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1 Johdanto
Yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuntia velvoitetaan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen mm. terveydenhuoltolaissa (1326/2010 §12), sosiaalihuoltolaissa (1301/2014 §6 – 10), laissa
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) ja kuntalaissa (410/2015). Hyvinvoinnin edistäminen on olennainen
osa kunnan strategista päätöksentekoa ja hyvinvoinnin edistämiselle tulee asettaa yhteiset, eri hallinnonaloja
koskevat tavoitteet sekä määritellä tavoitteille suunnitelmalliset toimenpiteet ja resurssit. Hyvinvoinnin edistäminen
koskettaa siten kaikkia hallinnonaloja.
Uudenkaupungin kaupungin hyvinvointityötä vahvistettiin vuoden 2018 aikana useilla eri tavoilla.
Uudessakaupungissa on toiminut hyvinvointityöryhmä ja nimetty hyvinvointikoordinaattori jo useiden vuosien ajan.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.2.2018 kaupunkistrategian #UKI20300 – Oikeenlaista kemiaa. Strategia antaa hyvän
perustan hyvinvoinnin edistämisen työn vahvistamiseen Uudessakaupungissa. Strategian päämääriksi on asetettu
hallittu kasvu, hyvä elämä ja kehittyvä yhteistyö, jotka tavoitteineen ohjaavat työtä.
Hyvinvoinnin edistämisen työtä resurssoitiin perustamalla hyvinvointipäällikön virka 6.8.2018 (hyvinvointijohtaja
1.1.2019) alkaen johtamaan kaupungin hyte-työtä. Lisäksi syksyn aikana valmistui uusi hallintosääntö (voimaan
1.1.2019), jossa määriteltiin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut omaksi palvelukeskukseksi ja nimettiin hyvinvointi- ja
vapaa-aikalautakunta vastaamaan kaupungin hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä tehtävistä.
Kuntien hyvinvointityön vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mitataan eri mittarein. Näistä mittareista TEA -viisari kuvaa
terveyden kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisaktiivisuutta eri osa-alueilla (kuntajohto, perusopetus,
lukiokoulutus, ammatillinen
koulutus, liikunta,
perusterveydenhuolto, tulossa
kulttuuri 2019). TEA-arviointia
tehdään sitoutumisen,
johtamisen, seurannan ja
tarveanalyysin, voimavarojen,
yhteisten käytäntöjen,
osallisuuden ja muiden
ydintoimintojen näkökulmista.
Käytettäessä TEA-viisaria oikein,
voi sen antama tieto tukea kunnan
ja alueiden terveyden edistämisen
työn suunnittelua ja johtamista.
Vuoden 2018 TEA-arvioinnin
mukaan työtä on tehty
oikeansuuntaisesti, mutta
parannettavaa vielä on.

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?r=KUNTA895
HUOM! Raportin indikaattorit sekä raportin rakenne ovat osittain Kuntaliiton ylläpitämästä sähköinen
hyvinvointikertomus -työkalusta, osa muista lähteistä ja kaupungin omasta tiedonkeruusta. Indikaattoritieto päivittyy
osittain viime vuoden osalta myöhemmin, mikä on hyvä huomioida raporttia lukiessa.
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2 Hyvinvointiin ja palveluihin vaikuttavat rakenteelliset tekijät
Väestömäärän kehitys Varsinais-Suomessa on ollut kasvava vuosina 2010 – 2017. Uudenkaupungin
väestönkehityksessä on ollut vähenevä trendi vertailuaikana. Vuodesta 2016 vuoteen 2017 tapahtui merkittävä
väestönkasvu, kun taas vuonna 2018 väestönkasvu väheni jälleen ollen 31.12.2018 15 713 asukasta (tilastokeskuksen
ennakkotieto).
Varsinais-Suomen kuntien väestömäärän kehitys 2010-2017 (Lähde: Tilastokeskus)

Varsinais-Suomen maakunta
Aura
Kaarina
Kemiönsaari
Koski Tl
Kustavi
Laitila
Lieto
Loimaa
Marttila
Masku
Mynämäki
Naantali
Nousiainen
Oripää
Paimio
Parainen
Pyhäranta
Pöytyä
Raisio
Rusko
Salo
Sauvo
Somero
Taivassalo
Turku
Uusikaupunki
Vehmaa

2010
465183
3911
30911
7191
2436
874
8440
18205
16916
1994
9455
8041
18807
4865
1414
10402
15501
2236
8494
24427
5816
55235
3045
9330
1700
177326
15833
2378

2017
477677
3991
33099
6793
2359
923
8610
19596
16150
1988
9656
7838
19167
4813
1382
10730
15285
2077
8422
24234
6263
52984
3007
8919
1654
189669
15752
2316

Muutos %
2,7
2,0
7,1
-5,5
-3,2
5,6
2,0
7,6
-4,5
-0,3
2,1
-2,5
1,9
-1,1
-2,3
3,2
-1,4
-7,1
-0,8
-0,8
7,7
-4,1
-1,2
-4,4
-2,7
7,0
-0,5
-2,6

Väestöennuste vuoteen 2040 (Lähde: Tilastokeskus)

Koko maa
Varsinais-Suomi
Uusikaupunki

2020
5 411 566
481 877
14 633

2030
5 442 841
491 476
14 002

2040
5 366 889
490 649
13 205

Tilastokeskuksen virallisen ennusteen mukaan väestönmäärä vähenisi edelleen vuoteen 2040. Toisaalta
Uudenkaupungin kaupungin Tieto Finland Oy:llä teettämän väestöennusteen mukaan väestökasvua olisi nähtävissä
erilaisten ennusteiden mukaan. Vuonna 2030 maltillinen ennuste olisi 15 077 asukasta, maltillisessa kasvussa 17 102
ja tavoitteellisessa strategian mukaisessa kasvussa 20 330 asukasta. Asukasmäärän kehittymisen trendi liittyy
oleellisesti mm. palvelu- ja asuntotarpeeseen.
Ikärakennelaskelmien mukaan erityisesti nuoremmat ikäluokat pienenevät, mikä vaikuttaisi erityisesti
varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin useita prosentteja vähentävästi. Mikäli tavoitteellinen kasvu toteutuisi ja
muuttajat olisivat nuoria, ko. palvelujen tarve lisääntyisi 2020-luvulla.
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NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2012-2018

Kuntien välinen
nettomuutto vuonna 2018
Uudessakaupungissa oli
positiivinen 26 (tulomuutto
1032 - lähtömuutto 1006),
kun taas syntyneiden
enemmyys oli -65
(syntyneet 95 - kuolleet
160).
Erityisesti muuttovoittoa
ovat tuottaneet 25 – 34 vuotiaat nuoret aikuiset,
hiukan vanhempi
muuttajien ikäluokka toi
lievää muuttotappiota.
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Vaikka syntyvyys on edelleen
ollut pientä, on ikärakenteen
heikkeneminen nuorten
muuttajien takia hidastunut.
Tämä voi vaikuttaa viiveellä
myös demografiseen
huoltosuhteeseen.
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(Lähde: Tilastokeskus)

2018

Väestörakenteessa 2018
näkyy voimakkaasti
positiivisen
rakennemuutoksen
aiheuttama vaikutus
väestörakenteeseen, missä
korostuu erityisesti nuoret
miespuoliset muuttajat.
(Lähde: Tilastokeskuksen
väestön ennakkotilasto)
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Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten osuus on kasvanut vertailuajankohtana yli kaksinkertaiseksi. Tilastokeskuksen
(31.12.2017) mukaan Uudessakaupungissa vuonna 2017 oli ulkomaan kansalaisia 2,7 % ja vieraskielisiä 3,4 %
uuskaupunkilaisista, joista suurin osa tuli Euroopasta ja EU-maista, Aasiasta ja Virosta. Tilanne on saattanut muuttua
voimakkaasti vuoden 2018 aikana.
Muuta kuin kotimaisia kieliä puhuvien asukkaiden määrä kasvoi voimakkaasti 2016 - 2017 ollen vuonna 2017 34,2
asukasta / 1 000 asukasta.

Demografinen huoltosuhde kuvaa, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15 – 64 -vuotiasta
kohden. Demografisen huoltosuhteen kasvu tarkoittaa työikäisten määrän vähenemistä suhteessa em. väestöryhmiin.
Vuonna 2017 huoltosuhde oli
Uudessakaupungissa 69,1 ja VarsinaisSuomessa ja koko maassa noin 60.
Uudessakaupungissa oli siis noin 70
huollettavaa sataa työikäistä kohden.
Vuonna 2018 väestöstä noin 13 % oli
alle 15 -vuotiaita ja 27 % yli 65 vuotiaita.
Yli 65 vuotiaiden osuus
Uudenkaupungin väestöstä on
edelleen kasvussa. Tilastokeskuksen
ennusteen mukaan vuonna 2030
uusikaupunkilaisista noin 35 % olisi yli
65 vuotiaita.
Verrattuna Varsinais-Suomeen ja koko maahan on demografinen huoltosuhde Uudessakaupungissa ollut korkeampi
vertailuaikana.
Trendi on tasaantunut hiukan vuosina 2016 – 2017 johtuen positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamasta työllisyyden
kasvusta ja nuorista muuttajista. Tätä myönteistä trendiä voi tukea edelleen positiivinen muuttoliike ja satojen uusien
työikäisten asukkaiden saaminen kaupunkiin.
Väestörakenteen muutos – ikärakenne ja monikulttuurisuus - haastaa palveluja ja alueen kykyä vastata muuttuviin
tarpeisiin eri näkökulmista tarkastellen. Merkittävää on, että asumisen ja elämisen puitteet ovat asukkaiden
viihtyvyyttä ja pärjäämistä tukevia, uudet asukkaat integroituvat uuteen ympäristöön ja paikalliseen yhteisöön. Niin
palvelujen kuin erilaisten palvelupolkujen kehittäminen palvelujen yhdyspinnoilla kaupunkiorganisaation sisällä sekä
muiden toimijoiden kanssa on välttämätöntä. Erilaisen asukas- ja asiakasohjauksen tarve on voimakkaasti kasvanut.
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Lapsiperheiden määrä kaikista asuntokunnista on ollut vertailuaikana matalampi vertailualueisiin nähden. Vuonna
2017 lapsiperheiden määrä oli Uudessakaupungissa 17,6 %, Varsinais-Suomessa 20,4 % ja koko maassa 21,3 % kaikista
asuntokunnista.
Yksinhuoltajaperheiden määrä
lapsiperheistä oli vähemmän kuin
vertailualueilla, Uudessakaupungissa
18,9 %, Varsinais-Suomessa ja koko
maassa 22 %. Yhden vanhemman
perheiden määrä kuitenkin kasvoi
vuodesta 2016 17,7 % vuoteen 2017
18,9 %.
Yhden hengen asuntokuntien määrä
ollut kasvussa ja vuonna 2017 niitä oli
noin 44 % kaikista asuntokunnista,
mikä on samalla tasolla myös
vertailualueilla.

Koulutustasomittain ilmaisee väestön koulutustasoa, jota kuvataan koulutuksen pituudella. Varsinais-Suomeen ja
koko maahan verrattuna uuskaupunkilaisten koulutustaso on ollut matalampi, joskin nouseva vertailuaikana.
Vuonna 2017 Uudenkaupungin
koulutustaso-luku oli 305, jolloin
koulutuksen pituus on noin kolme
vuotta.
Koulutustasolla on merkitystä
elintapoihin, sairastavuuteen ja
yleiseen tyytyväisyyteen. Matalan
koulutustason ei tulisi korreloida
huonon terveyden kanssa, tämän tulee
olla yksi terveyserojen kaventamisen
tavoite.

Tuloeroja mittaava gini-kerroin kertoo tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevista tuloista, erityisesti
rahatulojen jakautumisesta. Kertoimen maksimiarvo on 100 ja mitä suuremman arvon gini-kerroin saa, sitä
epätasaisempi on tulonjako.
Uudenkaupungin gini-kerroinarvo on
ollut tarkastelujaksolla alhaisempi kuin
vertailualueilla ja vuonna 2017 se oli
24,3, kun Varsinais-Suomessa se oli
27,5 ja koko maassa 27,7.
Uudenkaupungin parempaa arvoa
selittänevät osaltaan hyvä
työllisyystilanne tarkastelujaksolla.
Gini-kertoimeen vaikuttavat
keskeisesti työllisyys ja työttömyys.
Tuloerojen kasvaessa sosiaalinen
koheesio, luottamus ja liikkuvuus
heikkenevät heijastuen negatiivisesti
väestön hyvinvointiin.
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Kunnan yleinen pienituloisuusaste kuvaa, kuinka suuri osa alueen väestöstä kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot jäävät
suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle (< 60 % mediaanista).
Lasten pienituloisuusasteen trendi on
ollut vertailuaikana myös laskeva, ollen
Uudessakaupungissa 8,2, VarsinaisSuomessa 11,8 ja koko maassa 11,8
(2017).
On huomioitava, että mediaanitulon
aletessa myös pienituloisuusaste voi
laskea, jolloin kyse ei ole välttämättä
myönteisestä tulokehityksestä.

Työllisten määrä Uudessakaupungissa on pysynyt tarkastelujaksolla melko samalla tasolla, noin 40 – 45 % väestöstä,
työttömien määrän ollessa 3 – 6 %. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä on kasvanut tasaisesti, ollen vuoden 2018
lopussa 55 %, kun työllisiä oli 42 %.
työttömät
työlliset
Työllisyystilanne ei juurikaan parane
kuluvan vuoden aikana, sillä
18000
työvoimatarve ja työttömien
16000
osaaminen eivät nykytilassa kohtaa.
14000
Uudenkaupungin voimakas
12000
rakennemuutos alkoi vuonna 2017
kaupungin työpaikkojen määrän
10000
kasvaessa yli 2 000:lla.
8000
Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on
6000
kasvanut vuoden 2015 100 %:sta
vuoden 2018 noin 140 %:iin.
4000
2000
0

(Lähde: Työllisyyskatsaus, VarsinaisSuomen ELY-keskus)
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Kaupungin talous on vahvistunut tarkastelujaksolla. Vuosikate €/asukas on kasvanut vuoden 2013 tilinpäätöksestä
vuoteen 2017 jo 17-kertaiseksi. Tunnusluku on saavuttanut samankokoiset kunnat ja on tällä hetkellä parempi kuin
Varsinais-Suomessa keskimäärin. Vuosittaiset
Vuosikate, €/asukas
vaihtelut ovat kuitenkin suuria.
700

Kaupungin taloutta ovat parantaneet
verotulojen tasainen kasvu, joka on ollut tasaista
koko maassa. Valtionosuudet ovat vuoden 2014
jälkeen pysyneet samoissa lukemissa niin
Uudenkaupungin kuin koko maan osalta.
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(Lähde: Tilastokeskus, Kuntien
tunnuslukutiedosto 25.10.2018)
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VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA
3 Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
Elämänlaatu ja osallisuus
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

Päivähoito
Varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä, kunnan kustantamat palvelut

Koulu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA, pistemäärä
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Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta

Yhteenveto
Varhaiskasvatus ja perusopetus
Uudessakaupungissa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Vanhemmat päättävät
lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Yksityisessä ja
kunnallisessa päivähoidossa on ollut 734 lasta vuonna 2018.
Uudessakaupungissa varhaiskasvatukseen (kunnalliseen ja yksityiseen) osallistuttiin ikäluokista seuraavasti, %
(Väestörekisteri, 2018) :
2018

alle 1 - vuotiaat

1 - vuotiaat

2 – vuotiaat

3 – vuotiaat

4 - vuotiaat

5 – vuotiaat

6 – vuotiaat

2,0 %

44,0 %

66,9 %

82,4 %

84,0 %

89,4 %

100 %

Uudenkaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on pohdittu yhdessä lasten kanssa terveyteen sekä
turvallisuuteen liittyviä asioita. Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan on
tuettu monin tavoin. Lasten kanssa on keskusteltu liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä
hyvinvoinnille ja terveydelle. Myös turvallisuuteen liittyvät asiat ovat olleet esillä päivittäisissä kasvatustilanteissa.
Peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria Uudessakaupungissa oli 1373 vuonna 2018. Peruskoulu on yhteisö, jossa tuetaan ja
edistetään lukuisin tavoin lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulu on myös yhteisö, jossa sosiaalisilla suhteilla on
merkittävä asema. Oppilaille kaverit ovat tärkeitä erityisesti joukkoon kuulumisen ja kiinnittymisen sekä
koulumotivaation ja viihtymisen kannalta. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan Uudessakaupungissa lapsista ja
nuorista useammalla kuin valtakunnallisesti keskimäärin on läheinen ystävä. Tavoitteena Uudessakaupungissa on, että
kaikilla on ainakin yksi ystävä.
Lasten ja nuorten mukaan yhteisöllisyyttä heikentää eniten kiusaaminen ja syrjiminen, koska juuri joukkoon
hyväksyminen on nuoren elämässä tärkeimpiä asioita. Viimeisimmän toteutetun kouluterveyskyselyn
mukaan kiusaamisen määrä on Uudessakaupungissa vähentynyt merkittävästi.
Myös huoltajilla on tärkeä rooli hyvän koulunkäynnin myötävaikuttajina ja lapsen ja nuoren elämässä yleensä.
Oppilaat arvostavat koulunkäynnissään ja elämässään vanhempien aitoa kiinnostusta, kannustusta ja tukea.
Uusikaupunkilaiset lapset ja nuoret ovat kertoneet vuonna 2018 julkaistussa kouluterveyskyselyssä, että heillä on
keskimäärin hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa.
Uusikaupunkilaiset lapset ja nuoret ovat ilmoittaneet kouluterveyskyselyssä pitävänsä koulukäynnistä. Luokissa ja
ryhmissä on keskimäärin hyvä työraha. Koulutyöhön, koulun toimintaan ja oppimisympäristöön vaikuttaminen on
kuitenkin Uudessakaupungissa koettu valtakunnallista keskiarvoa heikommaksi. Tämän ovat todenneet yläluokilla
opiskelevat nuoret. Toisaalta yläluokkien oppilaat ilmoittavat osallistuvansa koulun tasolla vaikuttamiseen
keskimääräistä enemmän mm. oppilaskunnan kautta.
Uudessakaupungissa esimerkiksi peruskoulujen hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävä
toiminta on kehittynyt myönteisesti. Oppilashuollon resurssit ovat Uudessakaupungissa hyvät, koulupäiviin on lisätty
liikuntaa ja oppilaat ovat päässeet entistä enemmän mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. Toisaalta TEA-viisarin
vertailutietojen mukaan Uudenkaupungin perusopetuksessa terveydenedistämisen aktiivisuus on osin hyvällä osin
parannettavalla tasolla. Erityinen kehittämisen kohde TEA-viisarianalyysin mukaan on Uudessakaupungissa kodin ja
koulun välisen yhteistyön ja huoltajien osallisuuden kehittäminen.
Yläluokkien oppilaat ovat viimeisimmässä kouluterveyskyselyssä myös ilmoittaneet, että noin joka kolmas oppilas ei
syö koululounasta päivittäin. Lukuvuoden 2018 – 19 aikana ovat myös itse Uudenkaupungin peruskoulut kartoittaneet
oppilaiden päivittäiseen kouluruokailuun osallistumista. Tehdyn kartoituksen mukaan noin 97 % alakoulujen ja noin 75
% yläkoulujen oppilaista syö päivittäin kouluruoan. Peruskoulun oppilaat ovat kertoneet, että kouluruoka on ollut
huonolaatuista ja ruokien nimet outoja. Oppiminen ja koulutyö yleisesti kuitenkin edellyttävät ravitsevaa ruokaa ja
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elvyttävää lepotaukoa koulutyön lomassa. Oppilaiden ja huoltajien osallistuminen koululounaan suunnitteluun on
lukuvuonna 2018-2019 havaittu hyväksi keinoksi lisätä koululounaan suosiota.
Uusikaupunkilaiset lapset ja nuoret ovat kokeneet terveytensä valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna paremmaksi.
On todettava, että yleensä ihmiset kokevat oman terveytensä yleensä optimistisemmin kuin todellisuus on.
Humalahakuisuus on vähentynyt kaikissa ikäluokissa. Tupakointi on vähentynyt merkittävästi peruskoulun puolella ja
yleistynyt jonkin verran lukiolaisten keskuudessa. Nuuskan käyttö on Uudessakaupungissa lisääntynyt.
Liikunta ja vapaa-aika
Lasten hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen vaikuttavat merkittävässä määrin liikunnan mahdollisuudet. Liikuntaa
kaivataankin enemmän mm. päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosmaailmaan. Liikuntaa tulee olla välitunneilla, oppitunneilla
ja vapaa-ajalla. Tarvitaan entistä enemmän liikunnallisia tapahtumia, tempauksia, retkiä sekä kerhoja koulu- ja vapaaajalla.
Uusikaupunkilaisten kouluterveyskyselyyn vastanneiden peruskouluikäisten lasten mukaan hengästyttävää liikuntaa
harrastaa korkeintaan yhden tunnin viikossa noin 20% oppilaista. Uusimpien Move-mittausten mukaan
Uudenkaupungin 3-5 vuosiluokkien pojista 58% ja tytöistä 41% liikkuu suositusten mukaan tunnin päivässä.
Vuosiluokilla 7-9 pojista liikkuu suositusten mukaan vain 20% ja tytöistä 11%.
Liikuntaa harrastavien ja harrastamattomien lasten joukot polarisoituvat. Lapsista löytyy vähä tai tuskin lainkaan
liikkuvia ja toisaalta niitä, joille seitsemänä päivänä liikuntaa viikossa ei tahdo riittää. Vaikka lähivuosina kaupungissa
tehdään isoja investointeja liikuntapaikkojen kehittämiseksi, tarvitaan myös muunlaisia toimenpiteitä lasten liikunnan
lisäämiseksi.
Uudessakaupungissa toimii lukuisia urheiluseuroja ja yhdistyksiä, joiden tavoitteena on kaupunkilaisten
liikkumismahdollisuuksien ja kilpaurheilun edistäminen. Urheiluseurat ja yhdistykset antavat eritäin arvokkaan
panostuksen terveyttä edistävän toiminnan lisääjänä Uudessakaupungissa. Vuonna 2017 liikunnan perusavustuksen
piirissä olevissa urheiluseuroissa liikkui 1 897 (liikunnan perusavustuksen piirissa olevien seurojen alle 20-vuotiaiden
jäsenten määrä) alle 20-vuotiasta, mikä on n. 81% kaupungin alle 20-vuotiaiden määrästä. Vuonna 2017 ohjattuja
liikuntasuorituksia kertyi 115 761 (liikunnan perusavustuksen piirissa olevien seurojen alle 20-vuotiaiden kaikki kirjatut
harjoituskerrat), mikä on n. 22% suurempi määrä kuin vuonna 2015.
Seuratoiminnan ulkopuolelle jäävien lasten harrastusmahdollisuuksia on pyritty kehittämään myös uudella
avustusmuodolla. Lasten ja nuorten harrastetoiminnan avustus otettiin käyttöön vuonna 2018. Avustuksen
tavoitteena on tukea seuroja, yhdistyksiä ja yksityisiä toimijoita järjestämään nimenomaan harrastetoimintaa niille
lapsille ja nuorille, jotka eivät vielä harrasta mitään. Avustusmuodon yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä ollaan
aloittamassa päiväkotien ja koulujen sekä toimintaa järjestävien tahojen kanssa.
Lapsille ja nuorille tarjotaan myös kulttuurin ja taiteen harrastusmahdollisuuksia. Yleisten kulttuuripalvelujen
vuotuisen Lasten kuu – Marraskuu -kulttuurikuukauden aikana järjestettiin 34 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä
3790 kävijää. Lisäksi museopalvelut järjestivät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lapsille erilaisia tapahtumia ja
pajoja, joihin osallistui 1038 lasta ja nuorta. Taiteen perusopetusta ja muuta harrastustoimintaa tarjoavat VakkaSuomen musiikki- ja kansalaisopisto.
Vuonna 2018 uuskaupunkilaisia lapsia ja nuoria oli musiikkiopiston toiminnassa mukana noin 300. Kaikkiaan
musiikkiopisto tavoittaa seutukunnallisesti noin 13 % 2-19 -vuotiaista. Kansalaisopistossa harrasti kaikkiaan 355
(netto-opiskelijat) 0-16 -vuotiasta uusikaupunkilaista erilaisissa harrastusryhmissä. Näistä taiteen perusopetukseen
(tanssi, teatteri ja sanataide; kuvataide) osallistui 194 lasta ja nuorta. Opistojen lisäksi myös yhdistykset ja
seurakunnat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia, kohtaamispaikkoja ja tukea lapsiperheille.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Lapsiperheiden polarisaatio on näkynyt Uudessakaupungissa vuonna 2018. Kaupunkiin on muuttanut uusia asukkaita
eri kulttuureista ja kulttuurierot näkyvät mm. lasten kasvatuksessa (esim. kuritusväkivalta). Kaupungissa asuvien
vuorotyöläisten arki näyttäytyy haastavana ja esimerkiksi lasten yksinäisyyttä on ilmennyt vanhempien vuorotyöstä
johtuen. Lasten digitaalisten laitteiden käyttö (pelaaminen, sosiaalinen media yms.) puhututtavat lähes joka
perheessä. Myös parisuhteiden haasteet ja kompleksiset pitkittyneet erot näkyvät paikkakunnalla voimakkaasti.
Riitaisat erot ja eron jälkeisen vanhemmuuden haasteet ovat näkyneet palveluissa vuonna 2018.
Perhekeskuksen työskentelyssä on vahvasti näkynyt Uuteenkaupunkiin suuntautunut muuttoliike. Eniten
lapsiperheiden käyttämiä sosiaalipalveluita ovat kasvatus- ja perheneuvonta sekä ennaltaehkäisevä perhetyö.
Tukiperhetoiminta on laajentunut, uusia tukiperheitä on koulutettu, mutta uusia perheitä kaivattaisi edelleen mukaan
toimintaan. Lastenpsykiatri on aloittanut konsultaatiokäynnit perhekeskuksessa elokuussa 2018.
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Yhteydenottojen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Asiakkaina on paljon perheitä, joiden arkea ja jaksamista
kuormittaa tukiverkostojen puute. Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole ollut riittävästi saatavilla.
Lastensuojelun tilastot / vuosi 2018:

2018

Avohuollon
sijoitukset

Kiireelliset
sijoitukset

Sijaishuolto,
laitoshoito

Sijaishuolto,
perhehoito

Yhteensä
sijoituksia

9

10

8

10

37

Maahanmuuttajien määrän kasvu näkyy kaikissa terveydenhuollon palveluissa, tulkkipalveluja käytetään kaikissa
toiminnoissa, mutta erityisesti neuvolatyössä sekä avosairaanhoidon vastaanotolla tulkkipalvelujen käyttö on
arkipäivää. Elokuussa 2018 oli äitiysneuvolan asiakkaista 20% maahanmuuttajataustaisia.
Terapiapalveluissa kasvoi erityisesti lasten puheterapiatarve. Myös muiden terapeuttisten tukitoimien tarpeessa oli
kasvua. Lisääntyneeseen kysyntään on osin pyritty vastaamaan lisäämällä ryhmämuotoista toimintaa. Yhtenä
esimerkkinä vuoden 2018 aikana toteutuneista ryhmistä on kehitysvammaisten nuorten (yläasteikäisten) arjen
taitojen ryhmä, mikä osoittautui erittäin suosituksi ja mitä on toivottu uusittavaksi.
Lapsiperheiden palveluissa osallistuttiin valtakunnalliseen LAPE-kärkihankkeeseen, minkä myötä muun muassa Pyydä
apua -nappi nettisivuille otettiin käyttöön. Lisäksi otettiin käyttöön lastenneuvolan Chat-palvelu.

4 Nuoret ja nuoret aikuiset
Elämänlaatu ja osallisuus
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

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

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
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Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 18 - 20-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Yhteenveto
2. asteen koulutus
Viimeisimmän kouluterveyskyselyn vastausten mukaan uusikaupunkilaisilla 2. asteen opiskelijoilla on läheinen ystävä
useammin kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Edelleen kouluterveyskyselyn mukaan kiusaamisen määrä on
vähentynyt lukiolaisten keskuudessa, mutta ammatillisen koulutuksen puolella kiusaamisen määrä on hiukan
lisääntynyt. Opiskelijat kertovat pitävänsä koulunkäynnistä ja kokevat, että luokissa ja ryhmissä on hyvä työrauha.
Opiskelijoiden mukaan heillä on myös hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa.
Lukion opiskelijoista noin yksi neljäsosa ei syö oppilaitoksessa lounasta. Ammatillisen koulutuksen puolella on
aiempina vuosina ollut noin 45% niitä, jotka eivät ole syöneet koululounasta. Nyt niiden määrä, jotka eivät syö
koululounasta, on ammatillisen koulutuksen puolella pudonnut vajaaseen 30%:iin.
Lukiolaisista runsaat 30% kertoo harrastavansa hengästyttävää liikuntaa korkeintaan yhden tunnin viikossa.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista hengästyttävää liikuntaa harrastaa korkeintaan yhden tunnin viikossa noin
40%. Lukiossa opiskelevat ilmoittavat harrastavansa liikuntaa aiempaan verrattuna hiukan vähemmän.
Humalahakuisuus on laskenut kaikissa ikäluokissa ja molemmilla sukupuolilla. Tupakointi on vähentynyt 2. asteen
nuorilla, erityisesti tytöillä. Ammatillisen koulutuksen puolella nuoret tupakoivat merkittävässä määrin enemmän kuin
lukiokoulutuksen puolella. Lisäksi poikien tupakointi näyttää lisääntyneen ammatillisen koulutuksen puolella. Nuuskan
käyttö on kaiken kaikkiaan lisääntynyt 2. asteella.
Nuorisopalvelut ja vapaa-aika
Nuorisopalveluissa näkyy nuorten huonovointisuuden ja terveydellisten haittojen lisääntyminen.
Nuorisotilatoiminnassa näkyy nuorten tarve tulla kuulluksi erilaisissa nuorta koskettavissa huolissa, kotiin ei lähdetä
nuorisotilan sulkeutuessa. Nuorissa on nähtävissä keskittymiskyvyn heikkenemistä, sosiaalisten taitojen vähäisyyttä
sekä kykyä asettua toisen asemaan. Avoimessa toiminnassa tule vahvasti pintaan myös taloudellinen eriarvoisuus,
perheiden taloudellinen asema ja maksukyky. Vaikka nuorisopalveluiden retket ja tapahtumat ovat erittäin huokeita,
ei kaikilla siltikään ole varaa osallistua esimerkiksi 5€ maksavaan retkeen. Vuoden 2018 aikana nuoria kävi
nuorisopalvelujen ohjaamassa nuorisotilatoiminnassa 8 130 kertaa.
Etsivään nuorisotyöhön on tullut runsaasti yksilöasiakkaiden ohjauksia, päällekkäisiä ja aktiivisia asiakkaita on ollut
keskimäärin 10 samaan aikaan. Vuoden 2018 aikana on etsivässä nuorisotyössä ollut yhteensä 77 asiakasta.
Uudenkaupungin etsivässä työssä näkyy vahvasti kaupungin teollisuudessa nopeasti vaihtuva henkilöstö. Nuoria on
tullut kaupunkiin kaukaakin ilman vahvaa tukiverkkoa ja jatkosuunnitelmaa siitä, miten asuminen Uudessakaupungissa
järjestyy pysyvästi.
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Etsivän nuorisotyön asiakkuudet 2018:
Naisia

Miehiä

14
12
10
8
6
4
2
-

Varhaisen puuttumisen asiakkaita on pääasiassa tullut lastensuojelun ohjauksena. Asiakkaita on ollut yhteensä 23.
Ohjauksien syinä: näpistely, päihteiden käyttö, haasteet koulun arjessa sekä nuuskan myynti. Ikähaarukka vuoden 2018
ohjauksissa oli 12-17-vuotiaat. Näistä osa jatko-ohjattiin muiden palveluiden piiriin, kuten perhekeskukseen, poliisille
tai takaisin lastensuojeluun.
Liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella olevilla nuorilla on Uudessakaupungissa mahdollisuus päästä liikkumaan
nuorisopalveluiden järjestämän nuorisotilatoiminnan yhteydessä. Vuonna 2018 tilatoiminnan liikuntasalivuoroja on
ollut kolmena päivänä viikossa ja 4 628 kävijästä lähes kaikki ovat harrastaneet hengästyttävää liikuntaa salivuorojen
aikana.
Vuonna 2018 otettiin käyttöön myös nuorten ohjaaja-avustus täysin uutena avustusmuotona. Tavoitteena on
aktivoida ja kannustaa nuoria pysymään seurantoiminnassa mukana, vaikka oma aktiiviharrastaminen päättyisikin.
Näin myös seurat saavat ohjaajia toimintaansa ja sitä kautta mahdollistetaan myös uusien ryhmien perustaminen.
Tulevaisuudessa Uudessakaupungissa nuoriso- ja liikuntapalvelut pyrkivät kohdentamaan nuorille järjestettävää
retkitoimintaan enemmän liikunnallisiin kohteisiin. Esimerkkinä tästä vuonna 2018 toteutettu retki Superparkkiin,
jossa nuoret pääsivät liikkumaan monipuolisesti ikään tai taito-tasoon katsomatta.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Nuorten päihteiden käyttö ei näy myöskään sosiaalipalveluissa merkittävänä tekijänä. Toisaalta nuorten
mielenterveysongelmat ovat ilmeisiä eikä oireileville ole selkeästi pystytty osoittamaan tuen paikkaa, jossa myös
toiminnallisuus olisi mahdollista osana hoitoa. Näissä tapauksissa nuoret ovat ohjautuneet erikoissairaanhoidon piiriin
turhan nopeasti.
Vuoden 2018 alusta alkaen alle 25-vuotiaat ovat saaneet ilmaisen ehkäisyn, mikä on otettu hyvin vastaan. Myös
nuorten seksuaalivalistukseen on panostettu.

5 Työikäiset
Elämänlaatu ja osallisuus
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

Yhteenveto
Liikunta
Liikuntapalvelujen tavoitteena on panostaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kaupunkilaisten aktivoimiseen
kehittämällä liikuntaneuvontaa ja matalankynnyksen liikuntapalveluita sekä luomalla omaehtoisen liikkumisen
mahdollisuuksia kaikille kaupunkilaisille.
Vuonna 2017 Uudessakaupungissa toteutetun liikuntatutkimuksen mukaan ja siihen vastanneiden omien arvioiden
perusteella suurin osa (83%) liikkuu vähintään kaksi kertaa viikossa. Päivittäin liikuntaa harrastaa 9 prosenttia
vastaajista. Kerran viikossa tai harvemmin ilmoittaa liikkuvansa 15 prosenttia vastanneista. Terveysliikuntasuosituksen
mukaan liikkuvat 18-64 -vuotiaista 27 prosenttia ja yli 65 -vuotiaista 42 prosenttia. Kyselyyn on valikoitunut
liikunnallisesti hieman tavallista aktiivisempia kuntalaisia, sillä valtakunnallisten tutkimustulosten (AVTK2014) mukaan
15-46-vuotiaista 73 prosenttia liikkuu vähintään kaksi kertaa viikossa.
Vuonna 2017 Uudessakaupungissa liikunnan perusavustuksen piirissä olevissa urheiluseuroissa kirjattiin aikuisten
liikuntasuorituksia 94 752, mikä on n. 30% enemmän kuin vuonna 2015.
Uudessakaupungissa on monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen. Liikuntapaikat ovat siistejä ja viihtyisiä. Vuonna
2017 Uudessakaupungissa toteutetun liikuntatutkimuksen mukaan selvä enemmistö (89%) vastaajista on tyytyväisiä
kaupungin liikuntaedellytyksiin. Tutkimuksen mukaan kevyenliikenteen väylät osoittautuvat eniten käytetyiksi
liikuntapaikoiksi. Noin puolet vastaajista käyttää kävely- ja pyöräteitä liikunnan harrastamiseen päivittäin, 11% kerran
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viikossa ja 16% joitakin kertoja kuukaudessa. Kunto- ja pururadat sekä ulkoreitit palvelevat kuntalaisia seuraavaksi
yleisimmin.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Mielenterveys- ja sosiaalikuntoutuksen päivätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on tai on ollut sosiaalisen tuen
tarvetta, mielenterveysongelmia ja on kuntoutumassa siitä. Päivätoimintaa toteutettiin aktivointikeskus Puustissa
terveystoimen ja sosiaalitoimen yhteistyönä. Yhteistyötä tehtiin myös teknisen toimen toimijoiden kuten
kierrätyskeskuksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on saada eheä monialainen palveluketju asiakkaan yksilöllisiin
tarpeisiin. Mielenterveyskuntoutus sisältää sekä yksilökäyntejä että ryhmätoimintaa, minkä suosio on lisääntynyt
jatkuvasti siinä määrin, että nykyisillä resursseilla ei ryhmiin pystytä kaikkia ryhmätoiminnasta hyötyviä mukaan
ottamaan. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaiden arjessa selviytymistä. Osalla tavoitteena on paluu
työelämään, toisilla taas mahdollisimman itsenäinen selviytyminen arjessa.
Työpaja Väiskin kuntouttavaan työtoimintaan pääsivät kaikki sinne ohjatut asiakkaat. Nuoret aikuiset ohjautuvat
nopeasti työpajalta eteenpäin työhön tai koulutukseen, mutta yli 29- vuotiaat eivät ole siirtyneet työhön tai
koulutukseen juuri lainkaan. Osittain tämä johtuu siitä, että työpajalla yli 29- vuotiaiden ryhmissä on paljon niitä, jotka
eivät ole enää työkykyisiä. Monelle oikea reitti olisi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle, mikä taas on osoittautunut
vaikeaksi. Nuorilla aikuisilla on paljon mielenterveysongelmia ja ryhmissä on myös paljon erityisen tuen tarpeessa
olevia, joilla on jokin neurologinen häiriö. Yli 29-vuotiaiden ryhmissä näkyy eniten päihdeongelmia (alkoholi ja
huumausaineet) sekä jonkin verran mielenterveysongelmia. Näissä ryhmissä on myöskin paljon niitä, joilla on fyysisiä
sairauksia ja rajoitteita. Tärkeänä on, että kaikilla on mahdollisuus olla pajatoiminnassa, koska se lisää asiakkaan
hyvinvointia. Moni asiakas onkin kokenut pajatoiminnan itselleen hyvin tärkeäksi.
Asiakasraatitoiminta on aloitettu syksyllä 2018. Asiakasraatitoimintaan on saatu mukaan vuoden aikana
kuntouttavassa työtoiminnassa olleita henkilöitä. Raati kokoontui syksyn 2018 aikana kaksi kertaa. Asiakasraadissa on
käsitelty kuntouttavan työtoiminnan kehittämiskohteita. Kehittämisideat on toimitettu edelleen sosiaalipalveluiden
johdon käsiteltäväksi.
Mielenterveys- ja päihdeyksikön käyntimäärät nousivat 2018 vuoden aikana 17% ja mielenterveyskuntoutuksessa
kirjattiin vuonna 2018 yli 40% enemmän käyntejä kuin vuonna 2017. Erikoissairaanhoidosta siirtyi asiakkuuksia
perusterveydenhuoltoon.
Työikäisille toteutettiin myös suunnattuja ja moniammatillisesti toteutettuja painonhallintaryhmiä.

6 Ikäihmiset
Elämänlaatu ja osallisuus
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä

Opiskelu, työ ja toimeentulo
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIRAPORTTI 2018
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Yhteenveto
Ikääntyneiden määrä on edelleen kasvussa Uudessakaupungissa, vuonna 2030 noin 35 % väestöstä on ennusteen
mukaan yli 65-vuotiaita.
Ikääntyneen väestön määrän kehitys Uudessakaupungissa vuosina 2015–2030 (Lähde: Tilastokeskus)
Tot. 2015 Tot. 2016 Tot.2017

Väestö yht.
65-74 v.
75-84 v.
85- v.
Yli 65 v. yht.
Yli 75 v. yht.
Yli 85 v. yht.

15 488
2 407
1 208
475
4 090
1 683
475

15 404
2 461
1 270
466
4 197
1 736
466

15 752
2 505
1 298
469
4 272
1 767
469

2018
15 300
2 634
1 346
484
4 464
1 830
484

2019
15 248
2 689
1 393
500
4 582
1 893
500

2020
15 199
2 670
1 482
527
4 679
2 009
527

2021
15 156
2 613
1 604
544
4 761
2 148
544

2030
14 765
2 140
2 253
826
5 219
3 079
826

Liikunta
Uudenkaupungin uimahallin kokonaiskäytöstä (vuonna 2018) eläkeläisten osuus oli 22 % eli 13 952 kävijää.
Uudenkaupungin liikuntapalvelut kohdensi ryhmiä eläkeläisille. Vuonna 2018 ryhmiä oli 13/vk, joissa kävijöitä oli
yhteensä 6 494. Sakunkulmalla oli ohjattuja ryhmiä 10 viikossa ja käyntimääriä 3 320. Vuonna 2018 Sakunkulman
kuntosalin käyntimääriä oli yhteensä 3 000
Tavoitteena liikuntapalveluilla on yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa jatkaa liikunnan vertaistoiminnan
kehittämistä. Uusia koulutuksia järjestetään, jotta saadaan vertaisohjaajien verkostoa kasvatettua ja sitä kautta
matalankynnyksen liikuntatoimintaa lisättyä. Vuonna 2018 säännöllistä liikuntatoimintaa järjesti yksi koulutettu
vertaisohjaaja. Kuntojumppia oli kerran viikossa ja kävijöitä oli 228.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on Uudessakaupungissa hieman pienempi
kuin Varsinais-Suomessa, mutta samaa tasoa kuin Suomessa yleensä. Vuoden 2018 lopussa 92% yli 75 vuotiaista
uusikaupunkilaisista asui kotona tai tavallisessa palveluasumisessa. Säännöllisen kotihoidon piirissä oli 13,4 % yli 75vuotiaista (kuukausittainen keskiarvo). Laitoshoidossa (vanhainkoti) oli 1% ja tehostetussa palveluasumisessa 7% 75
vuotta täyttäneistä. Vaikka kaikki yksin asuvat ikääntyneet eivät koe itseään yksinäisiksi, on yksinäisyys yksi
tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa olennaisesti ikääntyneiden terveyteen, hyvinvointiin ja koettuun
elämänlaatuun.
Muistisairaudet ovat ikääntyvien kansansairaus, vaikka niitä ilmenee jo työikäisillä. Ne ovat ikääntyneillä tärkein
yksittäinen tekijä, mikä johtaa toimintakyvyn laskuun, avun tarpeeseen ja laitoshoitoon. Muistisairaudet ovat myös kallis
sairausryhmä, vuonna 2017 julkistetun Kalleimpien kansansairauksien selvitysraportin mukaan muistisairaudet
aiheuttavat jo nyt enemmän kustannuksia kuin sydän- ja verisuonisairaudet ja syöpäsairaudet yhteensä. Näiden
seikkojen vuoksi Uudessakaupungissa on erityistä huomiota kiinnitetty muistisairaiden palveluihin. Palvelupolun kuvaus
valmistui vuonna 2011, ja jo silloin palvelut olivat linjassa seuraavana vuonna julkistetun Kansallisen muistiohjelman
2012-2020 kanssa. Muistisairaiden hyvä hoito on Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan kustannusvaikuttavaa.
Muistityöstä on tehty asiakaskysely 2016-2017, josta saadut tulokset ovat erittäin myönteisiä.
Arvio keskivaikean ja vaikean dementian esiintyvyydestä Uudessakaupungissa ikäryhmittäin vuosina 2017–2021 sekä
2030. Lievät sairaudet saadaan määriin mukaan kertomalla yhteissumma 1,5:llä. (Lähde: Laatusuositus 2013, 38).
Ikäryhmä (dementian esiintyvyys % ikäryhmästä)
65-74 (4,2%)
75-84 (10,7%)
85- (35%)
Yhteensä
kaikki muistisairaat, kun lievätkin laskettu mukaan

2017
105
139
164
408
612

2018
111
144
169
424
636

2019
113
149
175
437
655

2020
112
159
184
455
682

2021
110
172
190
472
708

2030
90
241
289
620
930
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Uudessakaupungissa on kehitetty vanhusten kuntoutuspolkuja. Jos vanhuksen toimintakyky heikkenee, sen syy pyritään
selvittämään ja kuntoutusta järjestetään tilanteen mukaan joko avokuntoutuksena tai osasto-olosuhteissa. Kuunarin
arviointi- ja kuntoutusosastolla vanhukselle voidaan antaa riittävä aika, jotta kuntoutuminen olisi mahdollista myös
käytännössä. Hyvinkin huonokuntoinen vanhus voi kuntoutua toimintakykyiseksi, jos kokonaisuus kartoitetaan ja asiat
hoidetaan pala palalta mahdollisimman hyvään kuntoon.
Toimintakyvyltään heikentyneiden vanhusten kokonaisvaltaiseen hoitoon sekä muistisairaiden että kotihoidon piirissä
olevien vanhusten osalta on kiinnitetty merkittävästi huomiota mm. geriatrisen kokonaisvaltaisen arvioinnin avulla.
Lisäksi hoidon porrastuksen toimivuus heijastuu ympärivuorokautisen hoidon jonotusaikaan. U-sotessa jonoa ei
käytännössä ole ja sijoittuminen tapahtui 2018 lopulla keskimäärin kahdeksan vuorokauden kuluessa siitä, kun hakemus
on tullut vanhustyön ohjaajan tietoon.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on
Uudessakaupungissa pienempi kuin Varsinais-Suomessa ja koko maassa. Erityiskorvausoikeus kuvaa melko hyvin
pitkäaikaissairastavuutta väestössä. Psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta
täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on Uudessakaupungissa hieman suurempi kuin Varsinais-Suomessa ja
koko maassa. Indikaattoria voi käyttää vaikean mielenterveysongelmaisuuden epäsuorana osoittimena.
Täyttä kansaneläkettä saavien 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on Uudessakaupungissa
pienempi kuin Varsinais-Suomessa ja koko maassa. Luku osoittaa pienituloisuutta eläkeikäisessä väestössä.
Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi laatusuosituksen seurantaindikaattorit (Lähde: Tilastoja indikaattoripankki SOTKAnet).
Seurantaindikaattorit

Uusikaupunki

Varsinais-Suomi

Koko maa

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

48,7

48,3

47,2

49,2

48,6

48,3

47,7

47,2

47,3

56,3

56,5

56,8

57,6

57,4

57,5

61,6

61,4

61,4

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin
vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä

3,0

2,8

2,8

2,3

2,3

2,2

2,7

2,7

2,7

Vammojen ja myrkytysten vuoksi
sairaalassa hoidetut 65 vuotta täyttäneet,
% vastaavanikäisestä väestöstä

2,6

2,6

2,1

2,6

2,5

2,6

2,8

2,8

2,9

Yksin asuvat 75 vuotta täyttäneet,
% vastaavanikäisestä asuntoväestöstä
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja
65 vuotta täyttäneitä,
% vastaavanikäisestä väestöstä

Vanhustyössä vanhuspalvelulain mukaista hyvinvointia edistäviä palveluja tarjoavat vanhusneuvola Kompassi,
Sakunkulman päiväkeskus, vanhustyön fysioterapia ja muistikoordinaattori. Sakunkulman päiväkeskus toimii
avoimena päiväkeskuksena uusikaupunkilaisille ikääntyneille ja palvelut tuotetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vapaaehtoistyön koordinaattoritoiminta on vakiintunut ja tavoitteena on
yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa koko vanhustyössä.
Tehty monimuotoinen työ on tuottanut terveyshyötyä uusikaupunkilaisille ikääntyville. THL:n tilasto- ja
indikaattoripankki Sotkanetin mukaan yli 65-vuotiaiden käynnit terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ovat kymmenessä
vuodessa vähentyneet 35 %, ja vuonna 2017 niitä oli 25 % vähemmän kuin maassa keskimäärin. Yli 75-vuotiaan väestön
hoitopäivät ovat vähentyneet sekä perusterveydenhuollon vuodeosastoilla että sairaalassa. Hoitopäiviä oli 2017
perusterveydenhuollon vuodeosastolla 52 %, sairaalassa 49 % ja somaattisessa erikoissairaanhoidossa 46 % vähemmän
kuin maassa keskimäärin. Kuunarin osaston toiminta osaltaan vaikuttaa näihin tuloksiin, sillä Kuunari vanhustyön
yksikkönä tilastoituu laitoshoidon palvelujen alle. Lisäksi merkittävää työtä on tehty lähisairaalan osastoilla, joilla
hoitoajat ovat oleellisesti lyhentyneet. Tämä kertoo myös palveluketjujen sujuvuudesta yleisesti. Vuonna 2017 yli 75vuotiailla sairaalahoitojaksoja oli U-Sotessa 10 % ja somaattisen erikoissairaanhoidon jaksoja 23 % vähemmän kuin
maassa keskimäärin. Perusterveydenhuollon osastohoitojaksoja vanhuksilla on Uudessakaupungissa paljon. Tätä
selittää osaltaan lähisairaalaan yhteisosastojen toiminta: vaikka petipaikka ja hoitajat pysyvät samoina, potilas siirtyy
kliinisen tilanteen mukaan nopeasti erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja joskus myös päinvastoin.
Vanhusten kuntoutukseen on myös merkittävästi panostettu.
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7 Kaikki ikäryhmät
Elämänlaatu ja osallisuus
Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (-2017)

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

Yhteenveto
Asuin- ja elinympäristö
Hyvinvoinnin näkökulmasta asuin- ja elinympäristöä tulee tarkastella ainakin
• sosiaalisen turvallisuuden,
• tapaturmia ehkäisevästä,
• liikenneturvallisuuden,
• elinympäristön laadun ja
• rikoksia ja ilkivaltaa ehkäisevästä näkökulmasta.
Kaupunkisuunnittelu
Toimiva ja kaunis ympäristö luo puitteet kaiken ikäisten ihmisen hyvinvoinnille - fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle
terveydelle. Hyvä elinympäristö helpottaa arkea, tukee terveyttä ja tarjoaa mielekästä tekemistä sekä virkistäytymisen
ja elpymisen paikkoja. Maankäytön pitkäjänteisellä ja johdonmukaisella suunnittelulla ja kaavoituksella taataan
kohtuuhintaisia ja monipuolisia asumisvaihtoehtoja erilaisille kotitalouksille, vahvistetaan elinkeinorakennetta,
taataan peruspalveluiden saavutettavuutta ja luodaan mahdollisuuksia virkistäytymiseen hyvillä viheryhteyksillä,
lähipuistoilla ja lähiliikuntapaikoilla.
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Uudessakaupungissa on panostettu elinympäristön viihtyisyyteen ja laatuun monin tavoin. Vuonna 2018 aloitettu
maapoliittisen ohjelman päivitys, arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistelu sekä kaupungin uusi strategia
vahvistavat näitä näkökulmia entisestään.
Toimintaympäristön tulee houkutella arki- ja hyötyliikuntaan ja vahvistaa kävelyn ja pyöräilyn osuutta liikkumisessa.
Saavutettavuutta ja ympäristön turvallisuutta on lisätty vuonna 2018 mm. valaistuksia uusimalla, liikenneturva- ja
esteettömyyshankkeilla, lähiliikuntapaikkoja rakentamalla ja kiinnittämällä huomiota puistojen käytön lisäämiseen.
Kaupungin tonttitarjonta on ollut monipuolinen ja omakotiasumisen kulut ovat olleet hyvin kohtuulliset
Uudessakaupungissa. Vuokra-asuntopula ja vuokra-asuntojen hintojen autotehtaan tilanteesta johtuva jyrkkä nousu
on tasoittunut jonkin verran. Uudenkaupungin vuokra-asuntoihin on kuitenkin edelleen jatkuva ja pitkä jono.
Asuntohakemusten määrä on noussut ja asukasvalintojen määrä on laskenut. Pienten ja kohtuuhintaisten yksiöiden ja
kaksioiden kysyntä on ollut vuoden 2017 jälkeen suurta.
Selvä vuokra-asuntojen hakemuspiikki koettiin vuonna 2017. Laskusta huolimatta vuonna 2018 hakemusten määrä on
pysynyt korkeampana kuin ennen piikkiä. Asukasvalintojen määrä on ollut laskusuuntainen lukuunottamatta vuotta
2017, jolloin tehtiin valintoja lähes yhtä paljon kuin vertailujakson huippuvuonna 2014.

Asuntohakemukset
Asukasvalinnat

2014
664
235

2015
625
199

2016
547
194

2017
1 103
212

2018
911
128

Kaupunkisuunnittelussa ja apoli-työssä on tehty monia toimia kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi
perinteisten vaikutuskanavien lisäksi. Erilaiset karttapohjaiset pehmo-GIS kyselyt, apoli-kävelyt, tilaisuudet ja mm.
Demokatu-projekti kaikkineen tähtäsivät vuonna 2018 osallisuuden lisäämiseen.
Tekniset ja ympäristöpalvelut
Ilmanlaadun ja liikenneturvallisuuden osalta on Uudessakaupungin teknisissä palveluissa sovittu, että katujen
hiekoitusmurske poistetaan keväisin heti kun se on sääolosuhteiden puolesta turvallista. Harjauksessa ja
imulakaisussa käytetään vettä, jolla pyritään minimoimaan työvaiheen pölyäminen ja varmistamaan hyvä ilmanlaatu.
Uudenkaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan lehtipuhaltimien ja vastaavien pölyä levittävien laitteiden
käyttö hiekan poistoon on kaupungissa kielletty. Kadut aurataan ja hiekoitetaan talvisin Uudenkaupungin kaupungin
kunnossapito-ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on saattaa kadut ja pyörätiet turvallisesti liikennöitävään kuntoon aina
ennen liikenteen huipputunteja.
Terveellisten ja turvallisten toimitilojen varmistamiseksi kaikissa kaupungin toimitiloissa tehdään tilatoimessa
jatkuvasti töitä. Sisäilmastoa ylläpidetään LVIS-järjestelmien systemaattisilla huolloilla ja tarkastuksilla. Tosin
sisäilmastoon liittyvät ongelmat ja niihin mahdollisesti liittyvät käyttäjien oireilut tiloissa ovat lisääntyneet. Sisäilman
laatua seurataan ja vuonna 2018 on tehty ilmanvaihdon käyntiaikojen muutoksia siten, että ilmanvaihto on päällä
24/7 ja jäähdytysjärjestelmiä on lisätty hoitolaitostiloihin. Sisäilmaongelmien käsittelemiseksi on toiminnassa
sisäilmatyöryhmä, jonka tavoitteena on koordinoida haittailmoitusten kautta sisäilmaongelmien ratkaisemista
yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Ongelmien syitä selvitetään erilaisten tutkimusten ja menetelmien avulla.
Tilojen kunnossapitämiseksi on kaupungin kiinteistöissä otettu käyttöön vuonna 2018 sähköinen huoltokirja, jonka
avulla voidaan luoda huoltosuunnitelmia ja tarkempaa seurantaa. Kiinteistöstrategiassa on kiinteistöt luokiteltu,
strategiassa myös huomioidaan tilojen kunnostustarpeet ja korjausvelka.
Poliisi
Poliisin tilastojen mukaan vuoden 2018 puolella (verrattuna vuoteen 2017) on Uudesssakaupungissa kaikkien rikosten
määrä on laskenut. Esimerkiksi omaisuusrikosten ja väkivaltarikosten määrä on vähentynyt. Liikenneturvallisuuden
vaarantamisrikokset ovat puolestaan lisääntyneet. Lisäksi hälytystehtävien määrä on kasvanut – erityisesti
kotihälytysten suhteen. Tavoitteena on rikoksia ja ilkivaltaa ehkäisevä elinympäristö.
Vapaa-aika ja kulttuuri
Kaupungin kulttuuripalvelujen (yleiset kulttuuripalvelut, museo, kirjasto) yksi tarkoitus on edistää kaupunkilaisten
hyvinvointia. Kulttuurihyvinvoinnin käsite on vasta muotoutumassa ja hyvinvoinnin osuutta tulee vahvistaa osana
kaikkia kulttuuripalveluja.
Hyvinvointikertomukseen raportoidaan kulttuuripalveluista vuonna 2018 seuraavasti:

2018

Yleiset kulttuuripalvelut
lastenkulttuuri
kulttuurikeskus
kävijät
kävijät
3790
25 000

fyysiset
käynnit
121 116

Kirjastopalvelut
lainat
tapahtumat
/ omia
194 901
184 / 150

lasten
museo
1 038

Museopalvelut
asiakkaat
mobiiliopasyht.
käyttäjät
5 808
5 166

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIRAPORTTI 2018
Vakka-Suomen kansalaisopisto huomioi kurssitarjonnassaan ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten määrän
lisääntymisen alueella ja järjesti vuonna 2018 Umako-koulutuksena yhteensä yhdeksän suomen kielen kurssia.
Suomea intensiivisesti -opetusta järjestettiin kuuden viikon mittaisissa jaksoissa, 3 – 4 tuntia kolmena päivänä
viikossa. Koulutus oli kaikille avointa, mutta se oli suunnattu ensisijaisesti kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille.
Heille koulutus on ilmaista. Varsinaisia opiskelijoita kursseilla oli yhteensä 187. Umako-kurssien osalta on ensiarvoisen
tärkeää yhteistyö niin kaupungin sosiaalitoimen kuin TE-palveluidenkin kanssa.
Lisäksi kansalaisopiston järjestämiin muihin Uudenkaupungin kursseihin ja tapahtumiin osallistuttiin kaikkiaan 5 790
kertaa ja opiskelijoita oli yhteensä 2 706 (netto-opiskelijat). Opiskelijoista 0 – 19 -vuotiaita oli 378.
Kaupungin omien kulttuuripalvelujen ja opistojen lisäksi useat kolmannen sektorin toimijat tuottavat tapahtumia ja
toimintaa, mitkä luovat hyvinvointia ja viihtyvyyttä kaikenikäisille kaupunkilaisille.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvia on Uuteenkaupunkiin tullut lisääntyvä määrä. Vuonna 2016
pakolaisstatuksella oli 5 ja vuonna 2018 heitä oli 46 henkilöä. Pakolaiset olivat opiskelleet suomea ja osalla on myös
ammatillinen koulutus ja työpaikka yleensä autotehtaalla. Asiakasohjausta ja -neuvontaa annettiin usealle henkilölle
niin asumisesta, terveydenhuollosta, hankinnoista, vapaa-ajasta ja oleskelulupiin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa
henkilölle myönnettiin täydentävää toimeentulotukea. Verkosto- ja kehittämistyötä tehtiin Vakka-Suomen
monikulttuurisuusverkostossa yhteistyössä ELYn, Ukipoliksen Asukasluotsaus -hankkeen, Vakka-Suomen
kansalaisopiston sekä muiden toimijoiden kanssa.
Kaupungin asukkaille on kehitetty asiakasohjausta ja -neuvontaa tuomalla neuvontapisteitä kaupunkilaisten kannalta
keskeisille paikoille. Tähän palvelutarpeeseen vastattiin käynnistämällä syksyllä 2018 aikuisten vastaanotto, Arvo.
Arvon kautta on ollut saatavilla matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelua. Samalla Arvossa on saatu arvioitua
moniammatillisesti asiakkaiden palvelu- ja hoidontarve.
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HYVINVOINTITYÖN SUUNNITELMAT UUDESSAKAUPUNGISSA
8 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
Uudenkaupungin strategia – #UKI20300 – Oikeenlaista kemiaa
Sote-keskuksen strategia 2015-2020
Opetus- ja kasvatuspalveluiden strategia 2015-2020
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia 2015-2020
Ikäystävällinen Uusikaupunki 2019 - 2021
Vakka-Suomen hyvinvointipoliittinen ohjelma 2007–2015
Vakka-Suomen lastensuojelun suunnitelma 2014-2018
Vakka-Suomen Päihde- ja mielenterveysohjelma 2016-2018
Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2018

9 Strategia ja siihen liittyvät suunnitelmat hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta
Kaupunginvaltuuston 5.2.2018 vahvistamassa strategiassa #UKI20300 – Oikeenlaista kemiaa on asetettu päämääriksi
hallittu kasvu, hyvä elämä ja kehittyvä yhteistyö. Kukin päämääristä sisältää tavoitteita, joista hyvän elämän
tavoitteiksi on listattu monipuoliset palvelut, kaventuneet hyvinvointierot ja viihtyisä kaupunki. Hyvinvoinnin
edistämiseksi tarvitaan myös
kehittyvää yhteistyötä
kaupunkiorganisaation sisäisissä ja
ulkoisissa suhteissa. Nämä päämäärät
liittyvät vahvimmin hyvinvoinnin
edistämisen työhön.
Vuonna 2019 kaupungin
hyvinvointityön rakenteita
tarkastellaan ja kehitetään edelleen,
mm. hyte-työryhmän kokoonpanon ja
tehtävän sekä poikkihallinnollisen
työskentelyn osalta. Tässä
kehittämisessä huomioidaan
palvelukeskusten ja -alueiden erilaiset,
olemassa olevat asiantuntijatyöryhmät,
sekä pyritään vahvistamaan niiden
kautta hyvinvoinnin edistämisen työtä luontevasti palvelukeskusten, -alueiden ja -yksiköiden yhdyspinnoilla.
Hyte-työn vahvistamiseksi tarvitaan myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisia yhteistyötahoja työhön mukaan,
erityisesti kolmannen sektorin toimijoita. Kolmas sektori tuntee kaupunkilaisten arjen ja toimii asukkaiden
keskuudessa. Vuonna 2018 aloitettiin kehittyvän yhteistyön -teeman alla yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa, mitä työtä jatketaan vuonna 2019 mahdollisesti kaupunkiin laadittavalla yhdistysohjelmalla.
Asiasta päätetään alkuvuodesta 2019.
Tässä raportissa ei ole hyvinvointi-suunnitelmaosiota. Strategiaan sisältyy hyvinvointiohjelman laatiminen, mikä
valmistellaan valtuustokauden loppuun mennessä seuraavan laajan hyvinvointikertomuksen 2017 – 2021 rinnalle.
Hyvinvointiohjelman laadinnassa hyödynnetään maaliskuussa 2019 toteutettavan kuntalaiskyselyn tuloksia. Strategian
sekä hyvinvointityön vaikuttavuutta tullaan arvioimaan jatkossa toistettavalla seurantakyselyllä.
Hyvinvointiohjelmassa asetetaan painopisteet ja tavoitteet sen hyvinvointitiedon perusteella, mitä on käytettävissä
olemassa olevan indikaattoritiedon, paikallisen tiedon ja kyselyjen pohjalta. Hyvinvointityön onnistuminen vaatii koko
organisaatiolta sitoutumista ja toimintakulttuurin muutosta, yhteisten tavoitteiden tunnistamista. Hyvinvointia
edistetään yhdessä, poikkihallinnollisesti ja monialaisesti.
Tätä hyvinvointiraporttia laadittaessa hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu lopetettiin. Yhteistyö
alueen kanssa jatkuu ja parhaillaan päivitettävänä oleva Varsinais-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma 2019 – 2020 tulee toimimaan ainoana virallisena rakenteena maakunnan alueella.
Suunnitelma hyväksytään alueen kunnissa huhti-toukokuussa ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2019.
Suunnitelmaan tullaan kirjaamaan alueellisia yhteisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ja
toimenpiteitä,jotka ohjaavat myös paikallista työtä.
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Järjestämissuunnitelman hyte-painopisteet ovat (19.3.2019)
1) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen
2) Päihteiden käytön vähentäminen
3) Ylipainon ja liikkumattomuuden vähentäminen
Painopisteiden alle kootaan väestöryhmittäiset alatavoitteet ja rakenteet sekä kaikkia koskevat toimenpiteet.
Alatavoitteet, toimenpiteet, seurantamittarit ja vastuutahot jaotellaan a) sote-palvelujen sisältöihin osana
järjestämissuunnitelman toimeenpanoa, b) suosituksiin kunnissa tehtävistä asioista sekä c) sote-palvelujen ja kuntien
muiden toimialojen välisiin yhdyspintakysymyksiin.

10 Hyvinvointiraportin 2018 laatijat
Hyvinvointityöryhmä ei kokoontunut vuonna 2018. Tämän raportin valmistelemiseksi työryhmä kokoontui
laajennettuna kaksi kertaa, 20.2. ja 12.3.2019.
Hyvinvointityöryhmän kokoonpano (19.3.2019)
Inkeri Parviainen, hyte-koordinaattori, pedagoginen erityisasiantuntija, puheenjohtaja
Henna Honkanen, soten suunnittelija, sihteeri
Taija Lammi, alue-esimies
Heidi Vuori, erityis- ja terveysliikunnan ohjaaja
Marika Lehtinen, sosiaalityön johtaja
Pia Lahtinen, johtava ylilääkäri
Kirsi Routi-Pitkänen, vanhustyön johtaja
Susanna Puottula, (Seija Niskala) ympäristönsuojelupäällikkö
Rami Arola, kiinteistöpäällikkö
Salme Tuokila, rehtori
Asta Engström, hyvinvointijohtaja
Lisäksi:
Janina Lehti, controller
Sonja Stenman, kaupunkisuunnittelu

