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Aloitus 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen nivoutuu moni teema. Olemassa olevan ja erikseen kerä-
tyn tiedon avulla kuvataan laajasti kunnan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikutta-
via tekijöitä. Tiedon tuottamisessa hyödynnetään kattavasti MayorsIndicatorsin-palvelu. Tiedon 
tuottamisessa hyödynnetään MSDI Oy:n MayorsIndicators -palvelua. Kyseessä on verkossa toi-
miva kuntien kestävän kehityksen seurannan ja tiedolla johtamisen työkalu. Palvelu pohjautuu 
YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen, tuottaen tietoa eri osa-alueiden, kuten ympäristön, ta-
louden ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa.  

Tiedossa on, että työikäisten ja ikääntyneiden osalta on huonommin dataa saatavilla. Kansallisen 
terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSoten avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja ter-
veydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain. Tutkimus tuottaa myös seu-
ranta- ja arviointitietoa väestön palvelutarpeiden tyydyttymisestä sekä väestön näkemyksistä sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, palveluiden saatavuudesta, laadusta ja käytöstä.  

Kunnat saavat lisää dataa omasta kunnastaan tilaamalla lisäotoksen. Syksyn 2020 FinSote -tutki-
muksen otos koostui noin 1300 porvoolaisesta, mutta kaikki eivät välttämättä vastanneet kyselyyn. 
Otos jäi pieneksi ja kartoitimmekin mahdollisuutta lisäotokseen. Porvoon osalta olisi riittänyt noin 
2000 henkilön lisäotos, mutta sen hinnaksi arvioitiin noin 20 000 euroa. Lisäotosta ei ostettu. 
 
Kehittämistyö etenee William Edwards Demingin laatuympyrän mukaisesti; ensin suunnitellaan, 
sitten tehdään, tekemisen jälkeen tarkistetaan ja tehdään tarvittaessa korjaukset (Plan, Do, Check, 
Act). Tavoite on, että porvoolaiset voisivat mahdollisimman hyvin.  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä 

Sivistysjohtaja Sari Gustafsson, puheenjohtaja 
vt Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Oksanen  
Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz  
Kuntatekniikkapäällikkö Kari Hällström 
Kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist 
Yhteys- ja viestintäjohtaja Aino-Marja Kontio 
Sosiaali- ja terveystoimen kehittämisjohtaja Katja Blomberg  
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtaja Anders Lindholm-Ahlefelt 
Tilapalveluiden vt toimitusjohtaja Leila Korhonen  
Hyvinvointikoordinaattori Petra Bärlund-Hämäläinen, sihteeri 
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Tiivistelmä ja toimintatapa 

Koko kaupungin hyvinvointikertomus mittareineen ja siitä johdettu hyvinvointisuunnitelma, toimii 
sateenvarjona Porvoon kaupungin toiminnalle.  

Toimeenpanevia ohjelmia ja suunnitelmia on Porvoon kaupungissa yli 40. Hyvinvointikertomuksen 
ja -suunnitelman tavoite on koota kaupungin toiminnalle yhteinen suunta ja viedä tekeminen ta-
solle, jossa kaupungin henkilöstö vie yhdessä valittuja kaikille yhteisiä teemoja eteenpäin. Arjessa 
jokainen kaupungin työntekijä toteuttaa siis sekä yhteisiksi valittuja teemoja että oman tehtävänku-
van mukaisia tehtäviään. Koska edellä mainituissa lukuisissa ohjelmissa ja suunnitelmissa on 
myös hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä, ei hyvinvointisuunnitelmassa ja -kertomuk-
sessa toisteta näitä yhtä laajasti. Tällä pyritään vähentämään sekaannusta ja ylimääräisen työn 
määrää 

Kaupungin suunnitelmat on tehty eri aikoina ja niiden synergia ei ole selkeä. Tämä aiheuttaa laa-
jasti sekaannuksia ja myös todennettua tuplatyötä. Jokaisella toimialalla ja tehtäväalueella on kym-
meniä toimintasuunnitelmia ja lakisääteisiä ohjelmia, joiden avulla eriytetyt toimenpiteet viedään 
käytäntöön. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tavoite on koota yhteinen suunta ja tekemi-
nen metatasolle, jossa kaikki vievät yhdessä valittuja yhteisiä asioita eteenpäin. Arjessa jokainen 
toteuttaa sekä yhteisiksi valittuja tehtäviä että omia lakisääteisiä tehtäviään.  

Usein esimerkiksi tekijät, tavoitteet, toimet ja seurantaindikaattorit ovat yhteneväiset, jolloin yhtei-
sellä prosessilla säästetään suunnittelun resursseja. Kokonaisuus on kehittymässä kohti selkeäm-
pää kokonaiskuvaa. (Kuva 1. s.8) 

Porvoossa on tunnistettu yli 40 ohjelmaa ja suunnitelmaa. Nämä ovat pääosin toimeenpanevia, 
joissa on hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä. Emme siksi toista asioita yhtä laajasti.   
 
Julkinen toiminta vaatii pohjalleen hyvää suunnittelua, toimeenpanoa, raportointia ja arviointia. Tär-
keintä on, että tällainen kokonaisvaltainen laadukas työ ei ole vain yhtä edellä mainituista. Demin-
gin laatuympyrä (Plan – Do – Check - Act) määrittää kokonaisvaltaisen etenemistavan yhteiselle 
suunnittelulle.  Tässä kuvataan yhteistä tekemistä.  
 
Jatkossa on tavoitteena löytää Porvoon kaupungin hyvinvointityön kannalta olennaiset mittarit, 
jotka tukevat myös kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä. Tällaisen olennaisuusarvion laati-
miseen vaikuttaa vahvasti kaupungin strategian painopisteet, joita parhaillaan työstetään. Strategi-
set valinnat ovat tärkeitä, jotta yhteinen suunta voidaan varmistaa ja sitä myötä myös yhteinen te-
keminen. Olennaisuusarvion kautta pystymme kohdentamaan resurssit niin, että voimme ylläpitää 
jo hyväksi havaittuja ja toimivia rakenteita sekä suunnata huomiomme ja resurssimme suuntaan, 
missä tarvitaan parannusta.  
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Kuva 1. Strategiakartta perustuu Unelmien Porvoo 2030 -kaupunkistrategiaan. Strategiakartta kat-
taa Porvoon kaupungin strategisen johtamisen viitekehyksen: kaupungin arvot ja vision, strategian 
teemat, kaupungin lakisääteiset tehtävät ja kehittämiskokonaisuuksien jaottelua varten tehdyt par-
vet. Kartassa oleva tähtimerkki osoittaa, mihin kokonaisuuteen hyvinvointikertomus- ja suunni-
telma sijoittuvat.   

 

 
 

Hyvinvointikertomuksen tiivistelmä 

Alla on koottuna mittareista kolme taulukkoa, liikennevalojen värejä hyödyntäen:  

• Mittarit: suunta parempaan 

• Mittarit: ei muutosta suuntaan tai toiseen  

• Mittarit: suunta huolta herättävä  

Kyseisiä teemoja edistetään talousarvion, suunnitelmien, ohjelmien sekä arjen työryhmien ja teke-
misen kautta.  

Mittarit: suunta parempaan 

ahtaasti asuvat lapsiperheet työkyvyttömyyseläkkeen saajat useasti kiusaamisen kohteena oleva op-
pilas 

toisen asteen koulutuksen saaneet päihtyneiden säilöönotot kouluaikana tapahtuvat onnettomuudet 

koulutustasoindeksi rikollisuusaste Kunnan liikunnan edistämisen toimet 

nuorten liikalihavuus TEA-kulttuurihyvinvointi Koettu elämänlaatu 

nuorten raskauden keskeytykset väestönmuutos  
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Mittarit: ei suurta muutosta suuntaan tai toiseen 

henkeen ja terveyteen kohdistuneet ri-
kokset 

lapsiköyhyys rakennetyöttömyys 

kaatumisesta johtuvat eläkeikäisten hoi-
tojaksot 

miespuolisten koululaisten kokema 
seksuaalinen häirintä 

rikoksista epäiltyjen nuorten osuus 

katuturvallisuusindeksi naisiin kohdistuvat väkivallanteot suhteellinen köyhyys 

päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat perustoimeentulotuen saajat toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat 

työttömyysaste pienimpään tulokymmenykseen 
kuuluvat 

toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat 
lapsiperheet 

 
 
Mittarit: suunta huolta herättävä 

ahdistuneisuuden yleisyys nuorten kes-
kuudessa 

naispuolisten koululaisten kokema 
seksuaalinen häirintä 

vaikeuksia keskustella vanhempien 
kanssa 

kiireettömän lääkärin odotusaika nuorisotyöttömyys yksinäisyyttä kokevat koululaiset  

lasten vanhempien toimesta kokema vä-
kivalta 

nuorten huonon terveydentilan ylei-
syys 

kouluruoan väliin jättävät opiskelijat 

liikalihavuus (yli 20-vuotiaat) nuorten liikunta-aktiivisuus nuorten tyytyväisyys elämään 

 

TEA-viisarit 

TEA-viisareiden erillisessä tulosten tarkastelussa on todettu keskeiseksi kehittämisen kohdaksi 
osallisuuden sekä sen keinojen ja näkyväksi tekemisen edelleen parantaminen. Porvoo järjestää jo 
nyt asiakasraateja ja vastaavia osallisuuden foorumeja, jotka keskittyvät asukkaiden ja kunnan toi-
mijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja informaation jakamiseen. Kehittämistyötä tulee kuitenkin 
systemaattisesti jatkaa. 
 

Painopistealuevalinnat tulevaan hyte-työhön 

Painopisteenä ei ole asiakirjojen tuottaminen pienellä henkilöstömäärällä vaan keskittyminen hy-
vinvointitekoihin. Tavoitteena on norminpurku ja työhön ja käytäntöön saattaminen. Hyten (lyhenne 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä) asiat käsitellään strategiatyössä, talousarvioissa, hyvin-
vointisuunnitelmassa sekä eri toimenpideohjelmissa ja -suunnitelmissa. Tavoitteena on tuoda 
nämä selkeästi yhteen, korostaen konkretiaa ja hyvinvointitekoja.  
 
Painopisteitä on päätetty valita enemmän hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kaupungin tehtäviksi 
jääneiden kokonaisuuksien kautta. Kaupungin tehtäväksi jää ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä 
ylläpitävä työ, kun taas korjaava ja sairaanhoidollinen puoli on hyvinvointialueen tehtäviä.  Yhteis-
työllä edistetään kuntalaisten hyvinvointia.   
 
Hyvinvointisuunnitelmaan nostetaan alla olevat kolme keskeistä teemaa. Muut mittareiden valossa 
nousseet asiat ja huolet edistyvät jo rakenteissa ja tiedämme myös, että painopisteitä tullaan tar-
kastamaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa vuodelle 2023. Koko hyvinvoinnin ja terveyden 
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edistämisen kokonaisuus tulee ohjelmineen, suunnitelmineen sekä käytäntöineen, vaatimaan vielä 
pitkäjänteistä yhteensovittamista. Alla olevat painopisteet on myös kuvat infograafissa (erillinen A4) 
ja jokaiselle painopisteelle on valittu täsmälliset toimenpiteet erillisessä hyvinvointisuunnitelmassa.  
 

1. Asukkaiden osallisuus ja asiakaslähtöinen toiminta 

2. Ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset palvelut 

3. Hyvinvointia tukeva ympäristö 

 
Kunnat kytkeytyvät suoraan kestävän kehityksen tavoitteiden laajaan kirjoon myös hyvinvointityön 
ja sen tavoitteiden osalta. Tästä syystä on päädytty ottamaan hyvinvointikertomuksen selkäran-
gaksi YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet (kohdat 1–17).  Tällä taataan asukkaiden 
hyvinvointiin vaikuttavien yhteiskunnallisten tekijöiden toteutuminen. Sosiaalisesti kestävä kehitys 
tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Sen tavoitteena on 

muun muassa vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa.
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1. Ei köyhyyttä 

Ensimmäisen kestävän kehityksen tavoitteen tarkoituksena on poistaa köyhyys sen kaikissa muo-
doissa kaikkialta. Alatavoitteena on muun muassa puolittaa köyhyydessä elävien miesten, naisten 
ja lasten lukumäärä vuoteen 2030 mennessä. 

Köyhyys on yhteiskunnallinen ongelma, jota esiintyy monissa muodoissa ympäri maailmaa. Köy-
hyys näkyy nälänhätänä ja aliravitsemuksena, koulutuksen ja muiden peruspalveluiden osallistu-
mismahdollisuuksien niukkuutena sekä esimerkiksi sosiaalisena syrjintänä. Köyhyyden monitasoi-
set haasteet linkittävät tavoitteen Ei köyhyyttä muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Köyhyyden poistamisen tavoittelu edellyttää kestävää talouskasvua, vastuullisia työpaikkoja sekä 
tasa-arvon edistämistä. Sosiaaliturvajärjestelmien on tuettava apua tarvitsevia, tarjoten kestäviä 
ratkaisuja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Köyhyyden poistamiseen tarvitaan tarkoituksenmu-
kaisia poliittisia toimia niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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1.1. Lapsiköyhyys 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Tulonjaon kokonaistilasto (Tilasto-
keskus). Tiedot haettu 19.02.2021 

Ensimmäinen kestävän kehityksen tavoite on köyhyy-
den poistaminen vuoteen 2030 mennessä. Lasten pieni-
tuloisuusaste on tärkeä kestävän kehityksen mittari, sillä 
lapsuuden aikana koettu köyhyys voi vaikuttaa yhteis-
kunnassa pärjäämiseen myöhemmällä iällä. 
 
Tämä indikaattori esittää pienituloisissa kotitalouksissa 
elävien alle 18-vuotiaiden osuuden koko ikäryhmästä. 
Kyseisten kotitalouksien tulot ovat alle 60 prosenttia 
kansallisesta mediaanitulosta. Mitä alhaisempi indikaat-
torin arvo on, sitä alhaisempi on lapsiköyhyysaste. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 9.60 %. 

1.2. Suhteellinen köyhyys 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Tulonjaon kokonaistilasto (Tilasto-
keskus). Tiedot haettu 19.02.2021  

Suhteellinen köyhyys tarkoittaa köyhyyttä suhteessa 
muuhun väestöön. Suhteellisten tulotasojen tarkastelu 
on tehokas köyhyyden mittari, sillä taloudellisten resurs-
sien riittämättömyys koetaan suhteessa ympäröivään 
yhteiskuntaan. 
 
Tämä indikaattori esittää pienituloisten kotitalouksien 
osuuden suhteessa muuhun väestöön. Köyhyydessä 
elävien kotitalouksien tulot ovat alle 60 prosenttia kan-
sallisesta mediaanitulosta. Mitä alhaisempi indikaattorin 
arvo on, sitä alhaisempi on pienituloisuusaste, eli suh-
teellinen köyhyys. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 9.60 % 

1.3. Perustoimeentulotuen saajat 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Toimeentulotukirekisteri (THL). 
Tämä indikaattori esittää vuosittaisen toimeentulotukea saavissa kotitalouk-
sissa asuvien 25-64-vuotiaiden osuuden. Tilastoihin lasketaan viitehenkilö ja 
puoliso. Tiedot haettu 07.07.2021 

Sosiaaliturvajärjestelmät ovat välttämättömiä yhteiskun-
nallisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon ylläpitämiseksi ja 
edistämiseksi. Toimeentulotuki turvaa välttämättömim-
mät jokapäiväiset menot, joihin tulot ja varat eivät ilman 
tukea riittäisi. 
 
Tavoiteltavaa kuitenkin on, että kuntalaisten muut tulot 
riittäisivät kattamaan jokapäiväiset menot ilman perus-
toimeentulotukea. Tämä indikaattori esittää perustoi-
meentulotukea saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuuden 
samanikäisestä väestöstä. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 6.70 %. 
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1.4. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Toimeentulotukirekisteri (THL). 
Indikaattori esittää vuoden aikana vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea 
saaneissa kotitalouksissa asuvien 25-64-vuotiaiden osuuden. Tilastoihin las-
ketaan viitehenkilö ja puoliso. Tiedot haettu 07.07.2021 

Toimeentulotukien saaminen voi olla lyhytaikaista, esi-
merkiksi väliaikaisesta työttömyydestä johtuvaa. Tukijär-
jestelmä turvaa toimeentulon ja edistää itsenäistä selviy-
tymistä tarpeen vaatiessa, ja on siksi erityisen tärkeä jär-
jestelmä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Toimeentu-
lotukien piirissä olevat, pitkäaikaiset tuen saajat, ilmentä-
vät tarkemmin alueellista köyhyyttä ja esimerkiksi pitkäai-
kaistyöttömyyttä. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavat 
voivat olla suuremmassa uhassa syrjäytyä. 
 
Indikaattori esittää vuoden aikana vähintään 10 kuukautta 
toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvien 25-
64-vuotiaiden osuuden. Tilastoihin lasketaan viitehenkilö 
ja puoliso. 
 
Porvoon arvo vuodelle 2020 on 2.40 %. 

1.5. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat lapsiper-
heet 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Toimeentulotukirekisteri (THL). 
Lapsiperheisiin lukeutuvat kaikki perheet, joissa on yhden tai useamman 
huoltajan lisäksi vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Toimeentulotukeen lu-
keutuvat vähintään yksi seuraavista: perustoimeentulotuki, täydentävä toi-
meentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki. Tiedot haettu 07.07.2021 

Lapsuuden aikana koettu köyhyys voi vaikuttaa pitkään 
nuoruusiälle. Mitä pidempi köyhyysjakso, sitä todennä-
köisempi on köyhyyden vaikutus lapseen. Toimeentulo-
tukien saajat ovat yksi köyhyyden mittari, josta toimeen-
tulotukea saavat lapsiperheet ilmentävät köyhyydessä 
elävien lapsiperheiden määrää. 
 
Indikaattori esittää pitkäaikaisesti toimeentulotukea saa-
neiden lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiper-
heistä. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 2.60 % 
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2. Ei nälkää 

Toinen kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään kohtuuhintaisen, turvallisen ja ravitsevan 
ruuan riittävää saatavuutta kaikille. Sen alatavoitteisiin kuuluu nälänhädän poistaminen sekä kestä-
vän elintarviketuotannon varmistaminen vuoteen 2030 mennessä. Puhdasta ja terveellistä ruokaa 
on oltava saatavilla kaikille kaikkina vuoden aikoina. 
Kestävä maaseutu tarjoaa työpaikkoja sekä tuottaa ruokaa kasvavalle maailman väestölle. Vakaat 
elintarviketuotantojärjestelmät edistävät ruokaturvaa, omavaraisuutta sekä maaseudun elinvoimai-
suutta. Elinvoimaiset maaseutualueet vähentävät lisäksi kaupungistumisen haittoja. 
 
Uudet innovaatiot ja teknologiat ovat tärkeitä kestävän ruoantuotannon takaamisessa. Luonnonva-
rojen kestävän hyödyntämisen ja kilpailukyvyn säilyttämisen takaaminen on haaste globaaleilla 
markkinoilla, tosin kestävä ruoantuotanto ja -kulutus ovat välttämättömiä pitkän aikavälin kestävälle 
kehitykselle. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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2.1. Toimenpiteistä päätetty ikäihmisten ravitsemus-
tottumusten lisäämiseksi 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet. (THL); Tiedonkeruu kunnan johdolle 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (THL). Tiedot haettu 
14.12.2021 

Indikaattori kertoo, mikäli alueelle on asetettu tavoitteet ja 
toimenpiteet ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistä-
vien ravitsemustottumusten lisäämiseksi. 

Kunnan arvo voi olla joko 0 %, tai 100 %, jossa 0 % = 
kunta ei ole asettanut toimenpiteitä ikääntyneiden hyvin-
vointia ja terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisää-
miseksi, ja 100 % = kunnassa on määritetty toimenpiteitä 
ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien ravitse-
mustottumusten lisäämiseksi. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 100.00 % 

 

3. Terveyttä ja hyvinvointia 

Kolmas kestävän kehityksen tavoite on asetettu edistämään terveellistä elämää ja hyvinvointia kai-
ken ikäisille. Alatavoitteisiin kuulu yleiskattavan terveydenhuollon takaaminen. Yleiskattava tervey-
denhuolto takaa kaikille pääsyn terveydenhuoltopalveluiden piiriin tuloista ja varallisuudesta riippu-
matta. Tavoitteena on myös tarjota kaikille turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja kohtuuhintaiset vält-
tämättömät lääkkeet sekä rokotteet. 
 
Työtä tavoitteen haasteiden, kuten äitiys- ja lapsikuolleisuuden, päihdeongelmien, tieliikenneonnet-
tomuuksien, epidemioiden ja tarttumattomien tautien parissa on tehtävä sekä paikallisella että glo-
baalilla tasolla. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat työssä avainasemassa. 
 
Kasvava maailman väestö luo jo itsessään paineita toimiville terveys- ja hyvinvointijärjestelmille. 
Terveysuhkat ja esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät riskit vaativat luotettavasti toimivia ratkai-
suja tulevaisuuden epävarmuuksien varalta. 
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3.1. Rokotuskattavuus  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020 (THL); Rokotusrekisteri. Indikaattori 
esitetään niille kunnille, joille kuntakohtainen tieto on saatavilla. Tiedot ha-
ettu 20.1.2022.  

Riittävän rokotuskattavuuden varmistaminen on kestävän 
kehityksen kannalta tarpeellista väestön hyvinvoinnin ja ter-
veyden turvaamiseksi. Kansallisen rokotusohjelman tarkoi-
tus on tarjota riittävä suoja rokotuksin estettäviä tauteja 
vastaan. 
 
Tämä indikaattori esittää lasten DTaP-IPV-Hib-rokotuskat-
tavuuden. Viitosrokote suojaa viideltä eri taudilta: kurkku-
mädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja he-
mofilustaudeilta. Rokote annetaan alle 12 kuukauden ikäi-
sille lapsille, joten indikaattori esittää kaikkien kyseisenä 
vuonna syntyneiden lasten rokotuskattavuuden.  

Porvoon arvo vuodelle 2018 on 99,1 %. 

3.2. Liikalihavuus 

 

Tiedot ovat saatavilla pääasiassa maakuntatasolla. Indikaattori esittää yli 
20-vuotiaiden liikalihavien osuuden. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotka-
net; FinSote-tutkimus. Tiedot haettu 17.09.2021 

Liikalihavuus on merkittävä kansanterveysongelma useissa 
maissa. Liikalihavuus on terveysriski, joka lisää esimerkiksi 
sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja tuki- 
ja liikuntaelinsairauksiin sairastumisen riskiä. Liikalihavuus 
rajoittaa liikkumisen mahdollisuuksia ja on yhteydessä koet-
tuun hyvinvointiin. 
 
Tämä indikaattori esittää väestön lihavien ihmisten prosen-
tuaalisen osuuden (painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m2). Kehon 
painoindeksi 30 kg/m2 on kansainvälisesti hyväksytty liikali-
havuuden raja.  

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 23.10 %. 

3.3. Kotona asuvat ikäihmiset 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL), Sosiaali- ja terveydenhuollon 
hoitoilmoitusrekisterit (THL). Tiedot haettu 10.05.2021. 

Väestön ikääntyminen vaatii kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
ratkaisuja. Ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistami-
nen tukee hyvinvointia sekä taloudellista kestävyyttä. Ko-
tona asumista voidaan edistää palveluiden saatavuudella ja 
infrastruktuurin kehittämisellä. 
 
Tämä indikaattori esittää kotona asuvien yli 74-vuotiaiden 
osuuden muihin samanikäisiin verrattuna. Kotona asumi-
sen mahdollistaminen vähentää muita alueellisia kasvavan 
ikääntyneiden määrän aiheuttamia paineita. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 94.30 %. 
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3.4. Kiireettömän lääkärikäynnin odotusaika 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet. (THL); Perusterveydenhuoltotilasto 
(THL). Tämä indikaattori esittää vuosittaisten kiireettömälle perusterveyden-
huollon avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäynnille yli viikon odotusajan 
jälkeen päässeiden potilaiden osuuksien keskiarvot maaliskuun ja lokakuun 
tilanteista. Osuudet lasketaan toteutuneista lääkärikäynneistä. Tiedot haettu 
10.1.2022. 

Alueellisesti yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten terveys- ja 
hyvinvointipalveluiden takaaminen on tärkeää väestön hy-
vinvoinnin kannalta, ja vaikuttaa siten myös kuntien elinvoi-
maisuuteen. 
 
Tämä indikaattori esittää yli viikon odotusajan jälkeen to-
teutuneet kiireettömät perusterveydenhuollon lääkärikäyn-
nit suhteessa kaikkiin toteutuneisiin lääkärikäynteihin. Pit-
kät lääkärikäynnin odotusajat ilmentävät alueellisia eroa-
vaisuuksia terveys- ja hyvinvointipalveluiden toteutumi-
sessa. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 73.30%. 

3.5. Väestöllinen huoltosuhde 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Väestötilasto (Tilastokeskus). 
Tiedot haettu 18.10.2021. 

Huoltosuhteella kuvataan työelämän ulkopuolella olevien 
määrää suhteessa työelämässä mukana oleviin. Huolto-
suhde voi olla joko väestöllinen eli demografinen tai talou-
dellinen. 
 
Tämä indikaattori esittää demografisen huoltosuhteen, eli 
kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on 
sataa 15 - 64-vuotiasta kohti. Mitä pienempi indikaattorin 
arvo on, sitä pienempi on työikäiseen väestöön kohdistuva 
huoltosuhde. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 62.70. 

3.6. Nuorten liikunta-aktiivisuus 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). 
Tiedot haettu 17.09.2021. 

Liikunnalla on selvä yhteys yksilön hyvinvointiin. Nuorena 
omaksuttu aktiivinen elämäntapa auttaa ylläpitämään lii-
kunnallisuutta myös aikuisiällä. 
 
Tämä indikaattori esittää vähintään tunnin päivässä liikku-
vien 8. ja 9. luokkalaisten osuuden vastaavaan ikäluokkaan 
verrattuna. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 22.50 %. 
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3.7. Nuorten huonon terveydentilan yleisyys 

 
Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). Tiedot 
haettu 07.07.2021. 

Koettuun terveydentilaan voivat vaikuttaa nuoren sosio-
ekonominen asema sekä esimerkiksi sukupuoli. Tervey-
dentilan parantaminen sekä hyvinvoinnin eriarvoisuuteen 
puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä nuorena 
omaksutut terveystottumukset vaikuttavat myös aikuis-
iällä. 
 
Tämä indikaattori esittää 8. ja 9. luokkalaisten osuuden, 
jotka kokevat terveydentilansa joko keskinkertaiseksi, 
melko huonoksi tai huonoksi. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 29.10 %. 

3.8. Nikotiinituotteiden käyttö nuorten keskuudessa 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). Tiedot 
haettu 07.07.2021. 

Tämä indikaattori esittää 8. ja 9. luokkalaisten osuuden, 
jotka käyttävät päivittäin jotain tupakkatuotetta. Indikaatto-
riin lukeutuvat tupakoivat, nuuskaavat tai vesipiippua tai 
sähkösavuketta käyttävät. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 7.20 %. 

3.9. Nuorten huolta herättävä toiminta 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). Tie-
dot haettu 17.09.2021. 

Tämä indikaattori esittää 8. ja 9. luokkalaisten osuu-
den, joilla on huolta herättävää nikotiinituotteiden tai 
päihteiden käyttöä tai rahapelaamista. Indikaattorin tie-
dot perustuvat kyselyyn, jossa nuorten tapoja selvite-
tään neljällä osiolla: 
1. Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai säh-
kösavukkeita 
2. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 
3. Kokeillut vähintään kaksi kertaa kannabista 
4. Pelaa rahapelejä viikoittain 
Indikaattoriin lukeutuvat ne vastaukset, joista vähin-
tään kaksi yllä olevaa osiota toteutuu. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 7.70 %. 
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3.10. Ahdistuneisuuden yleisyys nuorten keskuu-
dessa 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). 
Tiedot haettu 07.07.2021. 

Tämä indikaattori esittää niiden 8. ja 9. -luokkalaisten 
osuuden, jotka kokevat kohtalaista tai vaikeaa ahdistunei-
suutta. Indikaattorin tiedot perustuvat GAD7-mittariin, 
jossa ahdistuneisuutta mitataan kysymällä seuraavien oi-
reiden esiintyvyydestä kahden viimeisimmän viikon ajalta: 
1. Hermostuneisuuden, ahdistuneisuuden tai kireyden 
tunne 
2. Kyvyttömyys lopettaa huolehtiminen tai pitää se kurissa 
3. Liiallinen huolestuneisuus erilaisista asioista 
4. Vaikeus rentoutua 
5. Niin levoton olo, että on vaikea pysyä aloillaan 
6. Taipumus harmistua tai ärsyyntyä helposti 
7. Pelko siitä, että jotakin kauheaa saattaisi tapahtua 
Vastaaja pisteyttää kunkin kohdan asteikolla 0-3, josta 0 
tarkoittaa ettei oiretta esiinny lainkaan ja 3 tarkoittaa että 
oire esiintyy lähes joka päivä. Tilastossa esitetään kaikki 
vähintään 10 pistettä saaneet. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 21.70 %. 

3.11. Vaikeuksia keskustella vanhempien kanssa 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). 
Tiedot haettu 17.09.2021. 

Vanhemman rooli on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja antaa 
turvaa sekä huomiota. Kasvamiseen kuuluu monia vaiheita, 
joista nuoruusaika voi olla haastava kehitysvaihe sekä nuo-
relle että vanhemmalle. Yhteisen ajan merkitys kasvaa, kun 
yhdessäolon hetket vähentyvät nuoren itsenäistyessä. 
Myös keskustelemisen ja kuuntelemisen tärkeys korostuu. 
 
Tämä indikaattori esittää 8. ja 9. luokkalaisten osuuden, 
jotka eivät pysty juuri koskaan keskustelemaan vanhem-
piensa kanssa omista asioistaan. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 10.20 %. 
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3.12. Korvausoikeus lääkkeisiin rytmihäiriöiden 
vuoksi 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Tilasto lääkkeiden korvausoi-
keuksista (Kela). Tiedot haettu 04.05.2021. 

Tämä indikaattori esittää sen väestön osuuden, jolla on 
oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin sydämen rytmihäiriöi-
den vuoksi. Indikaattoriin luetaan korvausoikeus krooni-
seen sydämen vajaatoimintaan tai krooniseen sydämen 
rytmihäiriöön. Tiedot on ikävakioitu 5-vuotisikäryhmittäin 
siten, että viimeinen ikäryhmä on 85-vuotta täyttäneet. 
 
Erityiskorvaukseen oikeutettujen määrä kuvaa myös ky-
seisten sairauksien yleisyyttä kunnan väestössä, ja siksi 
osuuden tavoiteltava kehityssuunta on alaspäin. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 2.60 %. 

3.13. Kaatumisesta johtuvat eläkeikäisten hoitojaksot 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Erikoissairaanhoitotilasto & Peruster-
veydenhuoltotilasto (THL). Indikaattorin väestötietona käytetään vuosikohtaista kes-
kiväkilukua. Sairaaloihin lukeutuvat sekä yksityisen että julkisen puolen sairaalat. Tie-
dot haettu 07.07.2021. 

Tämä indikaattori esittää kaatumisen tai putoamisen seu-
rauksena sairaanhoitoa saaneiden yli 64-vuotiaiden osuu-
den. Hoitojaksojen vuosikohtainen lukumäärä on esitetty 
kymmentä tuhatta samanikäistä asukasta kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 308.90 hoitojaksot/10 000 
asukasta. 

3.14. Eläkeikäisten lonkkamurtumat 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Perusterveydenhuoltotilasto & Erikois-
sairaanhoitotilasto (THL). Indikaattorin väestötietona käytetään vuosikohtaista keski-

väkilukua. Sairaaloihin lukeutuvat sekä yksityisen että julkisen puolen sairaalat. Tie-
dot haettu 07.07.2021. 

Kaatumistapaturmien vakavimpiin seurauksiin lukeutuvat lonk-
kamurtumat. Lonkkamurtumat hoidetaan usein leikkaamalla 
vaatien sairaanhoidon lisäksi kuntoutuksen. Ikääntyneiden 
lonkkamurtumia voidaan myös ennaltaehkäistä, jos murtuman 
osasyyksi katsotaan luuston normaalia nopeampi haurastumi-
nen. 
 
Tämä indikaattori esittää yli 64-vuotiaiden lonkkamurtumien 
osuuden samanikäiseen väestöön suhteutettuna. Tietoihin lu-
keutuvat vuoden aikana sattuneet ja sairaalassa hoidetut lonk-
kamurtumatapaukset. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 0.70 %. 
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3.15. Kunnan liikunnan edistämisen toimet 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Liikunta kunnan toiminnassa 
-tiedonkeruu (THL). Tiedot haettu 02.12.2020. 

UKK-instituutin tuoreimman selvityksen mukaan kansalaisten 
liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain yhteiskunnallle 3-7,5 
miljardin euron kustannukset ja liikuntapoliittisen selonteon 
mukaan liikkumattomuus on vakava kansanterveydellinen 
haaste. Kuntien tehtävänä on tarjota liikuntamahdollisuuksia 
ja -edellytyksiä kansalaisille ja kannustaa heitä liikkumaan 
terveydelle hyödyllisellä tavalla. Aktiivinen elämätapa ennal-
taehkäisee useita sairauksia, ylläpitää fyysistä toimintakykyä 
ja parantaa elämänlaatua. 
 
Tämä indikaattori kuvaa kunnan liikunnasta vastaavan tahon 
terveydenedistämisaktiivisuutta asteikolla 0-100. Kunnan pis-
temäärä lasketaan vertaamalla kunnan toimintaa suhteessa 
oletettuun hyvään käytäntöön. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 71.00 pistettä.  

3.16. Menetetyt elinvuodet 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kuolemansyyt (Tilastokeskus). Tiedot 
haettu 10.05.2021. 

Menetetyt elinvuodet (PYLL = Potential Years of Life Lost) -
indikaattori on kansainvälisesti laajalti käytetty mittari, joka 
kuvaa ennenaikaista kuolleisuutta korostaen erityisesti nuo-
rella iällä tapahtuneiden kuolemantapauksien merkitystä. 
Kuolleisuutta pidetään yhtenä luotettavimmista väestön ter-
veydentilan mittareista niin kansainvälisesti kuin kansallisesti-
kin. 
PYLL-indikaattori mittaa menetettyjen elinvuosien lukumää-
rää väestössä 100 000 asukasta kohti. Tarkastelussa ovat 0-
80-vuotiaat, eli indikaattori ilmaisee ennen suomalaisten eli-
najanodotetta tapahtuneet menehtymiset kuntakohtaisesti. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 5005.00 vuodet/100 000 asu-
kasta. 

3.17. Koettu elämänlaatu 

 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); FinSote-tutkimus. Tiedot ha-
ettu 07.07.2021. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan elä-
mänlaatu tarkoittaa ihmisen käsitystä omasta elämäntilan-
teestaan suhteessa omiin tavoitteisiin, odotuksiin ja huoliin 
siinä kulttuuri- ja arvoympäristössä, jossa hän elää. Hyväksi 
koettu elämänlaatu kuvastaa monipuolisesti väestön psyyk-
kistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee elämänlaatunsa hyväksi tuntevien 
prosentuaalisen osuuden kunnan 20-64 vuotiaista. Elämän-
laatuindikaattori perustuu WHO8-EUROHIS- mittarin sisältä-
mien kahdeksan kysymyksen pohjalta luotuun keskiarvoon. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 62.20 %. 
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3.18. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Tiedonkeruu kunnan johdolle 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (THL). Tiedot haettu 
14.12.2021. 

Suomalainen terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat seu-
raamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin 
vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan on seurat-
tava myös palveluissaan toteutettuja toimenpiteitä, joilla 
vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnan toi-
mintaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 
voidaan mitata esimerkiksi kuntajohdon terveydenedistä-
misaktiivisuutta kuvaavalla indikaattorilla. 
 
Tämä indikaattori kuvaa kuntajohdon ja kunnan keskushal-
linnon terveydenedistämisaktiivisuutta asteikolla 0-100. 
Kunnan pistemäärä lasketaan vertaamalla kuntajohdon toi-
mintaa kuvaavia tietoja oletettuun hyvään käytäntöön. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 76.00 pistettä. 

3.19. Nuorten naisten raskaudenkeskeytykset 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Raskaudenkeskeyttämisrekis-
teri (THL). Tiedot haettu 10.1.2022. 

Vaikka turvallinen ja laillinen abortti edesauttaa naisten itse-
määrämisoikeutta sekä vähentää terveydelle vaarallisten 
aborttien määrää, voivat suunnittelemattomat raskaudet vä-
hentää naisten hyvinvointia ja olla yhteydessä väestön li-
sääntyvään köyhyyteen. Nuorten vähentyneet raskauden-
keskeytykset kunnassa voivat sen sijaan viestiä onnistu-
neesta seksuaalivalistuksesta tai olla seurausta ilmaisen eh-
käisyn tarjoamisesta nuorille. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee alle 25-vuotiaille naisille tehtyjen 
raskaudenkeskeytysten määrän tuhatta 15-24-vuotiasta 
naista kohti. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 9.30 abortteja/1000 nuorta 
naista.   
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3.20. Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet. (THL); Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL). 
Tiedot haettu 07.07.2021. 

Päihdehuollon asiakkaiden määrä kuvaa väestön liiallista 
päihteiden käyttöä. Laadukkaat päihdehuollon palvelut ovat 
ehdottoman tärkeitä kunnan sosiaalisen kestävyyden 
työssä, mutta tavoiteltava kehityssuunta on kuitenkin saada 
päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärät mahdollisim-
man alhaisiksi. Tämä indikaattori esittää kunnan tai kau-
pungin kustantamien päihdehuollon avopalveluiden A-klini-
koiden ja nuorisoasemien asiakkaiden määrän suhteessa 
1000 asukasta kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 23.90 asiakkaat/1000 asu-
kasta. Vuonna 2019 on huomattava kasvu, joka johtuu 
siitä, että palvelua on lisätty (Matala kynnys) ja että Askola 
on siirtänyt paljon asiakkaita Porvooseen (henkilökunta-
vaje). Vuonna 2020 mielenterveys - ja päihdepalveluiden 
asiakasmäärät ovat lisääntyneet. 

3.21. Alkoholijuomien myynti 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Alkoholijuomien kulutus -tilasto (THL). In-
dikaattori ilmaisee vuoden aikana kunnan alueella Alkon myymälöistä myytyjen ja kun-
nan alueella sijaitseviin elintarvikeliikkeisiin, kioskeihin, huoltoasemille ja anniskelura-
vintoloille toimitettujen alkoholijuomien määrän. Tiedot haettu 07.04.2021. 

Alkoholin liiallinen käyttö on merkittävä terveysriski. Alkoho-
lin kulutusta voidaan seurata alkoholijuomien myynnin tilas-
toilla. 
 
Tämä indikaattori esittää alkoholijuomien myynnin 100-pro-
senttisena alkoholina väestöä kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 7.10 litraa/asukas.   

3.22. HYTE-kerroin 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); HYTE-kerroin. Tiedot haettu 
14.12.2021. 

HYTE-kerroin ilmaisee kunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyön aktiivisuutta, perustuen prosessi- sekä tulosin-
dikaattoreihin. HYTE-kerroin esitetään asteikolla 0-100, jossa 
parempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ilmentää 
suuremmat HYTE-kertoimen arvot. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 59.00 pistettä.   
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3.23. Perusterveydenhuollon investoinnit 

Tilastokeskus; Kuntien investoinnit & Väestörakenne. Tiedot haettu 
29.10.2021. 

Tämä indikaattori esittää perusterveydenhuoltoon allokoidut 
investointimenot väestöä kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 2,51 €/asukas.   

3.24. Yksinasuvat ikäihmiset 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Asunnot ja asuinolot (Tilastokes-
kus). Tiedot haettu 28.10.2021 

Ikäihmisten yksinäisyys on kasvava haaste ikäraken-
teen muutoksessa ja ikääntyneiden määrän kasvaessa. 
Yksinäisyyden tunne on yksilöllistä, eikä yksin oleva 
henkilö ole välttämättä yksinäinen. Yksinäisyys voi olla 
lyhytaikaista, tai pitkäkestoista, ja tunteena yksinäisyys 
on epätoivottava. Yksinäisyys voi liittyä muun muassa 
sopeutumisongelmiin tai masennukseen. 

Yksinäisyyden tilannekuvaa voidaan ilmentää yksinasu-
villa ihmisillä, jossa huomioitavaa on kuitenkin edellä ku-
vatut tekijät yksinäisyyden tunteesta. 

Tämä indikaattori esittää 75 vuotta täyttäneiden yhden 
hengen asuntokunnat prosenttiosuutena vastaavan 
ikäisten asuntokunnista. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 54.20 % 

3.25. Kunnassa käytetään ennakkoarviointia (EVA) 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi (THL); Tiedonkeruu kunnan johdolle vä-
estön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (THL). Tiedot haettu 14.12.2021. 

Indikaattori kertoo, mikäli alueella on tehty päätös en-
nakkoarvioinnin (EVA) käytöstä kuntalaisten hyvinvoin-
tiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten valmistelussa. 

Kunnan arvo voi olla joko 0 %, tai 100 %, jossa 0 % = 
ennakkoarvioinnin käyttöön liittyvää päätöstä kunnan 
toiminnassa ei ole tehty, ja 100 % = kunnassa on tehty 
päätös ennakkoarvioinnin käytöstä. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 0.00 %. 
Ennakkoarviointia ja osallistamista tehdään Porvoossa 
kyllä. Vielä ei ole päätetty yhtenäistä struktuuria tai mal-
lia, jota aina käytetäisiin päätösten vaikutusten arvioin-
tiin. 
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3.26. Nuorten liikalihavuus 

Suomi: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). 
Tiedot haettu 20.10.2021 

Tämä indikaattori esittää ylipainoisten peruskoulun 8. ja 
9. luokkalaisten osuuden painoindeksiin perustuen. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 13.90 %. 

3.27. Lasten vanhempien toimesta kokema väkivalta 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi (THL); Kouluterveyskysely (THL). Tiedot 
haettu 28.10.2021 

Tämä indikaattori esittää niiden 4. ja 5. luokan oppilai-
den osuuden, jotka ovat ilmoittaneet kokeneensa van-
hempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä vä-
kivaltaa vuoden aikana. Indikaattorin tietoihin lukeutuvat 
vastaukset, joissa seuraavista vaihtoehdoista on ker-
rottu toteutuneen yksi, vähintään kerran viimeksi kulu-
neen 12 kuukauden aikana: 
1) tarttunut sinuun niin, että sinuun sattui, 
2) töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti, 
3) tukistanut sinua, 
4) läimäyttänyt sinua, 
5) lyönyt sinua nyrkillä tai esineellä, 
6) potkaissut sinua, 
7) satuttanut sinua muuten fyysisesti. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 16.70 % 

3.28. Virkistysalueiden saavutettavuus 

 

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri; Suomen ympäristökeskus (osittain METLA, 
MMM, MML, DVV): 2012, Väestötietojärjestelmä/Digi- ja väestötietovirasto: 
2012- : 2012 -. Tiedot haettu 03.11.2021 

Tämä indikaattori esittää korkeintaan 500 metrin etäi-
syydellä virkistykseen soveltuvista alueista asuvan vä-
estön osuuden. 

Porvoon arvo vuodelle 2018 on 99.60 % 
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3.29. TEAviisari, kaikki sektorit 

 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL); TEAviisari. Tiedot haettu 20.1.2022. 

TEAviisarin mittarit kertovat kunnan terveydenedistämis-
aktiivisuudesta toimialakohtaisesti.  

 

 

 

 
 

Yli 75 pisteen tulos on hyvä, parannettavaa on välillä 
25-75 ja alle 25 pistettä on huono tulos.  

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 68 pistettä. 

 

3.30. TEAviisari, kuntajohto 

 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL); TEAviisari. Tiedot haettu 20.1.2022 

TEAviisarin mittarit kertovat kunnan terveydenedistämis-
aktiivisuudesta toimialakohtaisesti. Tämä indikaattori 
pisteyttää kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuuden 
seuraavien osa-alueiden kautta: 

 
 
Yli 75 pisteen tulos on hyvä, parannettavaa on välillä 
25-75 ja alle 25 pistettä on huono tulos.  

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 76.00 pistettä.  
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3.31. TEAviisari, perusopetus 

 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL); TEAviisari. Tiedot haettu 20.1.2022. 

 TEAviisarin mittarit kertovat kunnan terveydenedistämis-
aktiivisuudesta toimialakohtaisesti. Tämä indikaattori pis-
teyttää perusopetuksen terveydenedistämisaktiivisuuden 
seuraavien osa-alueiden kautta: 

 
 
 

 

 

 
Yli 75 pisteen tulos on hyvä, parannettavaa on välillä 25-
75 ja alle 25 pistettä on huono tulos. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 68.00 pistettä. Perusope-
tuksen kysely on paraikaa ajankohtainen.  

3.32. TEAviisari, lukiokoulutus 

 

TULOSSA 2022 

TEAviisarin mittarit kertovat kunnan terveydenedistämisak-
tiivisuudesta lukiokoulutuksessa. Porvoon tietoja ei vielä 
ole julkaistu. Seuraava kysely on tulossa 2022, jolloin tiedot 
myös ovat päivittymässä TEAviisareihin. 

3.33. TEAviisari, liikunta 

 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL); TEAviisari. Tiedot haettu 20.1.2022. 

TEAviisarin mittarit kertovat kunnan terveydenedistämis-
aktiivisuudesta toimialakohtaisesti. Tämä indikaattori 
pisteyttää liikunnan terveydenedistämisaktiivisuuden 
seuraavien osa-alueiden kautta: 

 
 
 

 

 

 
Yli 75 pisteen tulos on hyvä, parannettavaa on välillä 
25-75 ja alle 25 pistettä on huono tulos. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 70.00 pistettä.  
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3.34. TEAviisari, perusterveydenhuolto 

 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL); TEAviisari. Tiedot haettu 20.1.2022 

TEAviisarin mittarit kertovat kunnan terveydenedistämis-
aktiivisuudesta toimialakohtaisesti. Tämä indikaattori 
pisteyttää perusterveydenhuollon terveydenedistämisak-
tiivisuuden seuraavien osa-alueiden kautta: 

 
Yli 75 pisteen tulos on hyvä, parannettavaa on välillä 
25-75 ja alle 25 pistettä on huono tulos. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 59.00 pistettä. Seuraava 
kysely tulossa keväällä 2022.  

3.35. TEAviisari, kulttuuri 

 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL); TEAviisari. Tiedot haettu 20.1.2022. 

TEAviisarin mittarit kertovat kunnan terveydenedistämisak-
tiivisuudesta toimialakohtaisesti. Tämä indikaattori pisteyt-
tää kulttuurin terveydenedistämisaktiivisuuden seuraavien 
osa-alueiden kautta: 
 

  

Yli 75 pisteen tulos on hyvä, parannettavaa on välillä 25-75 
ja alle 25 pistettä on huono tulos.  

Kulttuuritoiminnasta tietoa kerättiin ensimmäisen kerran 
2019 ja toisen kerran 2021. Porvoon tulos 2021 on vertai-
lussa hyvä ja pisteytys korkeampi, kun koko maassa keski-
määrin.  

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 81.00 pistettä.   
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4. Hyvä koulutus 

Neljäs kestävän kehityksen tavoite pyrkii takaamaan kaikille avoimen, laadukkaan ja tasa-arvoisen 
koulutuksen. Sen alatavoitteisiin kuuluu koulutuksen kehittäminen nuorten ja aikuisten työllistymi-
sen, säällisten työpaikkojen ja yrittäjyyden lisäämiseksi. 
 
Tavoitteen toteutumiselle tärkeää on koulujärjestelmien nykyaikaisuus ja alueellisten erojen sekä 
koululaisten tarpeiden huomioiminen. Laadukas opetusjärjestelmä edistää elinikäistä oppimista 
sekä saavuttaa oppimistavoitteet kaikilla koulutustasoilla. 
 
Kaikenikäisten opinnoissa tulee edistää kestäviä elintapoja, ihmisoikeuksia, kulttuurien moninai-
suutta, rauhaa ja väkivallattomuutta sekä maailmankansalaisuutta. Hyvä koulutus ehkäisee syrjäy-
tymistä, ollen ensiarvoisen tärkeä pitkän aikavälin kestävän kehityksen edistäjä. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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4.1. Toisen asteen koulutuksen saaneet 

Tilastokeskus; Väestön koulutusrakenne & Väestörakenne. Indikaattori esittää 
osuuden yli 19-vuotiaista, joiden koulutusaste sisältää toisen asteen, erikois-
ammattikoulutusasteen, alimman korkea-asteen, alemman korkeakouluasteen, 
ylemmän korkeakouluasteen, tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon. Tiedot haettu 
15.11.2021. 

Koulutustasolla on vaikutusta yksilön hyvinvointiin ja ter-
veyteen sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Koulu-
tus parantaa yksilön taloudellista asemaa oman osaami-
sen kehittämisen kautta. Koulutus laajentaa omia tietoja, 
taitoja sekä arvoja. 
 
Tämä indikaattori esittää toisen asteen koulutuksen saa-
neiden osuuden.  

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 76,86 %.  

4.2. Yksinäisyyttä kokevat koululaiset 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). 
Tämä indikaattori esittää jatkuvasti tai melko usein yksinäisyyttä kokeneiden 
8. ja 9. luokkalaisten osuuden verrattuna samanikäisiin koululaisiin. Tiedot 
haettu 07.07.2021. 

Yksinäisyys voi olla pitkä-, tai lyhytaikaista, johonkin ti-
lanteeseen liittyvää, sosiaalista tai emotionaalista. Nuor-
ten kokema yksinäisyys voi viitata tilanteeseen, jossa 
joko ei ole kavereita, tai läheistä ystävää. Yksinäinen 
nuori voi kokea, ettei kuulu joukkoon. 
 
Tämä indikaattori esittää yksinäisyyttä kokevien koulu-
laisten määrän. Yksinäisyys ei ole sama kuin yksin ole-
minen, ja on kokemuksena poikkeuksetta epämieluisa. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 19.60 %.   

4.3. Kouluruoan väliin jättävät oppilaat 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). Tie-
dot haettu 17.09.2021. 

Yhteiskunnan tehtävänä on taata laadukas perusasteen 
koulutus, joka johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin oppimistu-
loksiin. Siksi Suomen kaikissa peruskouluissa tarjotaan op-
pilaille päivittäin monipuolinen ateria maksutta. Ravinteik-
kaan aterian syöminen auttaa oppilaita jaksamaan ja kes-
kittymään sekä parantaa näin opiskelukykyä. 
 
Tämä indikaattori kuvaa prosentteina niiden peruskoulun 8. 
ja 9. luokkalaisten määrää, jotka jättivät kouluruokailun vä-
listä vähintään yhtenä päivänä kouluviikon aikana. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 41.30 %.   
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4.4. Kouluruokasuosituksen noudattaminen kunnassa 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen peruskouluissa -tiedonkeruu (THL). Tiedot haettu 10.02.2021.  

Kunnan tuottamien ruokapalveluiden tehtävä on tukea eri 
ikäryhmien hyvinvointia ja terveyden edistämistä. Koulu-
laitoksissa terveellisellä ruokavaliolla on suuri merkitys 
oppilaiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja keskittymiskyvyn 
kannalta. Täysipainoisen kouluruokailun avulla edistetään 
myös tasavertaisuutta ja vaikutetaan alueelliseen hyvin-
vointiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on laatinut 
kuntien avuksi kouluruokailusuosituksen koululounaan ja 
välipalojen järjestämisestä. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee pistemäärän, joka on oppilas-
määrällä painotettu prosenttiosuus kunnan kouluista, 
joissa noudatetaan kouluruokailusuositusta koululounaan 
ja välipalojen järjestämisessä. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 87.00 pistettä.   

4.5. Useasti kiusaamisen kohteena oleva oppilas 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). 
Tiedot haettu 07.07.2021. 

Neljänteen kestävän kehityksen tavoitteeseen kuuluu ta-
voite rakentaa ja uudistaa tasa-arvoisuuteen tähtääviä 
koululaitoksia sekä tarjota turvallisia, väkivallattomia, osal-
listavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille. Koululai-
toksien tehtävänä on puuttua koulukiusaamiseen ja tur-
vata miellyttävä oppimisympäristö kaikille oppilaille. Kiu-
saamisen ja väkivallan aiheuttamat negatiiviset tunteet jät-
tävät nopeasti jälkensä lapsen itsetuntoon ja voivat vai-
keuttaa elämää vielä aikuisena. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee lukukauden aikana koulukiu-
saamisen kohteeksi vähintään kerran viikossa joutuneiden 
peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina. 
Koulukiusaaminen voi olla fyysistä tai henkistä kiusante-
koa. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 4.70 %.   
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4.6. Kouluaikana tapahtuneet onnettomuudet 

 
Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). Tie-
dot haettu 17.09.2021. 

Koululaitoksien tavoitteena on tarjota turvallisia, väkivallat-
tomia, osallistavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille. 
Koululaitoksien vastuulla on täten myös ehkäistä kouluissa 
tai koulumatkoilla tapahtuneita tapaturmia. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luok-
kalaisten osuuden prosentteina, joille on lukuvuoden ai-
kana sattunut koulussa tai koulumatkalla vähintään yksi ter-
veydenhuoltoa vaatinut tapaturma. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 18.40 %.   

4.7. Koulutustasoindeksi 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Väestön koulutusrakenne (Ti-
lastokeskus). Koulutustiedot kerätään suoraan oppilaitoksilta ja ovat Suo-
messa suoritettuja koulutuksia. Tiedot haettu 17.11.2021. 

Kestävä kehitys edellyttää ihmisten kykyä ja kiinnostusta 
seurata globaalin ja kansallisen yhteisön kehitystä, osallistua 
siitä käytävään keskusteluun ja toimia kestävän kehityksen 
edellytysten mukaisesti. Yleinen koulutustason kehitys ker-
too osaamisen kehittymisestä väestötasolla, ja sitä voidaan 
mitata perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuk-
sen pituudella. Koulutustasoindeksi kuvaa perusasteen jäl-
keen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräistä pi-
tuutta henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoindeksi 304 
osoittaa, että teoreettinen koulutusaika on noin 3 vuotta hen-
keä kohti. Väestön koulutustasoa mitattaessa perusjoukkona 
käytetään tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 379.40 indeksiarvo.   

4.8. Alakoulujen saavutettavuus 

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri; Tilastokeskus; Väestötietojärjestelmä/Vä-
estörekisterikeskus: 2000 -. Tiedot haettu 01.09.2021. 

Kaupunkisuunnittelun ihannetilanteessa kaikki alakoulut 
olisivat helposti saavutettavissa ja niihin voitaisiin kulkea 
turvallisesti fyysisesti aktiivisilla kulkumuodoilla. Koulun 
saavutettavuudella on myös ilmeinen vaikutus yhteisö-
jen hyvinvointiin, sillä koulu on keskus missä lähes 
kaikki seudun kouluikäiset lapset tapaavat toisensa. Li-
säksi kouluilla järjestetään paljon tapahtumia sekä har-
rastustoimintaa ja ne ovat tärkeitä sosiaalisen kanssa-
käymisen paikkoja kunnissa ja kylissä. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee prosentteina enintään 500 
metrin etäisyydellä ala-asteesta asuvien osuuden kai-
kista ala-asteikäisistä (7-12v). 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 29.20 %.   
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4.9. Kunnallisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste 

 Osa neljättä kestävän kehityksen tavoitetta on varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus laadukkaa-
seen varhaislapsuuden kehitykseen ja hoitoon sekä perusasteen koulutukseen valmistavaan esiopetukseen. Myös 
Suomen laki turvaa lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen, joka voidaan antaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai 
muuna varhaiskasvatuksena. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee kaikki kunnan kustantamaan varhaiskasvatukseen vuoden lopussa osallistuneet 1 - 6-vuo-
tiaat. Tietoihin sisältyvät palveluseteleitä saaneet asiakkaat sekä yksityisen hoidon tuella hoidetut lapset. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 83,8% ja vuodelle 2021 85,2%. Kuvaa ei ole esittää, koska MayorsIndicators tuottaa 
tällä hetkellä tiedon eri tavalla.  

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet. (THL); Sosiaalipalvelujen toimintatilasto & Tilasto lastenhoidon tuista (Kela). & Louhi. Tiedot haettu 
31.12.2020 ja 31.12.2021. 

4.10. Kulttuurialan opetus kansalaisopistossa 

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri; Tilastokeskus; Väestötietojärjestelmä/Vä-
estörekisterikeskus: 2000 - .Tiedot haettu 01.09.2021. 

Kestävän kehityksen neljännen tavoitteen yksi tehtävistä on 
varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppilaat 
saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot 
ja taidot. Tähän kuuluu esimerkiksi koulutus kestävistä elä-
mäntavoista, ihmisoikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta ja 
rauhasta. Lisäksi oppijat perehtyvät väkivallattoman kult-
tuurin edistämiseen, kulttuurien monimuotoisuuteen sekä 
kulttuurin osuuteen kestävässä kehityksessä arvostavan 
koulutuksen kautta. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee kansalaisopiston kulttuurialan 
opetustunnit kunnassa 1000 asukasta kohden. Porvoon 
arvo vuodelle 2019 on 194.78 opetustunnit/1000 asukasta. 
 
Porvoossa on yksityisiä Taidetikas-toimijoita, jotka vastaa-
vat taiteen perusopetuksesta, myös aikuisille.    

4.11. Kirjaston käyttäjät 

Suomen yleisten kirjastojen tilastot. & Tilastokeskus; Väestörakenne. Tiedot 
haettu 01.04.2021. 

Kirjastot toimivat kohtaamis- ja ajanviettopaikkoina ja tar-
joavat laina-aineistojen lisäksi muita palveluita, tapahtumia 
sekä koulutuksia. 
 
Tämä indikaattori esittää kunnassa sijaitsevien kirjastojen 
kävijämäärät fyysisinä käynteinä suhteessa kunnan väes-
töön. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 4.35 fyysiset käynnit/asu-
kas.   
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4.12. Perusopetuksen investoinnit 

Tilastokeskus; Kuntien investoinnit & Väestörakenne. Tiedot haettu 
29.10.2021. 

Tämä indikaattori esittää perusopetukseen allokoidut in-
vestointimenot väestöä kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 83,49 €/asukas.   

4.13. Kirjastokirjojen laina-aika 

 

Suomen yleisten kirjastojen tilastot. Tiedot haettu 4.11.2021 

Tämä indikaattori esittää kirjastoista lainattujen kirjojen 
kokonaisalainausajan väestöä kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 12.26 kokonaislai-
naus/asukasluku  

4.14. Kirjaston tapahtumien osallistumisaste 

 

Suomen yleisten kirjastojen tilastot. (CC BY 4.0). Tiedot haettu 04.11.2021 

Tämä indikaattori esittää kirjaston tapahtumiin osallistu-
neiden määrä väestöä kohden (1000 asukasta). 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 49.80 tapahtumiin osal-
listuneet/1000 asukasta  
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5. Sukupuolten tasa-arvo 

Viides kestävän kehityksen tavoite on asetettu edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vah-
vistamaan naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Sukupuolten välinen tasa-arvo muodos-
taa perustan rauhanomaiselle, vauraalle ja kestävälle maailmalle. Alatavoitteisiin kuuluu sukupuol-
ten välisen tasa-arvon edistäminen lainsäädännön sekä hyvien käytäntöjen vahvistamisen avulla. 
 
Naiset ja tytöt kokevat edelleen epätasa-arvoista kohtelua, kuten syrjintää ympäri maailmaa. 
 
Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa muun muassa naisten ja tyttöjen yhtäläisiä mahdollisuuk-
sia koulutukseen, terveydenhuoltoon, kunnolliseen työhön ja edustukseen poliittisissa ja taloudelli-
sissa päätöksentekoprosesseissa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on välttämättömyys, jonka toteu-
tumista ei voi pitää itsestäänselvyytenä. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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5.1. Palkkatasa-arvo 

Tilastokeskus; Palkkarakennetilasto. Indikaattorin vuosikohtaiset arvot on 
laskettu naisten kuukausittaisista mediaanituloista suhteessa miesten kuu-
kausittaisiin mediaanituloihin. Tilaston saatavuudessa on rajoitteita: joiden-
kin kuntien arvot esitetään alueellisina. Tiedot haettu 06.04.2021. 

Sukupuolten väliseen palkkatasa-arvoon vaikuttavat useat 
eri tekijät, joihin lukeutuvat: 
 
- Syrjintä työhön ja palkkaukseen liittyvissä päätöksissä 
- Työmarkkinoiden segregaatio, jossa naisvaltaiset alat 
ovat huonommin palkattuja 
- Työpaikkojen joustamattomuus hoitovastuuseen liittyvissä 
velvollisuuksissa 
 
Tämä indikaattori vertailee naisten ja miesten mediaanitu-
loja. Täydellinen palkkatasa-arvo toteutuu 100 %: n arvolla, 
jolloin naisten tulot vastaavat miesten tuloja. Alle 100 %:n 
arvo tarkoittaa sitä, että naiset ansaitsevat miehiä vähem-
män, kun taas yli 100 %:n arvo tarkoittaa sitä, että naiset 
ansaitsevat miehiä enemmän. 
 
Palkan määrä riippuu esimerkiksi koulutustasosta, työkoke-
muksesta sekä työtehtävistä. 100 %:n arvo ei merkitsisi ai-
noastaan palkkatasa-arvoa vaan myös koulutuksen, osaa-
misen ja työtehtävien samankaltaisuutta. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 79.34 %.   

5.2. Työmarkkinoiden sukupuolijakauma 

 

Tilastokeskus; Työssäkäynti. Tiedot haettu 08.04.2021. 

Viides kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään su-
kupuolten välistä tasa-arvoa. Työmarkkinoiden suku-
puolijakaumaan vaikuttavat koulutusvalinnat, joihin taas 
vaikuttavat muun muassa kulttuurilliset tekijät sekä työ-
markkinoiden rakenne. Alakohtaiset sukupuolijakaumat 
voivat selittää palkkatasa-arvon kehittymistä. 
 
Tämä indikaattori esittää työllisten naisten osuuden suh-
teessa kaikkiin työllisiin. Huomaa, että tasapainokaavio 
esittää työllisten naisten sekä miesten osuudet. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 49.83 %.   
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5.3. Kunnanvaltuuston sukupuolijakauma 

 
Tilastokeskus; Vaalit. Tiedot haettu 16.07.2021.  

Viides kestävän kehityksen tavoite pyrkii vahvistamaan 
naisten sekä tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Ta-
voite pyrkii takaamaan naisille täysivaltaisen ja tehok-
kaan osallistumisen sekä yhtäläiset edellytykset johtami-
selle päätöksenteon kaikilla tasoilla. 
 
Tämä indikaattori esittää naisten osuuden kunnanval-
tuustossa - tasapainokaavio esittää sekä naisten että 
miesten osuudet. Huomaa, että vuosikohtaisten tietojen 
saatavuus riippuu alueella järjestettävien vaalien ajan-
kohdasta. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 45.10 %.   

5.4. Nuorten aikuisten maksuttoman ehkäisyn saata-
vuus 

Maksuton ehkäisy -kampanja. Missä maksuton ehkäisy on jo käytössä?. 
11.6.2019. 

Ilmainen ehkäisy antaa tasavertaiset mahdollisuudet nuo-
rille ylläpitää seksuaaliterveyttään lisäämättä nuorelle, tai 
hänen perheelleen koituvia kustannuksia. 
Ehkäisykulut koituvat usein naisten maksettavaksi, joten il-
maisella ehkäisyllä on myös sukupuolten välistä tasa-arvoa 
edistävä vaikutus. 
 
Tämä indikaattori esittää kaupunkien ja kuntien ilmaisen 
ehkäisyn saatavuuden saaden joko arvon 0 tai 100. 0 = il-
maista ehkäisyä ei ole vielä saatavilla nuorille, 100 = ilmai-
nen ehkäisy on tarjolla vähintään alle 20-vuotiaille nuorille. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 100.00 pistettä. Tilanne 
edelleen sama 2020, 2021 ja 2022.  

5.5. Vanhempainrahojen saajien sukupuolijakauma 

Kela, Vanhempainpäivärahojen etuusjärjestelmästä muodostetut tilastointi-
tiedostot (kokonaisaineisto). Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut 
päivärahat, 2010-2020.  Tiedot haettu 03.03.2021.  

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhem-
painvapaalle voi jäädä joko äiti tai isä, tai vanhemmat voi-
vat olla vapaalla vuorotellen. Äidit pitävät kuitenkin valta-
osan vanhempainvapaasta. Tähän voivat vaikuttaa esimer-
kiksi erot vanhempien tuloissa, yksilöiden käsitykset van-
hemmuudesta, vanhempien työtilanteet sekä asenteet työ-
markkinoilla. Vapaiden tasaisempi jakautuminen tukee äi-
tien asemaa työmarkkinoilla. 
Tämä indikaattori esittää vanhempainrahan saajien suku-
puolijakauman. Yksittäiset arvot esittävät isien osuuden 
vanhempainrahan saajista, kun tasapainokaavio esittää 
sekä äitien että isien osuudet. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 3.55 %.   
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5.6. Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja 

 

 
Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Sama tavoite on myös 
Euroopan unionilla. Kunnat ja kaupungit voivat allekirjoittaa Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan edistääkseen tasa-
arvoa paikallisella tasolla. Peruskirjan tarkoituksena on kokonaisvaltaisen tasa-arvon saavuttaminen vähentämällä 
muun muassa naisiin kohdistuvaa syrjintää ja stereotypioita sekä parantamalla naisten osallisuutta päätöksenteossa. 
 
Tämä indikaattori kuvaa sitä, onko kunta allekirjoittanut Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Indikaattori voi saada 
arvon 0 tai 100, jossa 0 = peruskirjaa ei ole vielä allekirjoitettu ja 100 = peruskirja on allekirjoitettu. 

Porvoon arvo vuodelle 2018 on 0.00 pistettä.  

Perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esittämiin tietoihin. 14.6.2019. 

5.7. Naispuolisten koululaisten kokema seksuaalinen 
häirintä 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). Tiedot ha-
ettu 17.09.2021.  

Tämä indikaattori esittää vuoden aika seksuaalista ehdotte-
lua tai ahdistelua kokeneiden kahdeksannella ja yhdeksän-
nellä luokalla olevien naispuolisten oppilaiden osuuden. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 52.70 %.   

5.8. Miespuolisten koululaisten kokema seksuaalinen 
häirintä 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). Tie-
dot haettu 17.09.2021. 

Tämä indikaattori esittää vuoden aikana häiritsevää seksu-
aalista ehdottelua tai ahdistelua koulussa kokeneiden kah-
deksannella ja yhdeksännellä luokalla olevien miespuolis-
ten oppilaiden osuuden. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 11.90 %.   
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5.9. Naisiin kohdistuneet väkivallanteot 

Poliisin tulostietojärjestelmä PolStat 8.3.2021. & Tilastokeskus; Väestörakenne. Indi-

kaattori esittää tiedot niistä tapauksista, joissa asianomistaja on tiedossa. Sama tapaus 
esitetään yhtä monta kertaa, kuin sillä on naisasianomistajia. Tiedot haettu 31.03.2021. 

Viides kestävän kehityksen tavoite pyrkii lopettamaan kai-
kenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan julki-
sissa ja yksityisissä yhteyksissä. 
 
Tämä indikaattori esittää tilastoidut pahoinpitelyt, raiskauk-
set sekä sukupuoliyhteyteen pakottamiset, joissa nainen on 
asianomistajana. Rikokset esitetään suhteutettuna 1000 
naista kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 4.46 rikokset/1000 naista.   

 

6. Puhdas vesi ja sanitaa-
tio 

Kuudes kestävän kehityksen tavoite pyrkii varmistamaan sanitaation sekä veden saatavuuden ja 
kestävän käytön kaikille. Alatavoitteisiin kuuluu veden laadun parantaminen saastumista vähentä-
mällä, vaarallisten materiaalien ja kemikaalien päästöt minimoimalla sekä jäteveden käsittelyas-
tetta parantamalla. 
 
Puhtaan veden ja sanitaation saatavuus vaihtelee maailmanlaajuisesti. Tavoitteen ongelmat liitty-
vät sekä ihmisarvoisen elämän edellytyksiin että kestävään kulutukseen ja teknologisiin ratkaisui-
hin. Tavoitteen toteutumista edistävät uudet innovaatiot, veden käytön tehostaminen ja saastumi-
sen ehkäiseminen. 
 
Puhtaan käyttöveden niukkuus tulee olemaan maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa vielä nykyistä 
merkittävämpää - vedenkulutuksen tulee olla kestävällä tasolla. Myös vesiekosysteemejä tulee en-
nallistaa. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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7. Edullista ja puhdasta 
energiaa 

Seitsemäs kestävän kehityksen tavoite on asetettu kestävän, luotettavan, modernin ja kohtuuhin-
taisen energian saatavuuden varmistamiseksi. Alatavoitteisiin kuulu energiatehokkuuden paran-
nusten vauhdittaminen sekä uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen. 
 
Edullinen ja puhdas energia luo kestävän perustan toimivalle yhteiskunnalle - kestävä ja luotettava 
energiantuotanto on tärkeä tekijä myös yhteiskunnallisen turvallisuuden kannalta. Teknologian ke-
hitys ja uudet innovaatiot edistävät puhtaiden energiamuotojen käyttöä. Kehitystä voidaan tukea ja 
vauhdittaa politiikkatoimilla. 
 
Rakennusten ja teollisuuden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät sekä liikenne muodostavat suurim-
man osan maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta. Energiatehokkuuden parantaminen sekä 
puhtaiden polttoaineiden suosiminen on ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, kestävä ja luotettava ener-
giantuotanto lisää työpaikkoja edistäen talouskasvua pitkällä aikavälillä. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 

 



 

 

 
41 

 

 

8. Ihmisarvoista työtä ja 
talouskasvua 

Kahdeksas kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään osallistavaa ja kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Alatavoitteisiin kuuluu kestävän, kaikkia koskevan talouskas-
vun takaaminen kansallisten olosuhteiden mukaisesti sekä erityisesti vähiten kehittyneissä maissa 
vähintään 7 % bruttokansantuotteen vuosittaisen kasvun ylläpitäminen. 
 
Kestävä talouskasvu edistää laadukkaiden työpaikkojen tarjontaa. Kulutuksen ja tuotannon resurs-
sitehokkuutta tulee parantaa maailmanlaajuisesti siten, ettei talouskasvu ole riippuvainen kestä-
mättömistä ja saastuttavista toimintatavoista tai teollisuuden tuotantomenetelmistä. 
 
Tämä kestävän kehityksen tavoite tukee vahvasti muita työllisyyteen ja talouteen liittyviä tavoitteita. 
Esimerkiksi työllisyyden parantaminen, työympäristön turvallisuuden takaaminen sekä nuorten työl-
listämisen tai täyspäiväisen opiskelun lisääminen edistävät kestävää kehitystä myös muiden osa-
alueiden kautta. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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8.1. Työttömyysaste 

Työ- ja elinkeinoministeriö; Työnvälitystilasto. Työttömyysaste kuvaa työttömien 
työnhakijoiden osuutta työvoimasta (15-74-vuotiaat). Tiedot perustuvat kuukau-
sitilastoihin - työttömyysluvut esitetään vuositasolla saatavilla olevien kuukau-
sitietojen keskiarvoina. Vuoden 2021 tiedot ovat ennakkotietoja ajalta tammi-jou-
lukuu. Tiedot haettu 25.1.2022. 

Tämä indikaattori esittää kuntien työttömyysasteen. 
Työttömänä pidetään henkilöä, joka etsii aktiivisesti 
työtä, mutta ei ole tällä hetkellä työssä. Huomaa, että 
tiedot eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri 
maissa sijaitsevien kuntien välillä. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 11,39 %.   
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8.2. Työpaikat työvoimaa kohden 

Tilastokeskus; Kuntien avainluvut & Työssäkäynti. Työpaikkojen määrää 
verrataan kunnan alueella asuvien työvoimaan kuuluvien henkilöiden mää-
rään. Työvoimaan kuuluvat kaikki 15-74-vuotiaat. Tiedot haettu 16.11.2021. 

Tämä indikaattori esittää työpaikkojen ja työvoiman väli-
sen suhteen. Indikaattori antaa tietoa kunnan työmarkki-
noiden rakenteesta ja sen muutoksista. Indikaattorin al-
haiset arvot voivat indikoida esimerkiksi korkeaa työttö-
myysastetta tai kuntien välistä pendelöintiä. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 0.87 työpaikat/työvoima.   

8.3. Rakennetyöttömyys 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Työnvälitystilasto (TEM).  
- Pitkäaikaistyöttömiksi on määritelty henkilöt, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoi-
sesti vähintään 12 kuukautta. 
- Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät ovat olleet vähintään 12 kuukautta työttömänä vii-
meisen 16 kuukauden aikana, poislukien edeltävän määritelmän mukaiset työttömät. 
- Palveluilta palveluille siirtyneet ovat opiskelleet, olleet työllistettyinä tai ottaneet osaa 
aktiivipalveluihin viimeisen 16 kuukauden aikana siten, että kyseinen toimi on päättynyt 
3 kuukautta ennen laskentapäivänä voimassa olevan palvelun alkua. Lisäksi kyseiset 
henkilöt ovat olleet työttöminä työnhakijoina vähintään 12 kuukautta viimeisen 16 kuu-
kauden aikana, tai osallisina aktiivipalveluissa.  Tiedot haettu 26.04.2021 

Työllisyysasteen parantaminen sekä nuorten työllistämi-
nen edistävät kestävää kehitystä monien osa-alueiden 
kautta, sillä tuottava sekä kattava työllisyys tukee kestä-
vää talouskasvua. Vaikeasti työllistyvien osuus työikäi-
sistä puolestaan kuvaa rakenteellisen työttömyyden ke-
hitystä osana työmarkkinoita. Työllistymistä voivat vai-
keuttaa esimerkiksi elinkeinorakenteen muutos, ikä, va-
jaakuntoisuus tai terveydelliset ja psykososiaaliset on-
gelmat. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee vaikeasti työllistyvien pro-
senttiosuuden 15-64-vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti 
työllistyvien ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, rin-
nasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömäksi 
jääneet ja palveluilta palveluille siirtyneet. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 4.20 %.   

8.4. Taloudellinen huoltosuhde 

Tilastokeskus; Kuntien avainluvut. Tiedot haettu 28.04.2021. 

Koko väestön ikärakenteen kuvaamiseen yleisimmin 
käytetyt mittarit ovat väestöllinen huoltosuhde sekä ta-
loudellinen huoltosuhde. Väestötieteelliseen huoltosuh-
teeseen verrattuna tämä indikaattori ottaa huomioon 
työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrän 
suhteessa työllisten lukumäärään. Taloudellisen huolto-
suhteen vaihteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi eläke-
läisten määrän kasvu tai paikallinen työllisyystilanne. 
Tämä indikaattori ilmaisee, kuinka monta työvoiman ul-
kopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 122.00.   
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8.5. Työkyvyttömyyseläkkeen saajat 

Eläketurvakeskus; Kansaneläkelaitos. & Tilastokeskus; Väestörakenne. Tie-
dot haettu 31.03.2021. 

Väestön hyvinvoinnin edistäminen ja työtä rajoittavien 
tekijöiden ennaltaehkäisy ovat ensiarvoisen tärkeitä työl-
lisyysasteen lisäämiseksi. Työkyvyttömyyseläkettä saa-
vat eivät pysty työntekoon sairauden tai vamman 
vuoksi. 
 
Tämä indikaattori esittää työkyvyttömyyseläkettä saavan 
väestön osuuden kokonaisväestöön suhteutettuna. 

 Porvoon arvo vuodelle 2020 on 2.68 %.  

8.6. Käytettävissä olevat tulot 

Tilastokeskus; Tulonjakotilasto. Tiedot haettu 18.1.2022. 

Tämä indikaattori esittää asuntokuntien käytettävissä 
olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden kuntakohtai-
sena mediaaniarvona. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 27 080 €.  

8.7. Työllisyysaste 

Tilastokeskus; Työssäkäynti. Tiedot haettu 18.1.2022. 

Kahdeksas kestävän kehityksen tavoite pyrkii saavutta-
maan täyden ja tuottavan työllisyyden vuoteen 2030 
mennessä. 
 
Tämä indikaattori esittää 18-64-vuotiaiden työllisten 
osuuden samanikäistä väestöä kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 72,91 %.   
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9. Kestävää teollisuutta, 
innovaatiota ja infrastruk-
tuureja 

Yhdeksännen kestävän kehityksen tavoitteen tarkoituksena on edistää kestävää teollisuutta ja in-
novaatioita sekä rakentaa kestävää infrastruktuuria. Alatavoitteisiin lukeutuu resurssitehokkuuden 
parantaminen sekä muun muassa ympäristöystävällisten ja puhtaiden teknologioiden ja tuotanto-
prosessien käyttöönoton lisääminen. 
 
Laadukas, luotettava ja kestävä infrastruktuuri, puhdas teknologia, uudet innovaatiot, tehokkaat 
tuotantoprosessit sekä kestävä teollisuus luovat perustan tehokkaalle, kestävälle ja hyvinvoivalle 
yhteiskunnalle. 
 
Kestävä infrastruktuuri tukee alueellista elinvoimaisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Tieteellisellä 
tutkimustoiminnalla on tärkeä rooli tehokkuuden, ympäristöystävällisten toimintatapojen sekä tek-
nologian kehittymisen kannalta. Tämä tavoite pyrkii edistämään kestävää kehitystä kokonaisvaltai-
sesti, tarjoten ratkaisuja ja tukea kestämättömien toimintatapojen muuttamiseksi. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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9.1. Digipalvelujen kehittyneisyys 

  Indikaattori esittää kuntien digipalvelujen kehittyneisyyttä. Indi-
kaattorissa ovat mukana seuraavat palvelut: 
 
- Maatalousyrittäjän lomituspalvelu 
- Maatalousyrittäjän luvat ja ilmoitukset 
- Yrittäjän neuvontapalvelut (esim. neuvonnan ajanvaraus) 
- Yritystilojen/-tonttien vuokraaminen/ostaminen 
- Esiopetukseen hakeminen/ilmoittautuminen 
- Perusopetukseen hakeminen/ilmoittautuminen 
- Varhaiskasvatukseen hakeminen/ilmoittautuminen 
- E-kirjasto (sähköinen aineisto, lainaaminen) 
- Kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen 
- Kunnan liikuntatilojen/-vuorojen varaaminen 
- Elintarvikelain mukaiset luvat ja ilmoitukset 
- Rakennetun ympäristön luvat ja ilmoitukset 
- Terveydensuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset 
- Tupakkalain mukaiset luvat ja ilmoitukset 
- Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset 

Digipalvelujen kehittyneisyyttä mitataan pisteyttämällä seuraa-
vien kriteerien toteutuminen jokaisesta saatavilla olevasta palve-
lusta yllä olevassa listauksessa: 
- Digiaste: asioinnin aloittamiseen vaadittava lomake saatavilla 
sähköisesti 
- Digiaste: lomakkeen lähettäminen sähköisesti 
- Digiaste: käyttäjän vahva tunnistautuminen 
- Digituki: ohje verkkosivustolla 
- Digituki: neuvontaa antavan yhteystiedot 
- Digituki: neuvontapiste 
- Digituki: chat-neuvonta 
- Saavutettavuusseloste 

Porvoon tietoja ei ole vielä saatavilla, mutta monella saralla on 
edistytty. Näkyy seuraavassa tilastossa.   
Valtiovarainministeriö; Kartoitus kuntien digitaalisista palveluista. Indi-
kaattorin tiedot kuvaavat tilannetta vuoden 2020 alkupuolella. Tietosi-
sältö perustuu kartoitukseen, jossa kunnallisten digipalvelujen kehittynei-
syyttä on tarkasteltu asiakkaan näkökulmasta käyttäen aineistona kun-
tien julkisia verkkosivustoja. Tiedot haettu 17.06.2020. 

 

10. Eriarvoisuuden vähen-
täminen 

Kymmenes kestävän kehityksen tavoite pyrkii vähentämään eriarvoisuutta maiden sisällä sekä nii-
den välillä. Alatavoitteisiin kuuluu kaikkien ihmisryhmien sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen 
osallistamisen edistäminen vuoteen 2030 mennessä. 
 
Köyhyyden poistaminen on pitkään ollut maailmanlaajuinen tavoite ja merkittäviä edistysaskeleita 
tavoitteen saavuttamiseksi on otettu. Työtä tarvitaan kuitenkin edelleen sekä maiden välisen että 
sisäisen eriarvoisuuden poistamiseksi. 
 
Eriarvoisuuden poistaminen vaatii kattavia, esimerkiksi vero-, palkka- ja sosiaaliturvapoliittisia toi-
mia. Eriarvoisuuden vähentäminen -tavoitteen tarkoituksena on jokaisen ihmisen riippumaton tasa-
arvoisuus. Tasa-arvoa tulee edistää sen kaikissa muodoissa. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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10.1. Gini-kerroin 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet. (THL); Tulonjaon kokonaistilasto 
(Tilastokeskus). Gini-kerroin esittää kunnan asuntokuntien käytettävissä 
olevien tulojen jakautumisen. Tiedot haettu 19.02.2021. 

Tulonjaon tasaisuus vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin 
myönteisesti. Rikkaiden maiden vertailu on osoittanut, 
että pienet tuloerot ovat yhteydessä pidempään elinajan-
odotteeseen, suurempaan luottamukseen toisia ihmisiä 
kohtaan, pienempään mielenterveysongelmien esiintyvyy-
teen sekä pienempään lapsikuolleisuuteen. 

Kuntatasolla tulonjako riippuu monista seikoista, ja siihen 
vaikuttavat muun muassa väestön koulutustaso sekä työt-
tömyysaste. 

Gini-kerroin on yleisesti käytetty alueellisia tuloeroja ku-
vaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin 
saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-ker-
toimen raja-arvot ovat 0 ja 100. Pienin mahdollinen arvo 0 
merkitsee, että tulot ovat kunnassa jakautuneet tasan. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 26.40 gini-kerroin.  
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10.2. Nuorisotyöttömyys 

Työ- ja elinkeinoministeriö; Työnvälitystilasto. Tilasto esittää alle 25-vuoti-
aiden työttömien osuuden samanikäisestä työvoimasta. Vuosittaiset työt-
tömyysasteet on laskettu saatavilla olevien kuukausikohtaisten työttö-
myysasteiden keskiarvoina. Pienten kuntien työttömyyslukuja ei voida vält-
tämättä julkaista otannan pienuuden vuoksi. Vuoden 2021 tiedot ovat en-
nakkotietoja ajalta tammi-joulukuu. Tiedot haettu 25.1.2022. 

Nuorisotyöttömyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma. 
Nuorten työllistyminen on tärkeää niin talouden kuin hy-
vinvoinnin kannalta ja on siksi tehokas kestävän kehityk-
sen mittari. 
 
Nuorten työttömyysaste on käytännössä aina korkeampi 
kuin koko väestön työttömyysaste. Kyseiselle ilmiölle on 
useita selityksiä: 
- Nuorten liikkuvuus työmarkkinoilla on tyypillisesti korke-
ampaa. Nuoret sekä opiskelevat että vaihtavat usein työ-
paikkoja. Pääasiallisen opiskelun ja työskentelyn välillä 
on usein lyhytaikaisia työttömyysjaksoja. 
- Nuorille tyypilliset lyhytaikaiset työsopimukset päättyvät 
usein myös lyhytaikaiseen työttömyyteen. 
- Suhdannevaihtelut vaikuttavat tyypillisesti nuorten työl-
listymiseen, jos lyhytaikaisia työsopimuksia ei voida jat-
kaa. Laskusuhdanteessa rekrytointikiellot ja muut rajoituk-
set heijastuvat usein kokemattomiin työnhakijoihin. 
- Kausivaihtelut selittävät myös nuorisotyöttömyyttä, sillä 
suuren massan samanaikainen siirtyminen työmarkki-
noille vaikeuttaa työllistymistä. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 15,16 %.   

10.3. Nuorten tyytyväisyys elämään 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely 
(THL).Tämä indikaattori esittää (kyselyn hetkellä) elämäänsä melko tyyty-
väisten tai erittäin tyytyväisten 8. ja 9. luokkalaisten osuuden verrattuna 
samanikäisiin koululaisiin. Tiedot haettu 17.11.2021. 

Tyytyväisyys elämään heijastuu koettuna hyvinvointina. 
Tyytyväisyysasteen selvittäminen on yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden vähentämisen kannalta tärkeää. Kunta-
kohtaiseen tyytyväisyyteen voi vaikuttaa moni ulkoinen te-
kijä, kuten työttömyys tai virkistysmahdollisuudet. Pohjim-
miltaan tyytyväisyyden tekijät ovat yksilökohtaisia ja esi-
merkiksi saman alueen eri ikäryhmien välinen tyytyväi-
syys voi vaihdella. 
 
Tämä indikaattori esittää niiden nuorten osuuden, jotka 
ovat elämäänsä melko tai erittäin tyytyväisiä. Nuorten tyy-
tyväisyys elämään kertoo tulevaisuuden uskosta yhteis-
kunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Alhainen tyytyväi-
syysaste voi kasvattaa esimerkiksi syrjäytymisriskiä. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 64,40 %.  
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10.4. Väestönmuutos 

Tilastokeskus; Kuntien avainluvut. Tiedot haettu 31.03.2021. 

Kaupungistuminen ja maaseudun elinvoimaisuuden ta-
kaaminen ovat kestävän kehityksen haasteita. Paikallis-
ten alueiden tulisi houkutella asukkaita sekä uutta liiketoi-
mintaa samalla ylläpitäen olemassa olevien asukkaiden 
tarpeita ja palvelujen laatua. 
 
Tämä indikaattori esittää kunnan väestönmuutoksen. 
Vuosimuutos esitetään väestön suhteellisena muutok-
sena edelliseen vuoteen verrattuna. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 0.50 %.  

10.5. Pienimpään tulokymmenykseen kuuluvat 

 

Tilastokeskus; Tulonjakotilasto. Tiedot haettu 04.01.2021. 

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ilmenee useilla eri osa-
alueilla, kuten koulutuksessa, terveydessä, työllisyydessä 
ja tuloeroissa. Eriarvoisuuden osa-alueet ovat myös vah-
vasti kytköksissä toisiinsa ja vaikuttavat paitsi ihmisten 
hyvinvointiin, talouteen ja työllisyyteen, niin esimerkiksi 
myös yhteiskuntarauhaan. Yhteiskunnallista eriarvoi-
suutta voidaan mitata muun muassa pienimpään ja suu-
rimpaan tulokymmenykseen kuuluvien asukkaiden osuu-
den kehityksellä. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee pienimpään tulokymmenyk-
seen kuuluvan väestön osuuden kunnassa prosentteina. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 7.10 %.   

10.6. Ikäihmisten omaishoidontuki 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Sosiaalipalvelujen toimintati-
lasto (THL). Tiedot haettu 07.07.2021. 

Yhtenä kestävän kehityksen tavoitteena on edistää eri 
elämäntilanteeseen sopivia asumismahdollisuuksia. Suo-
messa laki omaishoidon tuesta tuli voimaan vuonna 2006, 
ja sillä tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa 
omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 
Omaishoidon tuen avulla pyritään turvaamaan vanhuksille 
riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon 
jatkuvuus, ja samalla avustetaan taloudellisesti sekä val-
mennuksella ja koulutuksella omaishoitajaa. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee vuoden aikana omaishoidon 
tuella hoidettavien 75 vuotta täyttäneiden prosenttiosuu-
den vastaavan-ikäisestä väestöstä. 

 Porvoon arvo vuodelle 2020 on 2.90 %. 
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10.7. Vastaanotetut pakolaiset 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Suomen vastaanottamat pa-
kolaiset (TEM). Tiedot haettu 06.08.2020. 

Tämä indikaattori esittää vastaanotettujen pakolaisten 
määrän sataatuhatta asukasta kohden. Indikaattoriin lu-
keutuvat pakolaisten vastaanottopiiriin kuuluvat, eli myön-
teisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat sekä kiin-
tiöpakolaiset. Tilastoihin lasketaan lisäksi perheenyhdistä-
misen kautta saapuneet henkilöt. 
 
Ideaalitilanteessa vastaanotettujen pakolaisten määrät 
olisivat jakautuneet tasaisesti eri kuntien kesken, jotta väl-
tyttäisiin pakolaiskeskittymiltä ja mahdollisilta alueellisilta 
epätasa-arvotilanteilta. Tällöin pakolaisille voitaisiin taata 
sujuvampi integroituminen paikallisyhteisöön ja parhaim-
millaan pakolaiset voisivat tarjota kaivattua työvoimaa eri-
tyisesti muuttotappioalueille. 

Porvoon arvo vuodelle 2019 on 61.50 pakolaiset/100 000 
asukasta.  

10.8. Ulkopuolisuuden tunne kouluissa 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Kouluterveyskysely (THL). 
Tiedot haettu 17.09.2021. 

Kymmenes kestävän kehityksen tavoite pyrkii kannusta-
maan osallistumiseen kaikkia iästä, sukupuolesta, vam-
maisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskon-
nosta, taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta. 
 
Tämä indikaattori esittää niiden kahdeksas- ja yhdeksäs-
luokkalaisten osuuden, jotka oman ilmoituksensa mukaan 
eivät koe olevansa tärkeä osa koulu- tai luokkayhteisöjä. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 11.70 %.  

10.9. Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvat täy-
sikäiset 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi (THL); FinSote-tutkimus. Tiedot 
haettu 07.07.2021. 

Kymmenes kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään 
taloudellista, sosiaalista sekä poliittista osallistumista kai-
kissa väestöryhmissä. 
 
Tämä indikaattori esittää prosenttiosuuden 20 vuotta täyt-
täneistä, jotka kertovat osallistuvansa aktiivisesti toimin-
taan järjestöissä, kuten urheiluseuroissa, asukastoimin-
nassa, puolueissa, kuoroissa, tai seurakunnissa.  

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 23.40 %.  
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11. Kestävät kaupungit ja 
yhteisöt 

Yhdestoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii tekemään kaupungeista ja asuinyhdyskunnista tur-
vallisia ja kestäviä. Alatavoitteisiin kuuluu kestävään kehitykseen osallistuvien kaupunkien määrän 
merkittävä lisääminen. Tavoitteen toimenpiteitä liittyen esimerkiksi resurssitehokkuuteen, ympäris-
tövaikutusten hallintaan sekä ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen, on lisät-
tävä vuoteen 2020 mennessä. 
 
Väestönkasvu vaikuttaa maaseutu- ja kaupunkialueisiin kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen 
on yksi aikamme megatrendeistä, jonka seurauksena paikalliset ympäristöriskit sekä peruspalvelui-
hin ja infrastruktuuriin kohdistuvat paineet kasvavat. Lisääntyvät terveysriskit, kuten ilmansaasteet 
sekä muuttavien asukkaiden tarpeet tulee huomioida riittävillä toimenpiteillä. 
 
Kestävä joukkoliikenne, toimiva infrastruktuuri sekä vastuulliset asuntoratkaisut ovat tärkeitä teki-
jöitä kestäville kaupungeille. Erityisesti tämän tavoitteen keskiössä ovat paikalliset toimenpiteet. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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11.1. Ilmanlaatu (NO2) 

 
Ilmatieteenlaitos. http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmansaasteet. NO2-vuositilastot 
esitetään kunnille, joiden alueella yhdisteen mittauspisteet kyseisinä vuo-
sina sijaitsivat. Jos kunnan alueella on useampi mittauspiste, esitetään 
kunnan arvona mittauspisteiden aritmeettinen keskiarvo. Indikaattorin ar-
vot ovat absoluuttisia - niitä ei ole painotettu. Tiedot haettu 29.10.2021. 

Typpidioksidi (NO2) on kemiallinen yhdiste, jota syntyy 
kaikissa palamisprosesseissa. NO2-päästölähteitä ovat 
erityisesti energiantuotanto, teollisuus sekä liikenne - alu-
eelliset typpidioksiditasot ovat korkeita ruuhka-aikoina. 
Yhdiste aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, mikä on hai-
tallista erityisesti lapsille sekä astmaatikoille. Typpidioksidi 
aiheuttaa lisäksi muun muassa rehevöitymistä ja happa-
moitumista. 
 
Tämä indikaattori kuvaa ilmanlaatua NO2-pitoisuuden 
vuosikeskiarvolla mitattuna. Ilmanlaadun mittaustuloksia 
ei ole saatavilla kaikista kunnista. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 8,05 µg NO2/m3.  

11.2. Ahtaasti asuvat lapsiperheet 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Asuntokunnat ja asuinolot 
(Tilastokeskus). Tiedot haettu 07.07.2021. 

Yksi kestävän kehityksen tavoite on taata vuoteen 2030 
mennessä kaikille riittävä, turvallinen ja edullinen asunto 
ja peruspalvelut. Yhdyskuntien liiallista erilaistumista ja 
eriarvoistumista tulee ehkäistä ja vähentää. 
 
Tämä indikaattori kuvaa ahtaasti asuvien lapsiasuntokun-
tien prosentuaalisen osuuden kaikista lapsiasuntokun-
nista. Asunto on ahtaasti asuttu, mikäli siinä asuu enem-
män kuin yksi henkilö huonetta (keittiötä lukuun otta-
matta) kohti. 

 Porvoon arvo vuodelle 2020 on 26.00 %.  

11.3. Asukkaiden osallistuminen palveluiden kehittä-
miseen 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Tiedonkeruu kunnan johdolle 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (THL). Tiedot haettu 
14.12.2021. 

Yksi kestävän kehityksen tavoitteista on edistää kestävää 
kaupungistumista ja mahdollisuuksia osallistavaan, integ-
roituun ja kestävään asuinyhdyskuntien suunnitteluun 
sekä hallinnointiin kaikissa maissa. Kaupunkien ja kuntien 
tulisi tarjota väestölleen suoria vaikutuskanavia ja mah-
dollisuus osallistua kunnan palveluiden kehittämiseen. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee, hyödynnetäänkö kunnan pal-
veluiden suunnittelussa ja kehittämisessä asukasraateja 
ja foorumeja asteikolla 0 = Ei ja 100 = Kyllä. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 100.00 pistettä.   
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11.4. Asukkaiden osallistumiskeinot julkaistu ver-
kossa 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Tiedonkeruu kunnan johdolle väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (THL). Tiedot haettu 14.12.2021. 

Tavoitteen 11 yksi alatavoitteista on lisätä vuoteen 2020 
mennessä merkittävästi niiden kaupunkien ja asuinyhdys-
kuntien määrää, jotka laativat ja toteuttavat osallistami-
seen tähtääviä yhtenäisiä politiikkoja ja suunnitelmia. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaupunkien ja kuntien tu-
lisi tarjota väestölleen suoria vaikutuskanavia ja mahdolli-
suus osallistua kunnan palveluiden kehittämiseen. Erilai-
set osallistumismahdollisuudet olisi hyvä olla kaikkien 
kuntalaisten saavutettavissa ja osallistumiskeinot kuvat-
tuna kunnan verkkosivuilla. 
Tämä indikaattori esittää pistemääränä, onko kunnan 
verkkosivuilla avoimesti tarkasteltavissa kuvaus asukkai-
den osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja -kei-
noista. Pistemäärä 100 = kuvaus löytyy, 0 = kuvaus ei 
löydy. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 100.00 pistettä.  

11.5. Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus,     
iäkkäät 

 
Elinympäristön tietopalvelu Liiteri; Tilastokeskus; Väestötietojärjestelmä/Väestörekiste-
rikeskus : 2000 - . Tiedot haettu 03.11.2021 

Tämä indikaattori esittää korkeintaan 500 metrin etäisyy-
dellä päivittäistavarakaupasta asuvien yli 75-vuotta täyttä-
neiden osuuden kaikista 75-vuotta täyttäneistä. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 49.10 %  
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12. Vastuullista kulutta-
mista 

Kahdestoista kestävän kehityksen tavoite on asetettu saavuttamaan kestävät kulutus- ja tuotanto-
tavat. Alatavoitteisiin kuuluu kestävän luonnonvarojen käytön saavuttaminen vuoteen 2030 men-
nessä. Ruokahävikkiä ja jätteiden syntyä on vähennettävä merkittävästi kysynnän ja tarjonnan 
puolella läpi toimitusketjujen. 
 
Yksityisellä sektorilla on merkittävä rooli kestävien käytäntöjen edistämisessä - aidosti vastuulliset 
toimintatavat ovat yritykselle itsessään jo kilpailuvaltti. Myös julkiset toimijat ovat tärkeitä kestävien 
toimintatapojen suunnannäyttäjiä. 
 
Aidosti vastuullisten toimintatapojen saavuttaminen vaatii paljon työtä, jossa kestävät käytännöt on 
sisällytettävä sekä suunnitelma- että toimeenpanotasoille. Kuluttajilla on myös merkittävä rooli tä-
män tavoitteen edistämisessä. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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13. Ilmastotekoja 

Kolmastoista kestävän kehityksen tavoite on asetettu ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sen alata-
voitteisiin kuuluu ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tunnistaminen ja sopeutumiskyvyn lisäämi-
nen kaikkialla maailmassa. 
 
Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia uhkia, joka vaatii tarkoituksenmukaisia ja monitasoisia te-
hokkaita poliittisia toimenpiteitä. Tietoisuuden lisääminen, koulutus ja yhteiskunnallisten valmiuk-
sien parantaminen ovat tärkeitä tavoitteen edistymisen kannalta. Toimenpiteitä tarvitaan ilmaston-
muutoksen lieventämiseen, siihen sopeutumiseen, sen vaikutusten vähentämiseen sekä ennakoin-
tiin. 
 
Ilmastonmuutosta koskevat toimet on sisällytettävä kokonaisvaltaisesti kansallisiin strategioihin, 
jotta ilmastotoimien jatkuvuus voidaan varmistaa kaikilla tasoilla. Poliittisten toimien tulisi kannus-
taa yksilöitä ja yksityisiä sekä julkisia toimijoita kestävään kehitykseen, jossa ilmastotoimet ovat 
keskeisessä asemassa. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 
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14. Vedenalainen elämä 

Neljästoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii suojelemaan meriä ja edistämään niiden tarjoamien 
luonnonvarojen kestävää käyttöä. Alatavoitteisiin lukeutuu muun muassa merten kaikenlaisten pi-
laantumisten ehkäiseminen vuoteen 2025 mennessä. Maalta vesiin päätyvien saasteiden vähentä-
minen on ensiarvoisen tärkeää vesiensuojelussa. 
 
Ravinnepäästöt, happamoituminen sekä muovi- ja muut roskat ovat tekijöitä, jotka uhkaavat elä-
mää veden alla. Toimet, kuten tutkimus, suojelualueiden lisääminen ja kalatalouden, vesiviljelyn ja 
matkailun kestävyyden varmistaminen, ovat tärkeitä merten ja vesiekosysteemin säilyttämisen kan-
nalta. Liikakalastus on haaste, joka vaatii maiden välistä yhteistyötä, kun taas ravinnepäästöjen 
kaltaisia haasteita voidaan käsitellä myös paikallistasolla. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 

 

15. Maanpäällinen elämä 

Viidestoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii suojelemaan maanpäällistä luontoa, palauttamaan 
ennalleen sen monimuotoisuutta, edistämään kestävää metsän käyttöä sekä torjumaan aavikoitu-
mista. Alatavoitteisiin kuuluu muun muassa biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja maaperän 
köyhtymisen ehkäiseminen. 
 
Metsät ja muut maanpäälliset viheralueet ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, 
biologisen monimuotoisuuden suojelemisessa ja ruoantuotannossa. Eläinlajeja uhkaa usea ihmi-
sestä johtuva ongelma, kuten ilmastonmuutos, metsäkato sekä aavikoituminen. 
 
Eläinten elintilan pieneneminen, biologisen monimuotoisuuden häviäminen sekä vieraslajien 
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levittäytyminen monien muiden haittojen ohella tarvitsevat todellisia toimenpiteitä luonnon kestä-
vyyden varmistamiseksi. Luonto ja sen kestävä käyttö vaativat monitasoista poliittista kunnianhi-
moa. 

Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 

 

16. Rauhaa ja oikeudenmu-
kaisuutta 

Kuudestoista kestävän kehityksen tavoite on asetettu edistämään kestävää kehitystä rauhan-
omaisten ja osallistavien yhteiskuntien kautta. Alatavoitteisiin kuuluu oikeusturvan sekä kaikille yh-
täläisten oikeusturvapalveluiden edistäminen. 
 
Tavoite pyrkii yhteiskunnallisia ja institutionaalisia haasteita ratkomalla saavuttamaan tehokkaan ja 
hyvinvoivan yhteiskunnan. Avoimuus, koulutus ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä tekijöitä hyvin 
toimivalle yhteiskunnalle. 
 
Yhteiskunnallinen osallistavuus voi esimerkiksi vähentää rikollisuutta, edistäen samalla alueellista 
turvallisuutta sekä hyvinvointia. Päätöksenteon on oltava osallistavaa, avointa ja reilua kaikilla ta-
soilla. Luottamus yhteiskuntaan on ensiarvoisen tärkeää kestävälle ja rauhanomaiselle toiminnalle. 
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Alla oleva kuvaaja esittää Porvoon indikaattorikohtaiset pisteytykset suhteessa muihin kuntiin. Pis-
teytykset lasketaan kunkin indikaattorin viimeisimmän vuoden tiedoista, ja niissä otetaan huomioon 
indikaattorien tavoiteltava kehityssuunta. Tietokannassa olevista kunnista parhaiten suoriutuva saa 
sata pistettä ja heikoiten suoriutuva nolla. Muut kunnat saavat arvoja nollan ja sadan välillä. 

 

 

16.1. Rikollisuusaste 

Tilastokeskus; Rikos- ja pakkokeinotilasto & Väestörakenne. Vuositiedot 
perustuvat kuukausitason rikostilastoihin. Tiedot haettu 01.06.2021 

Tämä indikaattori esittää kuntien kokonaisrikollisuusas-
teen tuhatta asukasta kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 82.99 rikokset/1000 asu-
kasta.  
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16.2. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Rikos- ja pakkokeinotilastot (Tilasto-
keskus). Indikaattori esittää poliisin tietoon tulleiden murhien ja tappojen sekä hen-
keen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrän tuhatta asukasta kohden. Tilasto 

sisältää ne rikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai an-
nettu rikesakko. Rikokset esitetään tekopaikan mukaan. Tiedot haettu 01.06.2021. 

Asuinalueiden turvallisuudella on merkittävä vaikutus vä-
estön tyytyväisyyteen. Korkean rikollisuusasteen omaavat 
alueet eivät houkuttele uusia asukkaita tai yrityksiä. 
 
Tämä indikaattori esittää henkeen ja terveyteen kohdistu-
neiden rikosten määrän. Kyseiset rikokset on esitetty tu-
hatta asukasta kohden. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 5.00 rikokset/1000 asu-
kasta.   

16.3. Päihtyneiden säilöönotot 

Tilastokeskus; Rikos- ja pakkokeinotilastot & Väestörakenne. Tiedot ha-
ettu 01.06.2021. 

Päihteiden käytöstä saattaa aiheutua monenlaisia haittoja 
yleiselle turvallisuudelle, yhteiskunnalliselle rauhalle ja 
kansalaisten viihtyvyydelle. Päihtymys voi madaltaa riskiä 
aggressiiviseen käyttäytymiseen ja on aina myös terveys-
riski päihteiden käyttäjälle. Päihtyneiden säilöönotot ker-
tovat osaltaan päihteiden ongelmakäytöstä sekä kuntien 
ennaltaehkäisevän päihdetyön onnistumisesta. 
 
Tämä indikaattori kuvaa päihtymyksen takia säilöönotettu-
jen tapauksien lukumäärää rikoksen tekokunnassa suh-
teessa 1000 asukkaaseen. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 3.81 säilöönotot/1000 
asukasta.  
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16.4. Paikallisen turvallisuuden toimet 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (THL); Tiedonkeruu kunnan johdolle 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (THL). Tiedot haettu 
14.12.2021. 

Kunnilla on paikallistason toimijoina tärkeä rooli yleisen 
yhteiskuntarauhan ja sisäisen turvallisuuden ylläpitämi-
sessä. Alueellisen turvallisuuden keskeisenä työkaluna 
kunnissa laaditaan paikallinen turvallisuussuunnitelma. 
Sen tavoitteena on muun muassa ennalta ehkäistä ja 
torjua onnettomuuksia, tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä 
sekä parantaa ihmisten turvallisuudentunnetta. Turvalli-
suussuunnitelmaan kootaan keskeiset turvallisuuteen 
liittyvät hankkeet ja ohjelmat, joita pyritään viemään 
eteenpäin myös toimenpidetasolla. 
 
Tämä indikaattori ilmaisee, onko kunnanhallituksessa 
tai kunnanvaltuustossa käsitelty paikallista turvallisuus-
suunnitelmaa ja päätetty siihen liittyvistä toimenpiteistä. 
0 pistettä= Ei ole laadittu. 25 pistettä= Ei käsitelty. 50 
pistettä= Jaettu tiedoksi. 75 pistettä= Esitelty. 100 pis-
tettä= Keskusteltu ja päätetty toimenpiteistä. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 100.00 pistettä.   

16.5. Katuturvallisuusindeksi 

Poliisihallitus. Indeksissä huomioituihin rikoksiin lukeutuvat painokertoimella 
10: törkeä pahoinpitely, ryöstö, törkeä ryöstö, terroristisessa tarkoituksessa 
tehty törkeä pahoinpitely; painokertoimella 5: pahoinpitely, lievä pahoinpi-
tely, vaaran aiheuttaminen; painokertoimella 1: rattijuopumus, törkeä ratti-
juopumus, huumaantuneena ajaminen, raide-, junaliikennejuopumus, ilmalii-
kennejuopumus, vesiliikennejuopumus, vahingonteko, törkeä vahingonteko, 
lievä vahingonteko. Tiedot haettu 31.03.2021. 

Kuntien katuturvallisuutta voidaan seurata Poliisin laati-
man katuturvallisuusindeksin perusteella. Indeksilu-
vussa huomioidaan rikokset, joita tehdään tyypillisesti 
julkisilla paikoilla. 
 
Rikokset painotetaan niiden vakavuuden mukaan (ks. 
tiedot kaavion alla) ja suhteutetaan asukaslukuun siten, 
että mitä suurempi indeksiarvo on, sitä parempi katutur-
vallisuus. 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 30.15 indeksiarvo.  
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16.6. Toimenpiteistä päätetty turvallisuussuunnitel-
man perusteella 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi (THL); Tiedonkeruu kunnan johdolle 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (THL).  Tiedot haettu 
14.12.2021. 

Indikaattori kertoo, mikäli alueella on laadittu paikalli-
nen turvallisuussuunnitelma (sisäinen turvallisuus) ja 
sen pohjalta on päätetty toimenpiteistä kunnanhallituk-
sessa tai kunnanvaltuustossa. 

Kunnan arvo voi olla joko 0 %, tai 100 %, jossa 0 % = 
turvallisuussuunnitelmaa ei ole tehty ja/tai suunnitel-
mien perusteella ei ole tehty toimenpiteitä, ja 100 % = 
paikallinen turvasuunnitelma on tehty ja toimenpiteistä 
on päätetty tämän suunnitelman perusteella luottamus-
henkilöjohdossa. 

Porvoon arvo vuodelle 2021 on 100.00 %  

16.7. Rikoksista epäiltyjen nuorten osuus 

 
Poliisin tulostietojärjestelmä PolStat 11.10.2021. & Tilastokeskus; Väestöra-
kenne. Tiedot haettu 03.11.2021 

Tämä indikaattori esittää rikoksista epäiltyjen 15-30 -
vuotiaiden osuuden saman ikäistä väestöä kohden 
(1000 nuorta). 

Porvoon arvo vuodelle 2020 on 141.24 rikokset/1000 
nuorta 

 

17. Yhteistyö ja kumppa-
nuus 

Seitsemästoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii vahvistamaan kestävän kehityksen täytäntöön-
panoa sekä edistämään globaalia kumppanuutta. Yhteistyöllä kestävä kehitys on tehokkaammin 
toteutettavissa. Yhteistyö ja kumppanuus, tiedon jakaminen, oppiminen ja auttaminen antavat ai-
van uudenlaista etua edistymiselle. Kestävä kehitys vaatii vahvaa sitoutumista ja omistautumista 
kaikilta sidosryhmiltä - yhteistoiminta voi tarjota yllättäviäkin synergiaetuja. 
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Kestävän kehityksen yhteisten tavoitteiden eteen työskentelyssä ja kumppanuudessa on paljon pa-
rannettavaa sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Kaikkien seitsemäntoista kunnianhimoisen 
Agenda 2030 -tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteisiä toimia kaikilla tasoilla. 

 

18. Kyselyt 

18.1. Hyvinvointia luonnosta 

Lähes kaikki (96 %) kyselyyn vastanneista kertoivat, että luonnolla on tärkeä merkitys omaan hy-
vinvointiin ja arjessa jaksamiseen. Luontoon mennään hakemaan rauhaa, lenkkeilemään, nautti-
maan maisemista, marjastamaan ja sienestämään. Luonnossa viihtymiseen vaikuttaa paljon erityi-
sesti metsän ja luonnon tuntu sekä rauha ja hiljaisuus.  

Yli puolet vastanneista kertoi korona-ajan lisänneen luonnossa vietettyä aikaa. Yhdeksän kymme-
nestä vastaajasta ikäryhmästä riippumatta vastasi käyvänsä luonnossa viikoittain tai jopa päivittäin. 
Kuntalaiset toivoivat myös parempaa kunnossapitoa, enemmän merkittyjä reittejä ja luontopolkuja 
sekä laavu- ja nuotiopaikkoja. Porvoon saaristoon toivottiin myös lisää kohteita ja parempia kulku-
yhteyksiä. 

Vastauksissa nousi esiin porvoolaisten huoli luontokohteiden turvaamisesta rakentamiselta ja avo-
hakkuilta.   

Kyselyn tulokset: Microsoft Power BI 

18.2. Turvallisuuskysely 

Itä-Uudenmaan alueen kuntien yhteinen turvallisuuskysely toteutettiin 14.9.-4.10.2020 ja mukana 
olivat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Sipoo sekä SILMU-kylät.  

Itä-uusimaalaisia huolestuttavien asioiden kärjessä oli rikollinen toiminta kuten huumeiden käyttö 
tai huumekauppa, paikkojen rikkominen ja töhryt sekä yleinen rikollisuuden lisääntyminen. Erilaiset 
sosiaaliset ongelmat kuten ihmisten syrjäytyminen ja työttömyyden lisääntyminen aiheuttavat myös 
huolta sekä liikennekäyttäytyminen. Koronatartunnan saaminen huolestutti jonkin verran.   

Toimenpiteinä edellä mainittujen asioiden parantamiseksi listan kärkeen nousivat mm. poliisiparti-
oiden näkyvyyden sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen lisääminen, avoimien tilojen lisääminen 
nuorille sekä töhrittyjen tai rikottujen paikkojen nopea korjaaminen. Julkisille paikoille toivottiin 
myös tarkempaa päihteiden käytön valvontaa. 

Kyselyssä oli mahdollisuus kertoa turvattomuutta herättävistä paikoista ja vastauksissa nousivat 
esille mm. kuntien keskukset, ostoskeskusten ympäristöt, tietyt lähiöt, pimeät ja hämärät kujat, 
puistot jne. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDZkM2EyMjQtOTkyYy00ZWYwLThhNjEtNTFkYzU3YWVhY2UyIiwidCI6ImNhOGRkMzRjLWVkMGItNDIzNi05MmNiLTU2NDRiZmNmYWVkNiIsImMiOjh9%20%20
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Porvoon tulokset ovat pääosin hyvin samankaltaiset kuin koko aluetta koskevat vastaukset. Por-
voolaisten osuus kaikista vastaajista oli 31 prosenttia eli vastauksia saatiin 566 kappaletta 

Turvattomuutta herättäviä paikkoja listattaessa vastauksissa toistuivat ostoskeskusten ympäristöt, 
pimeät ja hämärät kujat ja puistot sekä kapeat pientareet tai puuttuvat kevyen liikenteen väylät.  

Kyselyn tulokset: PowerPoint-esitys (porvoo.fi) 

18.3. Kulttuuria kylässä kysely 

Kesäkuussa 2021 Itä-Uudenmaan kylien asukkaat pääsivät kertomaan, millaisia kulttuuri- ja va-
paa-aikapalveluita he toivovat omalle kylälleen tai lähiseudulle. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla 
tarkoitettiin muun muassa tapahtumia, kirjaston ja kansalaisopiston palveluita sekä erilaisia harras-
tus- ja liikuntaryhmiä sekä yhdistysten järjestämää vapaa-ajantoimintaa. 

Kyselyyn vastasi 567 henkilöä. Vastaajia oli kaikista Itä-Uudenmaan kunnista ja liki sadasta ky-
lästä. Eniten vastauksia saatiin Porvoon seudulta. Kysely toteutettiin osana Uudenmaan alueellista 
Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävää.  

Vastausten perusteella keskeisiä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa edistäviä tai sitä rajoittavia seik-
koja ovat kokoontumistilat. Kylille ei kuitenkaan kaivata keskustaajamien kaltaisia kulttuuritiloja, 
vaan monenlaiselle toiminnalle sopivia kokoontumispaikkoja. Vastauksissa toistuivat kylätalot, ky-
läkahvilat tai vastaavat, pop up -tyyppiselle toiminnalle sopivat tilat. Mahdollisuus käyttää jo ole-
massa olevia tiloja, etenkin koulujen tiloja, mainittiin vastauksissa. Toiveissa olivat myös kirjastoau-
ton iltavuorot kylillä. Useassa hellekesän vastauksessa mainittiin yleisten uimarantojen toive myös 
kylille ja saaristoon.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden äärelle houkuttelevat kiinnostava sisältö tai toiminta, osallistu-
misen vaivattomuus ja se, että palvelut ovat lähellä. Mahdollisuus tavata muita ihmisiä oli vastaa-
jille seuraavaksi tärkein houkutin, sen jälkeen laadukas tarjonta ja edullinen hinta.  

Vastaajat peräänkuuluttavat yhteistyötä, sitä, että pienet kunnat yhdistävät voimansa ja tekevät en-
tistä enemmän yhteistyötä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Etenkin kylissä paikallinen 
yhdistystoiminta on perinteisesti merkittävä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestäjä. Talkoot ja 
muut yhteisölliset tapahtumat, kuten erilaiset kyläjuhlat kuuluvatkin vastausten perusteella suurim-
man osan toimintaan. Noin joka neljäs vastaaja totesi kuitenkin, ettei omalla kylällä järjestetä tä-
mänkaltaista toimintaa tai ettei vastaaja tunne niitä. 

Viestinnässä koettiin puutteita, eikä tieto tapahtumista välttämättä tavoita kaikkia. Kuntien nettisivut 
ja erilaiset tapahtumakalenterit eivät aina ole tehokkain keino tavoittaa kylien asukkaita. Sen sijaan 
kyläyhdistyksillä on usein käytössään omia avoimia tai suljettuja somekanavia ja sähköpostilistoja 
tai perinteisiä ilmoitustauluja.  

Kyselyn tulokset: PowerPoint-esitys (porvoo.fi) 

18.4. Muut kyselyt 

Tätä kirjoittaessa on juuri menossa strategiakyselyn lisäksi yhdistyskysely ja kouluruokakysely. 
Kaikkien kyselyiden tuloksia seurataan aktiivisesti ja implementoidaan toimintaan ja sen kehittämi-
seen.

https://www.porvoo.fi/library/files/5fd0b77aed6b97741c0017c2/Turvallinen_arki_It_-Uudellamaalla_2020_Porvoon_tulokset_091220.pdf
https://www.porvoo.fi/library/files/614d75c2ed6b97185c009044/Liite_Asukaskysely_IU-kylien_asukkaille_2021.pdf
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