 37,6 38,7 32,8 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Yksinhuoltajaperheet, 
% lapsiperheistä 
(2013) Info 

17,2 

 

17,7 21,8 20,6 16,59 20,4 24,9 17,2 19,7 

Kunnan 
rakenteet, 

talous ja 

elinvoima 

Yhden hengen asun-
tokunnat, % asunto-

kunnista (2013) Info 

42,4 

 

38 44,4 41,7 37,8 41,4 47,1 32,3 43,1 

Kunnan 
rakenteet, 

talous ja 
elinvoima 

Työlliset, % väestös-
tä (2012) Info 

35 

 

39 38,9 43,1 38,22 38,7 37,6 40,9 37,7 

Kunnan 
rakenteet, 

talous ja 
elinvoima 

Koulutustasomittain 
(2012) Info 

209 

 

251 302 345 264,72 292 314 300 261 

 

 

 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/5877/2014/FALSE/print_season/1/
http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/5877/2014/FALSE/print_season/1/
http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/5877/2014/FALSE/print_season/1/
http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/5877/2014/FALSE/print_season/1/
http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/5877/2014/FALSE/print_season/1/
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'127',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=127
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'761',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'761',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=761
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'746',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'746',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=746
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'178',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'178',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'178',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=178
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'187',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'187',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'187',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'187',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=187
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'179',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'179',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=179
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'74',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'74',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'74',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=74
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'324',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'324',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'324',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=324
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'2328',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'2328',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=2328
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'180',%20'graphholder_56889',%20'special',%20'Kunnan%20rakenteet,%20talous%20ja%20elinvoima')
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http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=180
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Paketti 2: Kaikki ikäryhmät 

V1 = Virolahti  
V2 = Kymenlaakso 

V3 = Koko maa 
V4 = 2000-5999 asukasta 
V5 = Hamina 
V6 = Kotka 
V7 = Pyhtää 
V8 = Luumäki 

Teema  Perusindikaattori  Miehikkälä V1 
Viro 

V2 
Kyme 

V3 
Koko 

V4 
2000 

V5 
Hami 

V6 
Kotk 

V7 
Pyht 

V8 
Luum Arvo  Muutos  

Osallisuus Äänestysaktiivisuus kuntavaa-
leissa, % (2012) Info 

64,6 
??? 

60,8 57,2 58,2 64,23 56,4 55,7 59,6 66,7 

Terveys ja toimin-
takyky 

Kelan sairastavuusindeksi, 
ikavakioitu (2012) Info 

128,5 
 

119,5 - - 112,17 103,7 109,8 103,5 97,9 

Turvallisuus Poliisin tietoon tulleet hen-
keen ja terveyteen kohdistu-
neet rikokset / 1000 asukasta 
(2012) Info 

1,4 

 

6,6 6,1 7,5 5,13 5 7,3 4,8 2,8 

Tasa-arvo ja oi-
keudenmukaisuus 

Gini-kerroin, käytettävissä 
olevat tulot (2012) Info 

23,3 
 

23,7 24,5 27,2 24,23 23,4 24,9 25,2 25,4 

Asuminen ja ympä-
ristö 

Asunnottomat yksinäiset / 1 
000 asukasta (2013) Info 

0 
??? 

- 0,9 1,4 0,07 0,7 1,7 1,2 - 

Toimeentulo Kunnan yleinen pienituloi-
suusaste (2012) Info 

17,7 
 

17,1 15,3 14,3 16,16 13,7 16,8 10,8 16,1 

Kuntalaisten palve-
lut 

Terveydenedistämisaktiivisuus 
(TEA) kunnan strategisessa 

johtamisessa, pistemäärä 
(2013) Info 

44 

??? 

58,8 48,3 72 57,44 30,4 44,6 81,3 78,9 
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Paketti 3: Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

V1 = Virolahti  
V2 = Kymenlaakso 

V3 = Koko maa 
V4 = 2000-5999 asukasta 
V5 = Hamina 
V6 = Kotka 
V7 = Pyhtää 
V8 = Luumäki 

Teema  Perusindikaattori  Miehikkälä V1 
Viro 

V2 
Kyme 

V3 
Koko 

V4 
2000 

V5 
Hami 

V6 
Kotk 

V7 
Pyht 

V8 
Luum Arvo  Muutos  

Elämänlaatu Ei yhtään läheistä 
ystävää, % 8. ja 9. 

luokan oppilaista 
(2013) Info 

- 

??? 

- 8,9 8,4 8,39 7,4 10,2 11,9 12,7 

Henkinen 
hyvinvointi 

Keskivaikea tai vai-
kea masentuneisuus, 

% 8. ja 9. luokan 
oppilaista (2011) Info 

- 

??? 

- 12,8 12,8 13,01 13,2 11,9 14,2 10,3 

Terveys ja 

toimintakyky 

Kokee terveydenti-

lansa keskinkertai-
seksi tai huonoksi, % 
8. ja 9. luokan oppi-
laista (2013) Info 

- 

??? 

- 16,1 15,9 17,53 14,2 16 18 14,9 

Turvallisuus Vanhemmuuden puu-
tetta, % 8. ja 
9.luokan oppilaista 
(2013) Info 

- 

??? 

- 20,5 18,6 18,56 18,5 21,2 26,4 25,3 

Asuminen ja 
ympäristö 

Ahtaasti asuvat lap-
siasuntokunnat, % 

kaikista lapsiasunto-
kunnista (2013) Info 

23,1 

 

22,2 27,6 29,3 33,29 25,1 30,5 23,8 26,5 

Toimeentulo Lasten pienituloi-
suusaste (2012) Info 

13 
 

14,6 15,6 14,3 15,26 14,5 18,6 9,5 9,7 

Kuntalaisten 
palvelut 

Kasvatus- ja perhe-
neuvonnan asiakkaat 
vuoden aikana / 
1000 alle 18-
vuotiasta (2013) Info 

102,7 

 

86,2 108,4 74,1 71,65 112,5 63,3 169,4 26 

 

Perusindikaattori  Miehikkälä V1 
Viro 

V2 
Kyme 

V3 
Koko 

V4 
2000 

V5 
Hami 

V6 
Kotk 

V7 
Pyht 

V8 
Luum Arvo  Muutos  

Lastenhoidon tuet, 

maksettu vuoden 

aikana, 1 000 euroa 
(2013) Info 

94 

 

132 10202 370226 351,85 1194 3041 386 260 

Lasten päivähoidossa 
olleet 3 - 5-vuotiaat 

% vastaavanikäisestä 
väestöstä (2013) 
Info 

78,4 

 

73,9 68,6 67,7 63,46 60,8 69,3 69,4 74 

Lasten ja nuorten 
laitoshuollossa ollei-
den asiakkaiden hoi-
topäivät vuodessa 
yhteensä, kunnan 
kustantamat palvelut 

(2013) Info 

774 

 

1056 79550 2086170 1224,25 7407 21187 1151 450 
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Paketti 4: Nuoret ja nuoret aikuiset 

V1 = Virolahti  

V2 = Kymenlaakso 
V3 = Koko maa 
V4 = 2000-5999 asukasta 
V5 = Hamina 
V6 = Kotka 
V7 = Pyhtää 
V8 = Luumäki 

Teema  Perusindikaattori  Miehikkälä V1 
Viro 

V2 
Kyme 

V3 
Koko 

V4 
2000 

V5 
Hami 

V6 
Kotk 

V7 
Pyht 

V8 
Luum Arvo  Muutos  

Elämänlaatu Ei yhtään läheistä ystä-

vää, % lukion 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoista 

(2013) Info 

- 

??? 

- 6,7 6,4 6,9 9,4 5,7 6,5 - 

Elämänlaatu Ei yhtään läheistä ystä-
vää, % ammatillisen 
oppilaitoksen 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoista 
(2013) Info 

- 

??? 

- 8,8 7,5 7,58 15,4 8,2 - - 

Henkinen 
hyvinvointi 

Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöi-
den vuoksi työkyvyt-
tömyyseläkettä saavat 
16 - 24-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä 
väestöstä (2012) Info 

3,1 

 

1,5 1,1 0,9 1,4 1,6 0,9 1,5 1 

Terveys ja 
toimintakyky 

Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai 

huonoksi, % ammatilli-
sen oppilaitoksen 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista 
(2013) Info 

- 

??? 

- 20,4 21,3 20,21 26,8 22 - - 

Turvallisuus Kokenut fyysistä uhkaa 
vuoden aikana, % am-
matillisen oppilaitoksen 
1. ja 2. vuoden opiske-
lijoista (2013) Info 

- 

??? 

- 22,9 23,1 22,74 22,2 22,2 - - 

Opiskelu ja 
työ 

Koulutuksen ulkopuo-
lelle jääneet 17 - 24-
vuotiaat, % vastaa-
vanikaisesta väestöstä 

(2012) Info 

12,6 

 

18,6 13,9 10,8 10,22 13,4 15,9 9 11,2 

Asuminen ja 
ympäristö 

Koulun fyysisissä työ-
oloissa puutteita, % 

lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista (2013) 
Info 

- 

??? 

- 36,1 38,5 37,09 39 41 43,1 - 

Toimeentulo Toimeentulotukea pit-

käaikaisesti saaneet 18 
- 24-vuotiaat, % vas-
taavanikäisestä väes-
töstä (2012) Info 

- 

??? 

6,5 4,8 3 2,71 5,3 8,5 2 3,5 

Kuntalaisten 
palvelut 

Päihdehuollon laitoksis-
sa hoidossa olleet 15 - 
24-vuotiaat / 1 000 
vastaavanikäistä 
(2012) Info 

0 

??? 

- 1,4 1,3 0,03 - 2,1 - - 
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Paketti 5: Työikäiset 

V1 = Virolahti  
V2 = Kymenlaakso 

V3 = Koko maa 
V4 = 2000-5999 asukasta 
V5 = Hamina 
V6 = Kotka 
V7 = Pyhtää 
V8 = Luumäki 

Teema  Perusindikaattori  Miehikkälä V1 
Viro 

V2 
Kyme 

V3 
Koko 

V4 
2000 

V5 
Hami 

V6 
Kotk 

V7 
Pyht 

V8 
Luum Arvo  Muutos  

Henkinen 
hyvinvointi 

Mielenterveysperusteisesti 
sairauspäivärahaa saa-

neet 25 - 64-vuotiaat / 
1000 vastaavanikäistä 

(2013) Info 

13,4 

 

13,5 16,6 17,7 16,67 14,3 17,6 13,5 12 

Terveys ja 

toimintakyky 

Työkyvyttömyyseläkettä 

saavat 25 - 64-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä 
väestöstä (2012) Info 

14,9 

 

12,7 10,1 8,3 11,95 9,9 10,1 9,1 9,4 

Opiskelu ja 
työ 

Vaikeasti työllistyvät (ra-
kennetyöttömyys), % 15 
- 64-vuotiaista (2013) 
Info 

3,3 

 

2,7 6,2 4,6 4,35 5,4 7,8 4 5,1 

Toimeentulo Toimeentulotukea pitkä-
aikaisesti saaneet 25 - 
64-vuotiaat, % vastaa-
vanikäisestä väestöstä 
(2012) Info 

1,6 

 

1,4 2,6 2,1 1,24 2,4 4,8 0,7 1,1 

Kuntalaisten 

palvelut 

Päihdehuollon laitoksissa 

hoidossa olleet 25 - 64-
vuotiaat / 1 000 vastaa-
vanikäistä (2010) Info 

5,4 

 

4,3 6,4 3,1 2,14 4 8,7 3,1 3 
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Paketti 6: Ikäihmiset 

V1 = Virolahti  
V2 = Kymenlaakso 

V3 = Koko maa 
V4 = 2000-5999 asukasta 
V5 = Hamina 
V6 = Kotka 
V7 = Pyhtää 
V8 = Luumäki 

Teema  Perusindikaattori  Miehikkälä V1 
Viro 

V2 
Kyme 

V3 
Koko 

V4 
2000 

V5 
Hami 

V6 
Kotk 

V7 
Pyht 

V8 
Luum Arvo  Muutos  

Henkinen 
hyvinvointi 

Dementiaindeksi, 
ikävakioitu (2010) 

Info 

99,7 

 

95,3 118,3 100 96,23 102,6 180,8 86,5 66,8 

Terveys ja 

toimintakyky 

Erityiskorvattaviin 

lääkkeisiin oikeutet-
tuja 65 vuotta täyt-

täneitä, % vastaa-
vanikäisestä väestös-
tä (2013) Info 

68,8 

 

68 62,5 62,6 65,92 62,3 64,7 60,8 58,7 

Asuminen ja 
ympäristö 

Kotona asuvat 75 
vuotta täyttäneet, % 
vastaavanikäisestä 
väestöstä (2012) 
Info 

84,7 

 

87,9 88,6 90 89,32 91,5 88,7 90,4 91,3 

Toimeentulo Täyttä kansaneläket-
tä saaneet 65 vuotta 
täyttäneet, % vas-
taavanikäisestä väes-
töstä (2013) Info 

3,2 

 

3,1 2,2 2,6 2,65 2,1 1,8 3 1,8 

Kuntalaisten 
palvelut 

Säännöllisen kotihoi-
don piirissä 30.11. 
olleet 75 vuotta täyt-

täneet asiakkaat, % 
vastaavanikäisestä 
väestöstä (2013) 
Info 

9,1 

 

13,1 11,4 11,9 13,45 12,3 9,7 9,4 14,4 
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  Virolahti 

Paketti 1: Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima 

V1 = Koko maa  

V2 = 2000-5999 asukasta 
V3 = Kotka 
V4 = Pyhtää 
V5 = Luumäki 
V6 = Kymenlaakso 
V7 = Hamina 
V9 = Miehikkälä 

Arvota  Teema  Perusindikaattori  Virolahti V1 
Koko 

V2 
2000 

V3 
Kotk 

V4 
Pyht 

V5 
Luum 

V6 
Kyme 

V7 
Hami 

V9 
Mieh Arvo  Muutos  

 

Kunnan 

rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Väestö 31.12. (2013) 

Info 

3435 

 

5451270 4140,61 54771 5384 4992 180845 21203 2145 

 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Huoltosuhde, demo-
grafinen (2013) Info 

65,9 

 

55,7 70,29 60,1 64,3 73,6 61,4 65 74,8 

 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Väestöennuste 2030 
(2012) Info 

3269 

??? 

5847680 3948,85 55827 5617 4770 175241 20071 1676 

 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 

elinvoima 

Kuntien välinen net-
tomuutto / 1 000 
asukasta (2013) Info 

-8,2 

 

3,3 -4,48 1,9 2,6 3,2 0,3 0,4 2,3 

 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Muu kuin suomi, 
ruotsi tai saame äi-
dinkielenä / 1 000 
asukasta (2013) Info 

60,8 

 

53 17,02 78,3 28,2 27,6 50,2 50,8 44,3 

 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Lapsiperheet, % per-
heistä (2013) Info 

32,2 

 

39,1 34,56 37,6 38,7 32,8 35,8 35,2 32,1 

 

Kunnan 
rakenteet, 
talous ja 
elinvoima 

Yksinhuoltajaperheet, 
% lapsiperheistä 
(2013) Info 

17,7 

 

20,6 16,59 24,9 17,2 19,7 21,8 20,4 17,2 

 

Kunnan 
rakenteet, 

talous ja 

elinvoima 

Yhden hengen asun-
tokunnat, % asunto-

kunnista (2013) Info 

38 

 

41,7 37,8 47,1 32,3 43,1 44,4 41,4 42,4 

 

Kunnan 
rakenteet, 

talous ja 
elinvoima 

Työlliset, % väestös-
tä (2012) Info 

39 

 

43,1 38,22 37,6 40,9 37,7 38,9 38,7 35 

 

Kunnan 
rakenteet, 

talous ja 
elinvoima 

Koulutustasomittain 
(2012) Info 

251 

 

345 264,72 314 300 261 302 292 209 
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Paketti 2: Kaikki ikäryhmät 

V1 = Koko maa  
V2 = 2000-5999 asukasta 

V3 = Kotka 
V4 = Pyhtää 
V5 = Luumäki 
V6 = Kymenlaakso 
V7 = Hamina 
V9 = Miehikkälä 

Arvot
vo-

ta  

Teema  Perusindikaattori  Virolahti V1 
Koko 

V2 
2000 

V3 
Kotk 

V4 
Pyht 

V5 
Luu
m 

V6 
Kyme 

V7 
Hami 

V9 
Mieh Arvo  Muu-

tos  

 

Osallisuus Äänestysaktiivisuus kunta-

vaaleissa, % (2012) Info 

60,8 
??? 

58,2 64,23 55,7 59,6 66,7 57,2 56,4 64,6 

 

Terveys ja 

toimintakyky  

Kelan sairastavuusindeksi, 

ikavakioitu (2012) Info 

119,5 
 

- 112,17 109,8 103,5 97,9 - 103,7 128,5 

 

Turvallisuus  Poliisin tietoon tulleet hen-
keen ja terveyteen kohdistu-
neet rikokset / 1000 asukas-
ta (2012) Info 

6,6 

 

7,5 5,13 7,3 4,8 2,8 6,1 5 1,4 

 

Tasa-arvo ja 
oikeudenmu-
kaisuus  

Gini-kerroin, käytettävissä 
olevat tulot (2012) Info 

23,7 
 

27,2 24,23 24,9 25,2 25,4 24,5 23,4 23,3 

 

Asuminen ja 
ympäristö 

Asunnottomat yksinäiset / 1 
000 asukasta (2013) Info 

0 
??? 

1,4 0,07 1,7 1,2 - 0,9 0,7 - 

 

Toimeentulo Kunnan yleinen pienituloi-
suusaste (2012) Info 

17,1 
 

14,3 16,16 16,8 10,8 16,1 15,3 13,7 17,7 

 

Kuntalaisten 
palvelut 

Terveydenedistämisaktiivi-
suus (TEA) kunnan strategi-
sessa johtamisessa, piste-

määrä (2013) Info 

58,8 

 

72 57,44 44,6 81,3 78,9 48,3 30,4 44 

Teemat, joista ei toistaiseksi ole käytettävissä kansallisia indikaattoreita 

 Elämänlaatu 

 Henkinen hyvinvointi 

 Opiskelu ja työ 
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Paketti 3: Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheetV1 = Koko maa  

V2 = 2000-5999 asukasta 
V3 = Kotka 
V4 = Pyhtää 

V5 = Luumäki 
V6 = Kymenlaakso 
V7 = Hamina 
V9 = Miehikkälä 
Arvota  Teema  Perusindikaattori  Virolahti V1 

Koko 
V2 
2000 

V3 
Kotk 

V4 
Pyht 

V5 
Luum 

V6 
Kyme 

V7 
Hami 

V9 
Mieh Arvo  Muutos  

 

Elämänlaatu Ei yhtään läheistä ystä-

vää, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista (2013) Info 

- 

??? 

8,4 8,39 10,2 11,9 12,7 8,9 7,4 - 

 

Henkinen 
hyvinvointi 

Keskivaikea tai vaikea 
masentuneisuus, % 8. ja 

9. luokan oppilaista 
(2011) Info 

- 

??? 

12,8 13,01 11,9 14,2 10,3 12,8 13,2 - 

 

Terveys ja 

toimintakyky  

Kokee terveydentilansa 

keskinkertaiseksi tai huo-
noksi, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista (2013) Info 

- 

??? 

15,9 17,53 16 18 14,9 16,1 14,2 - 

 

Turvallisuus  Vanhemmuuden puutet-
ta, % 8. ja 9.luokan oppi-
laista (2013) Info 

- 
??? 

18,6 18,56 21,2 26,4 25,3 20,5 18,5 - 

 

Asuminen ja 

ympäristö 

Ahtaasti asuvat lap-

siasuntokunnat, % kai-
kista lapsiasuntokunnista 
(2013) Info 

22,2 

 

29,3 33,29 30,5 23,8 26,5 27,6 25,1 23,1 

 

Toimeentulo Lasten pienituloisuusaste 
(2012) Info 

14,6 
 

14,3 15,26 18,6 9,5 9,7 15,6 14,5 13 

 

Kuntalaisten 

palvelut 

Kasvatus- ja perheneu-

vonnan asiakkaat vuoden 

aikana / 1000 alle 18-
vuotiasta (2013) Info 

86,2 

 

74,1 71,65 63,3 169,4 26 108,4 112,5 102,7 

Teemat, joista ei toistaiseksi ole käytettävissä kansallisia indikaattoreita 

 Osallisuus 

 Opiskelu ja työ 

 Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 

Arvota  Perusindikaattori  Virolahti V1 
Koko 

V2 
2000 

V3 
Kotk 

V4 
Pyht 

V5 
Luum 

V6 
Kyme 

V7 
Hami 

V9 
Mieh Arvo  Muutos  

 

Lastenhoidon tuet, mak-

settu vuoden aikana, 1 

000 euroa (2013) Info 

132 

 

370226 351,85 3041 386 260 10202 1194 94 

 

Lasten päivähoidossa 

olleet 3 - 5-vuotiaat % 
vastaavanikäisestä väes-
töstä (2013) Info 

73,9 

 

67,7 63,46 69,3 69,4 74 68,6 60,8 78,4 

 

Lasten ja nuorten laitos-

huollossa olleiden asiak-
kaiden hoitopäivät vuo-
dessa yhteensä, kunnan 
kustantamat palvelut 
(2013) Info 

1056 

 

2086170 1224,25 21187 1151 450 79550 7407 774 
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Paketti 4: Nuoret ja nuoret aikuiset 

V1 = Koko maa  
V2 = 2000-5999 asukasta 

V3 = Kotka 
V4 = Pyhtää 
V5 = Luumäki 
V6 = Kymenlaakso 
V7 = Hamina 
V9 = Miehikkälä 

Arvota  Teema  Perusindikaattori  Virolahti V1 
Koko 

V2 
2000 

V3 
Kotk 

V4 
Pyht 

V5 
Luum 

V6 
Kyme 

V7 
Hami 

V9 
Mieh Arvo  Muutos  

 

Elämänlaatu Ei yhtään läheistä ystävää, 
% lukion 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista (2013) Info 

- 
??? 

6,4 6,9 5,7 6,5 - 6,7 9,4 - 

 

Elämänlaatu Ei yhtään läheistä ystävää, 

% ammatillisen oppilaitok-
sen 1. ja 2. vuoden opiske-

lijoista (2013) Info 

- 

??? 

7,5 7,58 8,2 - - 8,8 15,4 - 

 

Henkinen 
hyvinvointi 

Mielenterveyden ja käyt-
täytymisen häiriöiden 

vuoksi työkyvyttömyyselä-
kettä saavat 16 - 24-
vuotiaat, % vastaavanikäi-
sestä väestöstä (2013) Info 

1,6 

 

0,9 1,41 1,3 3 1 1,3 1,4 3,1 

 

Terveys ja 
toimintakyky  

Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huo-
noksi, % ammatillisen op-
pilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista (2013) Info 

- 

??? 

21,3 20,21 22 - - 20,4 26,8 - 

 

Turvallisuus  Kokenut fyysistä uhkaa 

vuoden aikana, % amma-
tillisen oppilaitoksen 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista 

(2013) Info 

- 

??? 

23,1 22,74 22,2 - - 22,9 22,2 - 

 

Opiskelu ja 
työ 

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

estöstä (2012) Info 

18,6 

 

10,8 10,22 15,9 9 11,2 13,9 13,4 12,6 

 

Asuminen ja 
ympäristö 

Koulun fyysisissä työoloissa 
puutteita, % lukion 1. ja 2. 

vuoden opiskelijoista 
(2013) Info 

- 

??? 

38,5 37,09 41 43,1 - 36,1 39 - 

 

Toimeentulo Toimeentulotukea pitkäai-

kaisesti saaneet 18 - 24-

vuotiaat, % vastaavanikäi-
sestä väestöstä (2012) Info 

6,5 

 

3 2,71 8,5 2 3,5 4,8 5,3 - 

 

Kuntalaisten 

palvelut 

Päihdehuollon laitoksissa 

hoidossa olleet 15 - 24-
vuotiaat / 1 000 vastaa-
vanikäistä (2012) Info 

0 

??? 

1,3 0,03 2,1 - - 1,4 - - 

Teemat, joista ei toistaiseksi ole käytettävissä kansallisia indikaattoreita 

 Osallisuus 

 Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 
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javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3219',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3219
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/9/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/9/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3912',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3912',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3912',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3912',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3912
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/10/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'1275',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'1275',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'1275',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'1275',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1275
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/11/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/11/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'711',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'711',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'711',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'711',%20'graphholder_56892',%20'special',%20'Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=711
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/2/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/8/show_theme/FALSE/Nuoret%20ja%20nuoret%20aikuiset
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Paketti 5: Työikäiset 

V1 = Koko maa  
V2 = 2000-5999 asukasta 

V3 = Kotka 
V4 = Pyhtää 
V5 = Luumäki 
V6 = Kymenlaakso 
V7 = Hamina 
V9 = Miehikkälä 

Arvota  Teema  Perusindikaattori  Virolahti V1 
Koko 

V2 
2000 

V3 
Kotk 

V4 
Pyht 

V5 
Luum 

V6 
Kyme 

V7 
Hami 

V9 
Mieh Arvo  Muutos  

 

Henkinen 
hyvinvointi 

Mielenterveysperusteisesti 
sairauspäivärahaa saaneet 

25 - 64-vuotiaat / 1000 
vastaavanikäistä (2013) 

Info 

13,5 

 

17,7 16,67 17,6 13,5 12 16,6 14,3 13,4 

 

Terveys ja 

toimintakyky  

Työkyvyttömyyseläkettä 

saavat 25 - 64-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väes-
töstä (2012) Info 

12,7 

 

8,3 11,95 10,1 9,1 9,4 10,1 9,9 14,9 

 

Opiskelu ja 
työ 

Vaikeasti työllistyvät (ra-
kennetyöttömyys), % 15 - 
64-vuotiaista (2013) Info 

2,7 

 

4,6 4,35 7,8 4 5,1 6,2 5,4 3,3 

 

Toimeentulo Toimeentulotukea pitkäai-
kaisesti saaneet 25 - 64-
vuotiaat, % vastaavanikäi-
sestä väestöstä (2012) Info 

1,4 

 

2,1 1,24 4,8 0,7 1,1 2,6 2,4 1,6 

 

Kuntalaisten 
palvelut 

Päihdehuollon laitoksissa 
hoidossa olleet 25 - 64-
vuotiaat / 1 000 vastaa-

vanikäistä (2012) Info 

2,8 

 

3,1 1,89 8 3,1 2,4 6,9 5 - 

Teemat, joista ei toistaiseksi ole käytettävissä kansallisia indikaattoreita 

 Osallisuus 

 Elämänlaatu 

 Turvallisuus 

 Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 

 Asuminen ja ympäristö 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/4/show_theme/FALSE/Työikäiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/4/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'2345',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'2345',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'2345',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'2345',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=2345
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/5/show_theme/FALSE/Työikäiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/5/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'306',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'306',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'306',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'306',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=306
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/7/show_theme/FALSE/Työikäiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/7/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3071',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3071',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3071',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3071
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/10/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'234',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'234',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'234',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'234',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=234
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/11/show_theme/FALSE/Työikäiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/11/show_theme/FALSE/Työikäiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'311',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'311',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'311',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'311',%20'graphholder_56893',%20'special',%20'Työikäiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=311
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/2/show_theme/FALSE/Työikäiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/3/show_theme/FALSE/Työikäiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/6/show_theme/FALSE/Työikäiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/8/show_theme/FALSE/Työikäiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/9/show_theme/FALSE/Työikäiset
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Paketti 6: Ikäihmiset 

V1 = Koko maa  
V2 = 2000-5999 asukasta 

V3 = Kotka 
V4 = Pyhtää 
V5 = Luumäki 
V6 = Kymenlaakso 
V7 = Hamina 
V9 = Miehikkälä 

Arvo-

ta  
Teema  Perusindikaattori  Virolahti V1 

Koko 
V2 
2000 

V3 
Kotk 

V4 
Pyht 

V5 
Luum 

V6 
Kyme 

V7 
Hami 

V9 
Mieh Ar-

vo  

Muu-

tos  

 

Henkinen 

hyvinvointi 

Dementiaindeksi, ikävakioitu 

(2010) Info 

95,3 
 

100 96,23 180,8 86,5 66,8 118,3 102,6 99,7 

 

Terveys ja 

toimintakyky  

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 

oikeutettuja 65 vuotta täyttä-
neitä, % vastaavanikäisestä 

väestöstä (2013) Info 

68 

 

62,6 65,92 64,7 60,8 58,7 62,5 62,3 68,8 

 

Asuminen ja 
ympäristö 

Kotona asuvat 75 vuotta täyt-
täneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä (2012) Info 

87,9 
 

90 89,32 88,7 90,4 91,3 88,6 91,5 84,7 

 

Toimeentulo Täyttä kansaneläkettä saaneet 
65 vuotta täyttäneet, % vas-

taavanikäisestä väestöstä 
(2013) Info 

3,1 

 

2,6 2,65 1,8 3 1,8 2,2 2,1 3,2 

 

Kuntalaisten 
palvelut 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 
30.11. olleet 75 vuotta täyttä-

neet asiakkaat, % vastaa-
vanikäisestä väestöstä (2013) 
Info 

13,1 

 

11,9 13,45 9,7 9,4 14,4 11,4 12,3 9,1 

Teemat, joista ei toistaiseksi ole käytettävissä kansallisia indikaattoreita 

 Osallisuus 

 Elämänlaatu 

 Turvallisuus 

 Opiskelu ja työ 

 Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 

 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/edit_indi/year/5877/2014/FALSE
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/4/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/4/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'257',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'257',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=257
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/5/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/5/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'236',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'236',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'236',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'236',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=236
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/9/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/9/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'1570',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'1570',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'1570',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=1570
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/10/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'313',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'313',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'313',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'313',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=313
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/11/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/11/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3216',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3216',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3216',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
javascript:%20getPicture('5465',%20'2014',%20'FALSE',%20'3216',%20'graphholder_56894',%20'special',%20'Ikäihmiset')
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/metadata?type=I&indicator=3216
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/2/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/3/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/6/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/7/show_theme/FALSE/Ikäihmiset
http://www.hyvinvointikertomus.fi/show_theme/year/5877/2014/FALSE/8/show_theme/FALSE/Ikäihmiset

