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Inledning 

Främjandet av välbefinnande och hälsa är inbundet i många teman. Den befintliga och insamlade 
informationen används för att i stor utsträckning beskriva kommunens invånares välbefinnande och 
hälsa och de faktorer som påverkar dem. MayorsIndicators program utnyttjas fullt ut vid framställ-
ning av information. Detta är ett onlineverktyg för att övervaka kommunernas hållbara utveckling 
och kunskapshantering. Tjänsten bygger på FN:s 17 mål för hållbarutveckling, som ger information 
om utvecklingen av olika områden, såsom miljö, ekonomi och välbefinnande i kommunerna. 

Det är känt att uppgifter är mindre tillgängliga gällande personer i arbetsför ålder och de äldre. Den 
nationella hälso-, välfärds- och tjänsteundersökningen FinSote övervakar förändringar i befolkning-
ens välbefinnande och hälsa i olika befolkningsgrupper och regioner. Studien innehåller också 
övervaknings- och utvärderingsdata om tillfredsställelsen av befolkningens servicebehov och be-
folkningens syn på social- och hälsovårdssystemet, tillgång till tjänster, kvalitet och användning.  

Kommunerna kan få mer data gällande sin egen kommun genom att beställa ett extra urval. Om-
kring 1 300 borgåbor tog del av FinSote-undersökningen under hösten 2020– alla svarade inte 
nödvändigtvis. Vi undersökte möjligheten gällande ett extra urval. För Borgås del skulle ett extra 
urval på cirka 2 000 personer räcka och kosta cirka 20 000 euro. Vi köpte inte det extra urvalet. 

Utvecklingsarbetet fortskrider enligt William Edwards Demings kvalitetscirkel; först planera, sedan 
göra, efter att ha gjort det, kontrollera och vid behov göra reparationer (Planera, Gör, Kontrollera, 
Agera). Målet är att borgåborna skall må så bra som möjligt.  

 

Styrgruppen för befrämjandet av hälsa och välfärd 

Bildningsdirektör Sari Gustafsson, ordförande 
tf Social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen 
Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz  
Kommunteknikchef Kari Hällström 
Utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist 
Kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio 
Social- och hälsovårdssektorns utvecklingsdirektör Katja Blomberg  
Kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt 
Borgå Lokalservice, tf verkställande direktör Leila Korhonen  
Välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen, sekreterare 
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Sammanfattning och verk-
samhetssätt 

Välfärdsberättelsen jämte mätarna som gäller hela staden samt välfärdsplanen som har utarbetats 
utgående från berättelsen fungerar som ett paraply för Borgå stads verksamhet.  

Det finns över 40 verkställande program och planer inom Borgå stad. Syftet med välfärdsberättel-
sen och -planen är att sätta ihop en gemensam riktning för stadens verksamhet och utveckla verk-
samheten till en nivå där stadens personal för framåt teman som har valts tillsammans och är ge-
mensamma för alla. Med andra ord genomför var och en av stadens anställda i vardagen både ut-
valda gemensamma teman och uppgifter som ingår i deras egna uppgiftsbeskrivningar. På grund 
av att de ovan nämnda talrika programmen och planerna innehåller åtgärder som är ämnade för att 
främja hälsa och välfärd, upprepas dessa inte i lika stor utsträckning i välfärdsplanen och -berättel-
sen. Genom detta strävar man efter att minska missförstånd och onödigt arbete. 

Stadens planer har gjorts vid olika tider och synergin mellan dem är inte klar. Detta orsakar en hel 
del missförstånd och även bevisat dubbelarbete. Inom varje sektor och uppgiftsområde finns tiotals 
verksamhetsplaner och lagstadgade program med hjälp av vilka specificerade åtgärder omsätts i 
praktiken. Syftet med välfärdsberättelsen och -planen är att sätta ihop en gemensam riktning och 
verksamhet på metanivå där alla främjar gemensamma saker som man valt tillsammans. I varda-
gen genomför alla såväl utvalda gemensamma uppgifter som sina egna lagstadgade uppgifter.  

Exempelvis aktörer, målsättningar, åtgärder och uppföljningsindikatorer är ofta sammanfallande 
varvid man kan spara planeringsresurser genom att ha gemensamma processer. Helheten håller 
på att utvecklas mot en tydligare helhetsbild. (Figur 1. s. 8) 

Över 40 program och planer har identifierats i Borgå. Huvudsakligen är dessa verkställande och 
innehåller åtgärder för att främja välfärd och hälsa. Med anledning av detta upprepar vi inte saker i 
lika stor omfattning.  
 
Offentlig verksamhet kräver bra planering, verkställande, rapportering och utvärdering. Det viktig-
aste är att sådant här övergripande högkvalitativt arbete omfattar flera än bara en av de ovan 
nämnda faserna. Demings kvalitetscirkel (Plan – Do – Check – Act) fastställer ett övergripande sätt 
att framskrida med gemensam planering. Här beskrivs gemensam verksamhet.  
 
I fortsättningen har man som syfte att hitta de mätare som är väsentliga för Borgå stads välfärdsar-
bete och stöder också främjande av målsättningar i anslutning till hållbar utveckling. Utarbetandet 
av en sådan utvärdering av mätarnas väsentlighet påverkas starkt av stadens strategiska tyngd-
punkter som bearbetas för tillfället. Strategiska val är viktiga för att kunna fastställa en gemensam 
riktning och därigenom även gemensam verksamhet. Genom att värdera mätarnas väsentlighet 
kan vi allokera resurser så att vi kan upprätthålla sådana strukturer som fungerar och har konstate-
rats vara goda samt rikta vår uppmärksamhet och våra resurser till sådant som ännu ska förbätt-
ras.  
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Figur 1. Strategikartan baserar sig på stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030. Strategikartan om-
fattar Borgå stads referensram för strategisk ledning: stadens värden och vision, strategiska te-
man, stadens lagstadgade uppgifter och svärmarna som har utfärdats för kategorisering av ut-
vecklingshelheter. Stjärnorna på kartan anger i vilka helheter välfärdsberättelsen och välfärdspla-
nen ingår.  

 

 

Sammanfattning av välfärdsberättelsen 

Nedan finns tre tabeller över mätare, med stöd i färgerna i trafikljus:  

• Mätare: i en positiv riktning 

• Mätare: ingen förändring i en riktning eller en annan  

• Mätare: riktningen ger anledning till bekymmer  

Temana i fråga främjas genom budgetering, planer, program samt arbetsgrupper och verksamhet i 
vardagen.  

Mätare: i en positiv riktning 

trångboende bostadshushåll med barn mottagare av invalidpension elever ofta utsatta för mobbning 

personer som avlagt andra stadiets ut-
bildning 

omhändertagande av berusade olyckor under skoltid 

utbildningsnivåindex kriminalitet kommunens åtgärder som främjar mot-
ion 

fetma hos ungdomar TEA-kulturvälfärd upplevd livskvalitet 

abort bland unga kvinnor befolkningsförändring 
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Mätare: ingen stor förändring i en riktning eller en annan 

brott mot liv och hälsa barnfattigdom strukturell arbetslöshet 

vårdperioder till följd av omkullfallande 
bland personer i pensionsåldern 

sexuella trakasserier upplevda av pojkar ungdomar misstänkta för brott 

gatusäkerhetsindex våldshandlingar mot kvinnor relativ fattigdom 

öppenvårdsklienter inom missbrukarvår-
den 

personer som erhåller grundläggande ut-
komststöd 

personer som erhåller långvarigt ut-
komststöd  

relativt arbetslöshetstal personer som hör till den minsta inkomst-
decilen 

barnfamiljer som erhåller långvarigt ut-
komststöd 

 
Mätare: riktningen ger anledning till bekymmer 

ångest bland ungdomar sexuella trakasserier upplevda avkvinn-
liga elever 

svårigheter med att samtala med föräld-
rarna 

väntetid för icke-brådskande läkarbesök ungdomsarbetslöshet elever som upplever ensamhet 

våld som utsätts av föräldrar till barn ungdomars dåliga hälsotillstånd elever som hoppar över skolmaten 

fetma (personer över 20 år) ungdomars motionsaktivitet ungdomars tillfredsställelse med livet 

 
 
Verktyget TEAviisari 

I samband med en separat granskning av resultaten ur verktyget TEAviisari konstaterade man att 
ett centralt utvecklingsobjekt är att förbättra delaktigheten samt dess metoder och synliggörande 
av den. Borgå ordnar redan i nuläget klientjuryer och motsvarande forum för delaktighet, som foku-
serar på växelverkan mellan invånarna och kommunala aktörer och utdelning av information. Ut-
vecklingsarbete ska ändå fortsättas systematiskt. 

 

Val av tyngdpunktsområden för kommande arbete för 
främjande av hälsa och välfärd 

Tyngdpunkten ligger inte på att producera dokument med litet antal personal utan på att fokusera 
på välfärdsgärningar. Målet är att avreglera och introducera åtgärder i arbetet och i praktiken. Frå-
gorna gällande hälso- och välfärdsfrämjande arbete behandlas vid strategiarbete, i budgeten, väl-
färdsplanen samt i olika åtgärdsprogram och -planer. Målet är att föra dessa klart samman genom 
att framhäva konkreti och välfärdsgärningar.  
 
Man har valt att välja mera tyngdpunkter efter välfärdsområdesreformen genom helheterna som 
staden ansvarar för även i fortsättningen. Staden kommer att ansvara för förebyggande arbete och 
arbete som upprätthåller funktionsförmåga medan åtgärdande arbete och sjukvårdsarbete kommer 
att höra till välfärdsområdets uppgifter. Genom samarbete främjar man kommuninvånarnas välfärd.  
 
De tre centrala temana nedan lyfts fram i välfärdsplanen. Andra frågor och bekymmer som har lyfts 
fram utgående från mätarna skrider redan framåt i strukturerna och vi vet också att tyngdpunkterna 
för år 2023 kommer att justeras tillsammans med välfärdsområdet. Hela helheten för främjande av 



 

 

 
10 

 

hälsa och välfärd med sina program, planer och praxis kommer ännu att kräva långsiktig samman-
jämkning. Tyngdpunkterna nedan har också beskrivits i en infograf (separat A4) och man har valt 
exakta åtgärder för varje tyngdpunkt i en separat välfärdsplan.  
 

1. Invånarnas delaktighet och kundorienterad verksamhet 

2. Förebyggande tjänster i rätt tid 

3. Miljö som stöder välfärd 

 
Kommunerna kopplas direkt till det stora spektrumet målsättningar i anslutning till hållbar utveckl-
ingen även i fråga om välfärdsarbete och dess mål. Därför har man bestämt sig för att använda 
målsättningarna i FN:s program Agenda 2030 för hållbar utveckling (punkterna 1–17) som ut-
gångspunkt i välfärdsberättelsen. Genom att göra detta tryggar man förverkligandet av sådana 
samhälleliga faktorer som påverkar invånarnas välfärd. Socialt hållbar utveckling innebär att förut-
sättningarna för välfärd övergår från en generation till en annan. Syftet med den är bland annat att 
minska ojämlikheten i fråga om välfärd, hälsa och delaktighet. 
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1. Ingen fattigdom 

Syftet med det första målet för hållbar utveckling är att utrota all form av fattigdom överallt. Ett del-
mål är bland annat att halvera antalet män, kvinnor och barn som lever i fattigdom före år 2030. 
 
Fattigdom är ett socialt problem som förekommer i många former världen över. Fattigdom åter-
speglas i hungersnöd och undernäring, i brist på tillgång till utbildning och andra grundläggande 
tjänster och till exempel i form av social diskriminering. Fattigdomens mångbottnade utmaningar på 
flera nivåer länkar samman målet om ingen fattigdom med övriga mål för hållbar utveckling. 
 
För att utrota fattigdom krävs hållbar ekonomisk tillväxt, ansvarsfulla arbetsplatser och främjande 
av jämställdhet. Socialskyddssystemen måste stödja behövande och erbjuda hållbara lösningar för 
socialt deltagande. Utrotningen av fattigdom kräver ändamålsenliga åtgärder på regional, nationell 
och internationell nivå. 
 
Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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1.1. Barnfattigdom 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Totalstatistik över inkomst-
fördelning (Statistikcentralen). Information hämtad 19.02.2021. 

Det första målet för hållbar utveckling är att utrota fattigdom 
till år 2030. Låginkomstgraden är en viktig mätare för hållbar 
utveckling eftersom fattigdom som upplevs under barndomen 
kan påverka personens möjligheter att klara sig i samhället 
senare i livet. 
 
Denna indikator anger hur stor andelen av under 18-åringar 
som lever i hushåll med låg inkomst är inom hela åldersgrup-
pen. Ifrågavarande hushåll har en inkomst på under 60 pro-
cent av medianinkomsten. Ju lägre indikatorns värde är, 
desto lägre är graden av barnfattigdom. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 9.60 % 

1.2. Relativ fattigdom 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Totalstatistik över inkomst-
fördelning (Statistikcentralen). Information hämtad 19.02.2021. 

Relativ fattigdom betyder fattigdom i förhållande till resten av 
befolkningen. En granskning av relativa inkomstnivåer är en 
effektiv mätare av fattigdom, eftersom otillräcklighet av eko-
nomiska resurser upplevs i förhållande till det omgivande 
samhället. 
 
Denna indikator anger andelen av låginkomsthushåll i förhål-
lande till resten av befolkningen. Privata hushåll som lever i 
fattigdom har en inkomst som är under 60 procent av den 
nationella medianinkomsten. Ju lägre värde indikatorn har, 
desto lägre är låginkomstgraden, dvs. den relativa fattigdo-
men. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 9.60 %. 

1.3. Personer som erhåller grundläggande utkomst-
stöd 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet, Utkomststödsregistret (THL). 
Denna indikator visar andelen hushåll med 25-64 åringar som mottar år-
ligt utkomststöd. Uppgifterna inkluderar referenspersonen och 
maka/make.Information hämtad 07.07.2021. 

Socialförsäkringssystem är nödvändiga för att upprätthålla 
och främja välfärd och jämlikhet i samhället. Utkomststödet 
finns till för att täcka nödvändiga dagliga utgifter, som in-
komsten och tillgångarna inte skulle räcka till utan stödet. 
Det är ändå önskvärt att kommuninvånarnas övriga inkoms-
ter räcker till för att täcka dagliga utgifter utan grundläggande 
utkomststöd. 
 
Denna indikator anger andelen av 25-64 åriga personer som 
fått grundläggande utkomststöd, i jämförelse med resten av 
den jämnåriga befolkningen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 6.70 % 
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1.4. Personer som erhåller långvarigt utkomststöd 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Utkomststödsregistret 
(THL). Denna indikator visar andelen hushåll med 25-64 åringar som 
under ett års tid mottagit utkomststöd åtminstone 10 månader. Uppgif-
terna inkluderar referenspersonen och maka/make. Information hämtad 
07.07.2021. 

Rätten till utkomststöd kan vara kortvarigt, till exempel som 
en följd av tillfällig arbetslöshet. Socialförsäkringssystemet 
tryggar en inkomst och främjar självständig hushållning vid 
behov. Därför är systemet särskilt viktigt med tanke på att 
samhället ska fungera. De som är berättigade till utkomst un-
der längre perioder uttrycker mer tydligt lokal fattigdom och 
till exempel långvarig arbetslöshet. De som erhållit långvarigt 
utkomststöd löper eventuellt större risk för utslagning. 
 
Indikatorn anger andelen 24-64-åringar i hushåll som under 
årets lopp erhållit utkomststöd i minst 10 månader. I statisti-
ken medräknas referenspersoner och makar. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 2.40 %. 

1.5. Barnfamiljer som erhåller långvarigt utkomst-
stöd 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Utkomststödsregistret 
(THL). Till barnfamiljer hör familjer med åtminstone ett hemmaboende barn 
under 18 år och en eller flera vårdnadshavare. I utkomststödet ingår åt-
minstone ett av följande: grundläggande utkomststöd, kompletterande ut-
komststöd, förebyggande utkomststöd. Information hämtad 07.07.2021. 

Fattigdom som upplevts i barndomen kan påverka personen 
långt in i ungdomen. Ju längre perioden av fattigdom är, 
desto mer sannolikt är det att fattigdomen påverkar barnet. 
Den andel av befolkningen som erhåller utkomststöd är en 
mätare av fattigdom, varav barnfamiljer som erhåller ut-
komststöd igen uttrycker antalet barnfamiljer som lever i fat-
tigdom. 
 
Indikatorn anger andelen barnfamiljer, som fått långvarigt ut-
komststöd, av barnfamiljer i hela befolkningen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 2.60 %. 

 

 

 



 

 

 
14 

 

2. Ingen hunger 

Det andra målet för hållbar utveckling syftar till att främja tillgången till rimligt prissatt, säker och nä-
ringsrik mat för alla. Dess delmål omfattar utrotning av hunger och tryggande av hållbar livsme-
delsproduktion före år 2030. Alla måste ha tillgång till ren och hälsosam mat under alla årstider. 

En hållbar landsbygd erbjuder arbetsplatser och producerar mat för den växande världsbefolk-
ningen. Stabila livsmedelsproduktionssystem bidrar till livsmedelsförsörjning, självförsörjning och 
landsbygdens livskraft. Livskraftiga landsbygdsområden minskar också nackdelarna med urbanise-
ring. 

Nya innovationer och teknologier är viktiga för att garantera en hållbar livsmedelsproduktion. Att 
garantera hållbart utnyttjande och konkurrenskraft för naturresurser är en utmaning på den globala 
marknaden, men hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion är nödvändiga för en långsiktig håll-
bar utveckling. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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2.1. Åtgärder har beslutats för att öka äldre männi-
skors näringsvanor 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Datainsamlingen för kom-
munledningen om arbetet med att främja befolkningens hälsa och väl-
färd (THL). Information hämtad 14.12.2021. 

Indikatorn visar om mål och åtgärder har fastställts för att 
öka näringsvanorna som främjar äldre människors välbefin-
nande och hälsa. 
 
Värdet kan vara antingen 0 procent, eller 100 procent, där 0 
procent = kommunen inte har satt upp åtgärder för att öka 
näringsvanorna som främjar äldres välbefinnande och hälsa, 
och 100 procent = åtgärder har definierats i kommunen för 
att öka näringsvanorna som främjar äldres välbefinnande 
och hälsa. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 100.00 % 

 

3. Hälsa och välbefinnande 

Det tredje målet för hållbar utveckling har fastställts för att främja ett hälsosamt liv och välmående 
för alla åldrar. Till delmålen hör att garantera allmänt täckande hälsovård. Allmänt täckande hälso-
vård garanterar alla tillgång till hälsovårdstjänster oavsett inkomst och förmögenhet. Syftet är 
också att erbjuda alla säkra, effektiva, högkvalitativa och rimligt prissatta mediciner och vacciner. 
 
Arbetet med att lösa målen, såsom mödra- och barndödlighet, rusproblem, trafikolyckor, epidemier 
och icke smittsamma sjukdomar, måste genomföras på både lokal och global nivå. Förebyggande 
åtgärder är en viktig del av arbetet. 
 
Den växande världsbefolkningen håller redan på att skapa påfrestningar för fungerande hälso- och 
välfärdssystem. Hälsohot och till exempel klimatförändringsrisker kräver pålitligt fungerande lös-
ningar med tanke på framtida osäkerheter. 
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3.1. Vaccinationstäckning 

Insti-
tutet för hälsa och välfärd 2020 (THL); Vaccinationsregistret. Indikatorn 
presenteras för kommuner med registrerade vaccinationsuppgifter. Inform-
ation hämtad 20.1.2022. 

Med tanke på hållbar utveckling och tryggande av befolk-
ningens välfärd och hälsa är det nödvändigt att säkra en till-
räcklig vaccinationstäckning. Syftet med ett nationellt vacci-
neringsschema är att erbjuda ett tillräckligt skydd mot sjukdo-
mar som kan förebyggas med hjälp av vaccin. 
 
Denna indikator anger DTaP-IPV-Hib -vaccinationstäck-
ningen för barn. Kombinationsvaccinet som ges vid fem till-
fällen skyddar mot fem olika sjukdomar: difteri, stelkramp, 
kikhosta, polio och hemofilussjukdomar. Vaccinet ges till 
barn under 12 månader, och därmed anger indikatorn vacci-
nationstäckningen för alla barn födda under ifrågavarande år. 
Notera att uppgifterna inte nödvändigtvis är fullt jämförbara 
med kommuner i olika länder. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2018 är 99,1 %. 

3.2. Fetma 

Tillgängliga uppgifter finns främst på landskapsnivå. Indikatorn presen-
terar andelen över 20 åriga med fetma. Statistik- och indikatorban-
ken Sotkanet (THL); Nationella undersökningen FinSote.Information 
hämtad 17.09.2021. 

Fetma är ett avsevärt problem för folkhälsan i flera länder. 
Fetma är en hälsorisk som innehåller risk för bl.a. hjärt- och 
blodkärlssjukdomar, diabetes typ 2 samt sjukdomar som rik-
tar sig till stöd och rörelseorgan. Fetma begränsar rörelse-
möjligheter och påverkar upplevd välmående. 
 
Denna indikator anger den procentuella andelen feta männi-
skor av befolkningen (viktindex BMI ≥ 30 kg/m2). Kroppens 
viktindex om 30 kg/m2 är en internationellt vedertagen gräns 
för fetma. Lägg märke vid att uppgifterna inte nödvändigtvis 
är fullt jämförbara med kommuner i olika länder. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 23.10 %. 

3.3. Äldre som bor hemma 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL), Vårdanmälningsregistret 
inom social- och hälsovården (THL). Information hämtad 10.05.2021. 

Den åldrande befolkningen kräver heltäckande och hållbara 
lösningar. Möjligheten för de åldrande att bo hemma stöder 
välmående och ekonomisk hållbarhet.  
Genom att göra tjänster tillgängliga och en utveckling av in-
frastrukturen kan man stöda boende hemma.  
 
Denna indikator beskriver andelen 74 år fyllda som bor 
hemma i jämförelse med övriga i samma ålder. Då boende 
hemma görs möjligt minskar det på övriga lokala tryck orsa-
kade av ett ökat antal åldrande. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 94.30 % 
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3.4. Väntetid för icke brådskande läkarbesök 

 
Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Primär vård (THL). Denna 
indikator visar andelen icke-brådskande läkarbesök inom öppenvården för 
primärvården, där väntetiden för mottagningen överstiger sju dagar från 
kontakt. Andelen beräknas för årlig statistik baserat på medeltal för mars 
och oktober. Andelen räknas för läkarbesök som uppfyllts. Information 
hämtad 10.1.2022. 

Med tanke på befolkningens välmående är det viktigt att 
kunna trygga lokalt likvärdiga och jämställda hälso- och väl-
färdstjänster, vilket därmed även påverkar kommunernas 
livskraft. 
 
Denna indikator anger icke-akuta läkarbesök inom primär-
vården som skett efter en väntetid på över en vecka, i för-
hållande till alla verkställda läkarbesök. Långa väntetider till 
läkarbesök uttrycker lokala skillnader i hur hälso- och väl-
färdstjänster blivit verkställda. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 73,30 %. 

3.5. Demografisk försörjningskvot 

 
Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Befolkningsstatistik (Sta-
tistikcentralen). Information hämtad 18.10.2021. 

Med försörjningskvoten beskrivs antalet personer som står 
utanför arbetslivet i förhållande till dem som är i arbetslivet. 
Försörjningskvoten kan vara antingen befolkningsrelaterad 
dvs. demografisk eller ekonomisk. 
 
Denna indikator anger den demografiska försörjningskvoten, 
dvs. hur många under 15-åringar och 65 år fyllda det finns 
per hundra 15-64-åringar. Ju lägre indikatorns värde, desto 
mindre är den sysselsatta befolkningsandelens försörjnings-
ansvar. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 62.70. 

3.6. Ungdomarnas motionsaktivitet 

 
 
Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Denna indikator anger andelen elever i åttonde och nionde klass, 
som motionerar minst en timme dagligen. Information hämtad 
17.09.2021. 

Motion har en klar korrelation till individens välmående. En 
aktiv livsstil som blivit anammad i tidig ålder hjälper personen 
att upprätthålla en god rörlighet även i vuxen ålder.  
 
Denna indikator anger andelen 8:nde och 9:nde klassister 
som rör sig minst en timme om dagen, i jämförelse med mot-
svarande åldersklass. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 22.50 %. 
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3.7. Ungdomarnas dåliga hälsotillstånd 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 07.07.2021 

En ung persons socioekonomiska ställning samt t.ex. kön 
kan påverka hur en ung person upplever sitt hälsotillstånd. 
Att förbättra hälsotillståndet samt att ingripa i bristande jäm-
likhet i fråga om välmående är av primär vikt eftersom i tidig 
ålder tillägnade hälsovanor påverkar individen även i vuxen 
ålder.  
 
Denna indikator anger andelen 8:nde och 9:nde kloassister 
som upplever sitt hälsotillstånd som medelmåtta, tämligen 
dåligt eller dåligt. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 29.10 %. 

3.8. Ungdomarnas användning av nikotinprodukter 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 07.07.2021. 

Denna indikator anger den del av 8:nde och 9:nde klassister 
som dagligen använder någon tobaksprodukt, snus, vatten-
pipa eller e-cigaretter. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 7.20 %. 

 

3.9. Ungdomarnas oroväckande vanor 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 17.09.2021. 
 

Denna indikator anger den andel av 8:nde och 9:nde klass-
ister som har ett oroväckande missbruk av nikotinprodukter 
eller rusmedel eller som spelar om pengar. Indikatorns 
uppgifter baserar sig på en enkät i vilken man med hjälp av 
fyra delar reder ut den ungas vanor:  
 
1. Använder någon tobaksprodukt eller e-cigaretter dagli-
gen  
2. Stark berusning minst en gång i månaden  
3. Provat minst två gånger på cannabis  
4. Spelar varje vecka om pengar  
 
De svar i vilka minst två av de ovanstående delområden är 
medräknade inkluderas i indikatorn. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 7.70 % 
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3.10. Ångest bland ungdomar 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 07.07.2021. 

Denna indikator anger den andel av 8:nde och 9:nde klassis-
ter som upplever måttlig eller svår ångest. Indikatorns uppgif-
ter grundar sig på GAD7-mätaren med vilken man mäter ång-
est med hjälp av att ställa frågor om huruvida följande symp-
tom uppträtt under de senaste två veckorna:  
1. Känsla av nervositet, ångest eller spändhet  
2. Oförmåga att sluta oroa sig eller att hålla styr på känslan av 
oro  
3. Överdriven oro över flera teman  
4. Svårighet att koppla av  
5. Så kraftig rastlöshet att det är svårt att hållas i styr  
6. Benägenhet att lätt ta illa upp eller bli irriterad  
7. Rädsla över att något förskräckligt kan hända  
Svararen sätter poäng för varje fråga enligt en skala på 0-3, 
varav 0 betyder att inga symptom uppträtt och 3 att sympto-
men uppträder så gott som varje dag. I statistiken presenteras 
alla som fått minst 10 poäng. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 21.70 %. 

3.11. Svårigheter att samtala med föräldrarna 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 17.09.2021. 

Föräldrarnas uppgift är att förstärka barnets självkänsla och 
ge trygghet samt uppmärksamhet åt barnet. Till barnets upp-
växt hör flera skeden varav ungdomen kan vara ett utma-
nande utvecklingsstadium för både den unga och föräld-
rarna. Gemenskap mellan föräldrar och barnet växer då 
stunderna tillsammans avtar då den unga blir allt mer själv-
ständig. Det blir även allt viktigare att diskutera och lyssna.  
 
Denna indikator anger den andel av 8:nde och 9:nde klassis-
ter som så gott som aldrig kan diskutera om personliga saker 
med sina föräldrar. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 10.20 %. 
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3.12. Rätt till kostnadsersättning för mediciner mot 
arytmier 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Statistik över läkemedel 
och ersättningsrättigheter (FPA). Information hämtad 04.05.2021. 

Denna indikator anger den del av befolkningen som har rätt 
till specialersättning för läkemedel för rytmstörningar i hjärtat. 
Ersättningsrätt till kronisk hjärtsvikt eller kroniska rytmstör-
ningar i hjärtat medräknas i indikatorn. Uppgifterna är ålders-
standardiserade enligt 5 åriga åldersgrupper således att 85 
år fyllda utgör den sista åldersgruppen. 
 
Antalet personer som är berättigade till specialersättning be-
skriver även hur allmän ifrågavarande sjukdom är bland 
kommunens befolkning, och därför är målet att trenden ut-
vecklas så att denna andel minskar. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 2.60 %. 

3.13. Vårdperioder till följd av omkullfallande bland 
personer i penionsåldern 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Specialiserade sjukvår-
den & Primär vård (THL). Som indikatorns befolkningsuppgifter används 
årlig genomsnittlig befolkningsstatistik. I uppgifterna ingår privata och of-
fentliga sjukhus. Information hämtad 07.07.2021. 

Denna indikator anger andelen 64 år fyllda som fått sjukvård 
som en följd av att de fallit eller trillat. Antalet årliga vårdperi-
oder har presenterats per tio tusen jämnåriga invånare. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 308.90 vårdperi-
oder/10 000 invånare. 

 

3.14. Höftfrakturer bland personer i pensionsåldern 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Primär vård & Specialiserade sjuk-

vården (THL). Som indikatorns befolkningsuppgifter används årlig genomsnittlig be-
folkningsstatistik. I uppgifterna ingår privata och offentliga sjukhus. Information 
hämtad 07.07.2021. 

Höftfrakturer tillhör de mest allvarliga följder av olyckor där 
personen omkommit genom att falla. Höftfrakturer behandlas 
ofta med operation vilket utöver sjukhusvård kräver rehabilite-
ring. Ifall då ökad benskörhet anses som en delorsak till höft-
frakturen går det att förebygga höftfrakturer hos ålderstigna 
personer. 
 
Denna indikator anger andelen höftfrakturer hos 64 år fyllda i 
relation till den jämnåriga befolkningen. Uppgifterna inkluderar 
olycksfall som resulterat i höftfrakturer, och som skett under 
ett visst år och vilka behandlats på sjukhus. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 0.70 %. 
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3.15. Kommunens åtgärder som främjar motion 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Datainsamling om idrott 
och motion i kommunernas verksamhet (THL). Information hämtad 
02.12.2020. 

Enligt UKK-institutets färskaste utredning orsakar medbor-
garnas orörlighet årligen kostnader på upp till 3-7,5 miljarder 
euro för samhället, och enligt den motionspolitiska redovis-
ningen är orörlighet en allvarlig utmaning med tanke på be-
folkningens hälsa. Det är kommunernas uppgift att erbjuda 
medborgarna möjligheter och förutsättningar till motionsfor-
mer, samt att uppmuntra till motion som gynnar hälsa. En ak-
tiv livsstil förebygger nya sjukdomar, upprätthåller fysisk för-
måga och förbättrar livskvaliteten.  
 
Denna indikator beskriver, på en skala från 0-100, hur aktivt 
det ansvariga organet inom kommunen främjat hälsa med 
olika åtgärder. Kommunens poäng räknas ihop genom att 
jämföra kommunens verksamhet i förhållande till vedertagen 
god praxis. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 71.00 poäng. 

3.16. Förlorade levnadsår 

 

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

Indikatorn för antalet förlorade levnadsår (PYLL = Potential 
Years of Life Lost) är en internationellt och vidsträckt använd 
mätare som beskriver för tidiga dödsfall med speciell vikt vid 
betydelsen av för tidiga dödsfall i unga år. Dödlighet anses 
både internationellt och nationellt som en av de mest tillförlit-
liga mätare av befolkningens hälsotillstånd.  
 
PYLL-indikatorn mäter antalet förlorade levnadsår i befolk-
ningen per 100 000 invånare. Granskningen omfattar 0-80-
åringar, vilket innebär att indikatorn beskriver dödsfall som 
skett före finländarnas förväntade livslängd inom en bestämd 
kommun. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 5005.00 förlorade 
år/100 000 invånare. 

3.17. Upplevd livskvalitet 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Nationella undersök-
ningen FinSote. Information hämtad 07.07.2021. 

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s definition innebär 
livskvalitet människans egen uppfattning om den egna livssitu-
ationen i förhållande till egna målsättningar, förväntningar och 
bekymmer i den kultur- och värdemiljö där hen lever. En livs-
kvalitet som uppfattas som god illustrerar på ett mångsidigt 
sätt befolkningens psykiska, fysiska och sociala funktionsför-
måga.  
 
Denna indikator utrycker en procentuell andel av 20â€“64 
åriga kommuninvånare som upplever att deras livskvalitet är 
god. Livskvalitetindikatorn grundar sig på medeltalet av åtta 
frågor inkluderade i WHO8-EUROHIS -mätaren. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 62.20 %. 
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3.18. Åtgärder som befrämjar hälsa och välfärd 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Datainsamlingen för kom-
munledningen om arbetet med att främja befolkningens hälsa och välfärd 
(THL). Information hämtad 14.12.2021. 

Den finländska hälso- och sjukvårdslagen förpliktigar kom-
munerna att, per definierade befolkningsgrupper, följa med 
sina invånares hälsa och välmående samt faktorer som på-
verkar dessa. Kommunerna bör även följa med verkställda 
åtgärder, som en del av dess tjänster, som besvarat kommu-
ninvånarnas behov av välmående. Kommunernas verksam-
het som främjar befolkningens välmående och hälsa kan mä-
tas t.ex. med en indikator som anger hur aktivt kommunled-
ningen vidtagit åtgärder för att främja hälsa. 
 
Denna indikator beskriver kommunledningens och kommu-
nernas centralförvaltnings ovanstående aktivitet på en skala 
från 0-100. Kommunernas poäng räknas genom en jämfö-
relse av information som beskriver kommunledningens verk-
samhet i förhållande till vedertagen god praxis. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 76.00 poäng. 

3.19. Abort bland unga kvinnor 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Abortregistret (THL). In-
formation hämtad 10.1.2022. 

Trots att säker och laglig abort främjar kvinnornas självbe-
stämmanderätt och minskar på för hälsan farliga aborter kan 
oplanerade graviditeter försämra välfärd bland kvinnor och 
vara kopplad till ökad fattigdom bland befolkningen. En minsk-
ning i ungas aborter i kommunen kan däremot beskriva en 
lyckad sexualundervisning eller vara en följd av gratis preven-
tivmedel för unga. 
 
Denna indikator anger antalet aborter bland kvinnor under 25 
år per 1000 kvinnor i åldern 15-24. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 9.30 aborter/1000 
unga kvinnor. 

3.20. Öppenvårdsklienter inom missbrukarvården 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Statistik över verksamhets-
uppgifter om sociala tjänster (THL). Information hämtad 07.07.2021. 

Antalet klienter inom missbrukarvården beskriver befolkning-
ens missbruk av rusmedel. Kvalitativa tjänster inom miss-
brukarvården är oumbärliga för kommunens arbete för social 
hållbarhet. Den eftersträvade riktningen är ändå att öppen-
vårdsklienterna inom missbrukarvården skulle bli möjligast 
få. 
 
Denna indikator presenterar antalet öppenvårdsklienter på A-
kliniker eller ungdomsstationer finansierade av kommunen 
eller staden per 1000 invånare. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 23.90 klienter/1000 
invånare. En märkbar ökning 2019, vilket beror på att ser-
vicen har utökats (Låg tröskel) och att Askola skickade 
många klienter till Borgå (personalbrist). Under år 2020 har 
mentalvårds- och missbrukstjänster fått mera klienter. 
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3.21. Försäljning av alkoholhaltiga drycker 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Statistiken över alkoholkon-
sumtion (THL). Denna indikator beskriver mängden alkoholhaltiga drycker 
som säljs i Alko-butiker på kommunens område och alkoholhaltiga drycker 
som levereras till livsmedelsbutiker, kiosker, bensinstationer och licensie-
rade restauranger på kommunens område. Information hämtad 
07.04.2021. 

Överdriven konsumtion av alkohol är en avsevärd hälsorisk. 
Alkoholförbrukning kan mätas genom att följa upp försälj-
ningsstatistik för alkoholdrycker. 
 
Denna indikator anger försäljning av alkoholdrycker som 
100-procentig alkohol per capita. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 7.10 liter/invånare. 

3.22. HYTE-koefficient 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet. (THL); HYTE-koefficient. In-
formation hämtad 14.12.2021. 

HYTE-koefficienten uttrycker kommunens aktivitet för främjan-
det av välbefinnande och hälsa. Koefficienten baserar sig på 
process- och resultatindikatorer. HYTE-koefficienten presente-
ras på en skala från 0-100, där bättre arbete för att främja väl-
befinnande och hälsa återspeglas i högre HYTE-koefficientvär-
den. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 59.00 poäng. 

3.23. Investeringar i primärvård 

Statistikcentralen; Kommunernas investeringar & Befolkningsstruktur. 
Information hämtad 29.10.2021. 

Denna indikator visar investeringsutgifter per capita som allo-
kerats till primärvård. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 2,51 €/invånare. 
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3.24. Äldre som bor ensamma 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Bostäder och boendeför-
hållanden (Statistikcentralen). Information hämtad 28.10.2021 

Ensamhet bland äldre är en växande utmaning eftersom ål-
dersstrukturen ändras och de äldres andel ökar. Känslan av 
ensamhet är individuell, och en person som bor ensam kän-
ner sig kanske inte ensam.  
 
Ensamhet kan vara kort- eller långvarig, och som en känsla 
är ensamhet oönskad. Ensamhet kan bland annat relateras 
till anpassningsproblem eller depression.  
 
Den situationsmässiga bilden av ensamhet kan visas med 
andelen som bor ensamma, men ovan nämnda individuella 
känsla bör ändå beaktas.  
 
Denna indikator visar procentandelen av enpersonshushåll 
där boende är 75 år eller äldre i jämförelse med bostadshus-
håll med boende i samma ålder. 

Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 54.20 % 

3.25. Kommunen använder sig av förhandsbedöming 
(EVA) 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi (THL); Datainsamlingen för kom-
munledningen om arbetet med att främja befolkningens hälsa och välfärd 
(THL). Information hämtad 14.12.2021 

Indikatorn anger om ett beslut har fattats i området om an-
vändningen av förhandsbedömning (EVA) vid utarbetandet 
av beslut som påverkar lokalbefolkningens välbefinnande 
och hälsa. 

Kommunens värde kan vara antingen 0 procent, eller 100 
procent, där 0 procent = inget beslut har fattats om använd-
ningen av förhandsbedömning i kommunens verksamhet och 
100 % = kommunen har fattat beslut om användningen av 
förhandsbedömningen.  

Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 0.00 %. I Borgå görs 
det nog förhandsbedömning och delaktighet. Det har inte 
ännu bestämt en gemensam struktur eller modell för själva 
förhandsbedömning, en som alltid skulle användas då man 
gör en konsekvensbedömning. 
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3.26. Fetma bland ungdomar 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 20.10.2021. 

Denna indikator presenterar andelen överviktiga 8:e och 9:e 
klassister baserat på BMI. 

Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 13.90 %. 

3.27. Våld som utsätts av föräldrar till barn 

 
Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 28.10.2021 

Denna indikator visar andelen elever i årskurs 4 och 5 som 
har rapporterat att de upplevt fysiskt våld av föräldrar eller 
andra vuxna i närkretsen under senaste året. 
Uppgifterna för indikatorn omfattar svar som beskriver föl-
jande alternativ som hänt minst en gång under de senaste 
tolv månaderna: 
1) greppade tag i dig så att det gjorde ont, 
2) knuffat eller skakat dig ilsket, 
3) luggat dig, 
4) slagit dig, 
5) slagit dig med knytnäve eller ett föremål, 
6) sparkat dig, 
7) skadat dig annars fysiskt. 

Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 16.70 % 

3.28. Närhet till rekreationsområden 

 
 
Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri; Suomen ympäristökeskus (osit-
tain METLA, MMM, MML, DVV): 2012, Väestötietojärjestelmä/Digi- ja vä-
estötietovirasto: 2012- : 2012 -. Information hämtad 03.11.2021 

Denna indikator visar andelen av befolkningen som bor i när-
heten till områden som lämpar sig för rekreation. Avståndet 
upp till 500 m. 

Indikatorvärdet för Borgå för år 2018 är 99.60 % 
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3.29. TEAviisari, alla sektorer 

 
Institutet för hälsa och välfärd (THL); TEAviisari. Information hämtad 
20.1.2022. 

TEAvisarnas indikatorer visar kommunens hälsofrämjande verk-
samhet sektorvis. 

  

 

 

 

Ett resultat på mer än 75 poäng är bra, det finns utrymme för för-
bättringar mellan 25 och 75 poäng och mindre än 25 poäng är ett 
dåligt resultat.  

Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 68.00 poäng. 

3.30. TEAviisari, kommunledning 

 

Institutet för hälsa och välfärd (THL); TEAviisari. Information hämtad 
20.1.2022. 

TEAvisarnas indikatorer visar kommunens hälsofrämjande verk-
samhet sektorvis.  

Denna indikator poängsätter hälsofrämjande verksamhet inom 
följande områden: 

 
Ett resultat på mer än 75 poäng är bra, det finns utrymme för för-
bättringar mellan 25 och 75 poäng och mindre än 25 poäng är ett 
dåligt resultat.  

Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 76.00 poäng. 
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3.31. TEAviisari, grundläggande utbildning 

 
Institutet för hälsa och välfärd (THL); TEAviisari. Information häm-
tad 26.11.2021. 

TEAvisarnas indikatorer visar kommunens hälsofrämjande verk-
samhet sektorvis.  

Denna indikator poängsätter hälsofrämjande verksamhet inom föl-
jande områden: 

  
 

 

 

Ett resultat på mer än 75 poäng är bra, det finns utrymme för för-
bättringar mellan 25 och 75 poäng och mindre än 25 poäng är ett 
dåligt resultat.  

Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 68.00 poäng. Det är aktuellt 
som bäst med en ny enkät.  

3.32. TEAviisari, gymnasieutbildning 

 

PÅ KOMMANDE 2022 

TEAvisarnas indikatorer visar kommunens hälsofrämjande verk-
samhet i gymnasierna. Borgås resultat har ännu inte offentliggjorts. 
Följande enkät görs under våren 2022, var efter resultaten uppdat-
eras. 

3.33. TEAviisari, motion och idrott 

 

Institutet för hälsa och välfärd (THL); TEAviisari. Information hämtad 
20.1.2022. 

TEAvisarnas indikatorer visar kommunens hälsofrämjande verk-
samhet sektorvis.  

Denna indikator poängsätter hälsofrämjande verksamhet inom 
följande områden: 

  

 

 
 
 

Ett resultat på mer än 75 poäng är bra, det finns utrymme för för-
bättringar mellan 25 och 75 poäng och mindre än 25 poäng är ett 
dåligt resultat.  

Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 70.00 poäng. 
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3.34. TEAviisari, primärvård 

 

Institutet för hälsa och välfärd (THL); TEAviisari. Information hämtad 
20.1.2022. 

TEAvisarnas indikatorer visar kommunens hälsofrämjande verk-
samhet sektorvis.  

Denna indikator poängsätter hälsofrämjande verksamhet inom 
följande områden: 

 

 

 

 

Ett resultat på mer än 75 poäng är bra, det finns utrymme för för-
bättringar mellan 25 och 75 poäng och mindre än 25 poäng är ett 
dåligt resultat.  

Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 59.00 poäng. Följande 
enkät kommer på våren 2022. 

3.35. TEAviisari, kultur 

 
Institutet för hälsa och välfärd (THL); TEAviisari. Information häm-
tad 20.1.2022. 

TEAvisarnas indikatorer visar kommunens hälsofrämjande verk-
samhet sektorvis.  

Denna indikator poängsätter hälsofrämjande verksamhet inom föl-
jande områden: 

  

 

 

 
Ett resultat på mer än 75 poäng är bra, det finns utrymme för för-
bättringar mellan 25 och 75 poäng och mindre än 25 poäng är ett 
dåligt resultat.  

Information om kultur i kommunens verksamhet samlades in för 
första gången 2019 och för andra gången 2021. Borgås resultat för 
2021 är bra i jämförelse och poängsättningen är högre än genom-
snittet i hela landet. 

Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 81.00 poäng. 
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4. God utbildning till alla 

Det fjärde målet för hållbar utveckling är att garantera öppen, högklassig och jämställd utbildning 
för alla. Till dess delmål hör att utveckla utbildning för att främja ungdomars och vuxnas sysselsätt-
ning, anständiga arbetsplatser och entreprenörskap. 
 
För att målet ska uppfyllas är det viktigt att skolsystemen är moderna och att man tar hänsyn till 
regionala skillnader och skolbarnens behov. Ett högklassigt utbildningssystem främjar livslångt lä-
rande och uppnår läroplanens mål på alla utbildningsnivåer. 
 
För studier i alla åldrar bör man främja hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, 
fred och icke-våld samt världsmedborgarskap. God utbildning förhindrar utslagning, vilket gör den 
till en avgörande faktor för hållbar utveckling på lång sikt. 
 
Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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4.1. Personer som avlagt andra stadiets utbildning 

Statistikcentralen; Befolkningens utbildningsstruktur & Befolkningsstruk-
tur. Denna indikator visar andelen av befolkningen på 20 år och äldre, 
med en utbildningsnivå på andra stadiet, specialyrkesexamensnivå, 
kandidatexamen eller motsvarande nivå, magisterexamen eller motsva-
rande nivå, eller doktorsexamen eller motsvarande nivå. Information 
hämtad 15.11.2021. 

Utbildningsnivån påverkar individens välfärd och hälsa samt 
samhälleliga deltagande. Utbildning förbättrar individens eko-
nomiska ställning genom att utveckla det egna kunnandet. Ut-
bildning ökar individens egna kunskaper, färdigheter och vär-
deringar. 
 
Denna indikator anger andelen som fått en utbildning på andra 
stadiet. Lägg märke till att uppgifterna inte nödvändigtvis är 
jämförbara med motsvarande uppgifter för kommuner i andra 
länder. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 76.86 % 

 

4.2. Elever som upplever ensamhet 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Denna indikator anger andelen åttonde och nionde klassister 
som känner sig ensamma ganska ofta eller hela tiden, i jämförelse 
med andra i samma ålder. Information hämtad 07.07.2021. 

Ensamhet kan vara lång- eller kortvarigt, ha en anknytning till 
en viss situation, socialt eller emotionellt. Då en ung person 
upplever ensamhet kan det handla om en situation då perso-
nen inte har vänner eller en nära vän. En ensam ung person 
kan uppleva att hen står utanför.  
 
Denna indikator anger antalet skolelever som upplever en-
samhet. Ensamhet är inte det samma som att vara ensam 
och upplevelsen är utan undantag oangenäm. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 19.60 %. 

4.3. Elever som hoppar över skolmaten 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 17.09.2021. 

Det är samhällets uppgift att trygga en grundutbildning av god 
kvalitet, och som leder till relevanta och effektiva inlärningsre-
sultat. Därför erbjuder man i Finland en mångsidig måltid kost-
nadsfritt till alla elever i grundskolan. En näringsrik måltid hjäl-
per eleverna att orka och koncentrera sig och därtill förbättrar 
det inlärningsförmågan.  
 
Denna indikator beskriver i procent antalet 8:de och 9:nde 
klassister i grundskolan som minst en gång under skolveckan 
hoppat över skollunchen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 41.30 %. 



 

 

 
31 

 

4.4. Kommunernas tillämpning av skolmatsrekom-
mendationer 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Datainsamling om 
främjande av hälsa och välbefinnande i den grundläggande utbild-
ningen (THL). Information hämtad 10.02.2021. 

Kommunen producerar mattjänster i syfte att stöda främjan-
det av välmående och hälsa för olika åldersklasser. En häl-
sosam kost i skolinrättningar har en stor betydelse för elever-
nas välmående, krafter att orka och koncentrera sig. En fullt 
balanserad skolmat främjar även jämlikhet och påverkar väl-
mående lokalt. Statens näringsdelegation har i syfte att stöda 
kommunerna gjort upp en rekommendation för hur skolma-
ten och mellanmål ska arrangeras. 
 
Denna indikator anger poängantalet som är en procentandel, 
med betoning på antalet elever, av kommunens skolor där 
man följer rekommendationen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 87.00. 

4.5. Elever ofta utsatta för mobbning 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 07.07.2021. 

Till det fjärde målet för hållbar utveckling hör målet att bygga 
och förnya skolinrättningar som är inriktade på jämlikhet och 
erbjuda unga olika inlärningsmiljöer som är trygga, fria från 
våld, engagerande och effektiva för alla. Skolinrättningarnas 
uppgift är att ingripa i skolmobbning och att trygga en behag-
lig inlärningsmiljö för alla. Mobbning och våld orsakar nega-
tiva känslor som snabbt lämnar spår i barnets självkänsla 
och detta kan försvåra den unga personens liv ännu i vuxen 
ålder. 
 
Denna indikator anger i procent den andel av 8:nde och 
9:nde klassister i grundskolan som under pågående termin 
blivit utsatta för skolmobbning minst en gång i veckan. Skol-
mobbning kan vara antingen fysiskt eller mentalt retande. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 4.70. 

4.6. Olyckor under skoltid 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 17.09.2021. 

Skolinrättningarna har som sitt mål att erbjuda inlärnings-
miljöer som är trygga, fria från våld och effektiva för alla. 
Skolinrättningarna har därmed även på sitt ansvar att före-
bygga olyckor i skolor och på skolvägen. Denna indikator 
anger i procent den andel av 8:nde och 9:nde klassister i 
grundskolan som under läsåret, i skolan eller på skolvägen, 
råkat ut för minst en olycka som krävt hälsovård. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 18.40 %. 
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4.7. Utbildningsnivåindex 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Befolkningens utbild-
ningsstruktur (Statistikcentralen). Information hämtad 17.11.2021. 

Hållbar utveckling förutsätter att människor har förmåga och 
intresse att följa med utvecklingen av den globala och nation-
ella gemenskapen, delta i debatt och agera enligt förutsätt-
ningarna för hållbar utveckling. Utvecklingen av den allmänna 
utbildningsnivån berättar om att kunnigheten utvecklats på be-
folkningsnivå, vilket kan mätas enligt längden på den utbild-
ning folk skaffat sig efter att de fått sin utbildning av första gra-
den. 
 
Utbildningsnivåindexen beskriver medeltalet på efter grundut-
bildningen utförd högsta gradens utbildning per person. Utbild-
ningsindexet 304 anger därmed att den teoretiska längden på 
utbildningstiden är 3 år per person. Då man mäter befolkning-
ens utbildningsnivå använder man vanligtvis befolkning som 
fyllt 20 år. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 379.40 indexvärde. 

4.8. Närhet till grundskolor 

Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri; Statistikcentralen; Befolk-
ningsdatasystemet/Befolkningsregistercentralen: 2000 - .Information 
hämtad 01.09.2021. 

Då stadsplaneringen är gjord på optimalt sätt skulle alla 
grundskolor vara lättillgängliga. Därtill borde vägnäten om-
kring grundskolorna vara sådana att det gick att på ett tryggs 
sätt ta sig till skolorna mha. medel som främjar fysisk aktivi-
tet. Då skolorna är lättillgängliga har det även en tydlig inver-
kan på de omgivande samfundens välmående, eftersom 
skolan är en plats där så gott som alla skolmogna barn på 
området har en möjlighet att träffa varandra. Därtill ordnas 
det en hel del evenemang och hobbyverksamhet vid sko-
lorna, och därmed är skolorna även viktiga sociala träffpunk-
ter i kommuner och byar.  

Denna indikator anger i procent den andel av alla lågstadie-
elever (7-12-åringar) som bor på högst 500 meters avstånd 
från skolan. 

Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 29.20 %. 

4.9. Deltagningsgrad i småbarnsfostran bekostad av 
kommunen 

 En del av det fjärde målet för hållbar utveckling är att försäkra att alla skulle fram till år 2030, ha tillgång till en hög-
klassig utveckling och vård i tidiga barndomen samt förskoleutbildning. Även Finlands lag tryggar barnets rätt till små-
barnspedagogik, vilken kan erbjudas via daghem, familjedagvård eller någon annan form av småbarnspedagogik. 
Denna indikator anger, i procent, antalet 1-6-åringar i som deltagit vid slutet av året i småbarnspedagogisk undervis-
ning bekostad av kommunen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 83,8% och 2021 85,2%. Det finns ingen bild att påvisa deta, eftersom 
MayorsIndicators samlar sina uppgifter på annat vis.  
 
Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Statistik över verksamhetsuppgifter om sociala tjänster (THL) och Statistik över barnavårdsstödet 
(FPA) & Louhi. Information hämtad 31.12.2021. 
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4.10. Medborgarinstitutens utbildning inom kulturfäl-
tet 

Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen: Undervisningstimmar i 
utbildningarna som inte leder till examen. Statistikcentralen; Befolk-
ningsstruktur. Information hämtad 1.9.2021. 

Det fjärde målet för hållbar utveckling har som en av sina upp-
gifter att fram till år 2030 trygga att alla elever får sådan in-
formation och färdigheter so främjar hållbar utveckling. Till 
dessa medräknas t.ex. undervisning om hållbara levnadsva-
nor, mänskliga rättigheter, jämlikhet mellan kön samt fred. 
Därtill ska eleverna bli förtrogna med hur man främjar en kultur 
utan våld, en kultur med mångfald samt vilken roll kulturen har 
i arbetet för hållbar utveckling. 
 
Denna indikator uttrycker lärotimmar i kulturvetenskaper inom 
kommuner per 1000 invånare. Indikatorvärdet för Borgå för år 
2019 är 194.78 lektioner/1000 invånare. 

  
I Borgå finns privata Taidetikas-aktörer som ansvarar för 
den grundläggande konstundervisningen, även för vuxna.  

4.11. Biblioteksanvändare 

Statistik för allmänna biblioteken i Finland. & Statistikcentralen; Befolknings-
struktur. Information hämtad 01.04.2021. 

Biblioteken fungerar som varierande mötes- och fritidsplat-
ser, och erbjuder och möjliggör förutom lånematerial även 
övrig service, olika evenemang och utbildningar. 
 
Denna indikator anger de fysiska besökarantalen i kommu-
nens bibliotek i förhållande till antalet invånare i kommu-
nen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 4.35 fysiska be-
sök/invånare. 
 

4.12. Investeringar i grundutbildningen 

Statistikcentralen; Kommunernas investeringar & Befolkningsstruktur. In-
formation hämtad 29.10.2021. 

Denna indikator visar investeringsutgifter per capita som 
allokerats till grundutbildning. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 83,49 €/invå-
nare. 
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4.13. Biblioteksböckernas lånetid 

 
Statistik för allmänna biblioteken i Finland. Information hämtad 04.11.2021 

Denna indikator visar den totala lånetiden för böcker 
som lånats från bibliotek per capita. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 12.26 låne-
tid/capita 

4.14. Andelen deltagare i bibliotekets evenemang 

 
Statistik för allmänna biblioteken i Finland. Information hämtad 04.11.2021 

Denna indikator visar antalet deltagare i bibliotekseve-
nemang per invånare (1000 invånare).  
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 49.80 delta-
gare/1000 invånare 

 

5. Jämställdhet 

Det femte målet för hållbar utveckling har fastställts för att främja jämställdhet mellan könen och 
förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter. Jämställdhet mellan könen utgör 
grunden till en fredlig, välbärgad och hållbar värld. Till delmålen hör att främja jämställdhet genom 
lagstiftning och genom att förstärka bra praxis. 
 
Kvinnor och flickor världen över upplever fortfarande ojämlik behandling, såsom diskriminering. 
 
Jämställdhet mellan könen innebär bland annat lika möjligheter för kvinnor och flickor till utbildning, 
hälsovård, anständigt arbete och representation i politiska och ekonomiska beslutsprocesser. Jäm-
ställdhet mellan könen är en nödvändighet som inte kan tas för given. 
 
Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
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poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 

 

5.1. Lönejämställdhet 

 

Statistikcentralen; Lönestrukturstatistik.  
Denna indikator mäter kvinnornas medianinkomst per månad i förhållande 
till männens medianinkomst per månad. På grund av vissa begränsningar 
i uppgifterna presenteras somliga kommuners värden som regionala. 
Information hämtad 06.04.2021. 

Lönejämställdhet mellan könen påverkas av flera olika fak-
torer, så som: 
 
- Diskriminering i anknytning till beslut som gäller jobb eller 
avlöning 
- Segregation på arbetsmarknaden, där kvinnodominerade 
branscher är sämre avlönade 
- Rigiditet på arbetsplatser gällande ansvar över vårdansvar 
 
Denna indikator jämför medianinkomster mellan män och 
kvinnor. En fullständig lönejämställdhet realiseras med ett 
värde på 100%, då kvinnornas inkomster motsvarar män-
nens inkomster. Ett värde under 100 % innebär att kvinnor 
tjänar mindre än män, då ett värde över 100 % däremot bety-
der att kvinnor tjänar mer än män. 
 
Lönens storlek beror på t.ex. utbildningsnivå, arbetserfaren-
het och arbetsuppgifter. Ett värde på 100 % anger inte end-
ast lönejämställdhet utan även likvärdighet i fråga om utbild-
ning, kunnande och arbetsuppgifter. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 79.34 %. 
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5.2. Könsfördelning på arbetsmarknaden 

Statistikcentralen; Sysselsättning. Uppgifterna visar andelen sysselsatta kvinnor i 
jämförelse med den totala mängden sysselsatta invånare. Information hämtad 
08.04.2021. 

Med det femte målet för hållbar utveckling eftersträvas jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män. Könsfördelningen på ar-
betsmarknaden påverkas av val av utbildning, vilket igen 
påverkas av bland annat kulturella faktorer och arbetsmark-
nadens struktur. Den branschspecifika könsfördelningen 
kan förklara utvecklingen av lönejämställdhet. 
Denna indikator anger andelen sysselsatta kvinnor i relat-
ion till alla sysselsatta invånare inom en kommun. Lägg 
märke till att balansgrafen anger sysselsättningen bland 
både män och kvinnor. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 49.83 %. 

5.3. Könsfördelning inom lokalförvaltning 

Statistikcentralen; Val. Information hämtad 16.07.2021. 

Det femte målet för hållbar utveckling ämnar förstärka kvin-
nors och flickors rättigheter och möjligheter. Målet är att till-
försäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjlig-
heter till ledarskap på alla beslutsnivåer. 
 
Denna indikator anger könsfördelningen inom lokalförvalt-
ningen. Som indikatorns värde har valts andelen kvinnor, 
och indikatorn anger ett värde från 0 till 100. Ett värde på 0 
innebär att inga kvinnor är representerade i fullmäktige i 
fråga. Däremot innebär ett värde på 100 att inga män finns 
representerade i fullmäktige. Lägg märke till att balansgra-
fen anger bland andelen av både män och kvinnor. Notera 
att tillgängligheten av årliga uppgifter kan variera beroende 
på tidpunkten för lokalval inom olika regioner. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 45.10 %. 

5.4. Gratis preventivmedel för unga vuxna 

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

Gratis preventivmedel främjar likvärdiga möjligheter för unga 
att upprätthålla sin sexuella hälsa, utan att belasta den unga 
eller dennes familj med kostnader. Preventivmedlen be-
kostas ofta av kvinnorna, varför gratis preventivmedel även 
har en betydelse för könsjämlikhet. Denna indikator anger 
huruvida städer och kommuner tillgängliggjort gratis preven-
tivmedel för unga. Ett värde på 0 = gratis preventivmedel 
finns inte ännu tillgängligt för unga, ett värde på 100 = gratis 
preventivmedel finns tillgängligt för åtminstone unga under 
20 år. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 100. Situationen den 
samma 2020,2021 och 2022.  
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5.5. Könsfördelning bland mottagare av föräldrapen-
ning 

 

Finlands officiella statistik: FPA, Statistikregister ur förmånssystemet för 
föräldradagpenningar (totalmaterial). Mottagare av föräldradagpenningar 
och utbetalda dagpenningar, 2010-2020. Information hämtad 03.03.2021. 

Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. För-
äldraledigheten kan tas ut av både mamman eller pappan, 
eller båda föräldrarna kan ta ut föräldraledighet turvis. Den 
övervägande delen av föräldraledighet tas ändå i regel ut av 
mammorna. Detta kan exempelvis bero på föräldrarnas in-
komstskillnader, individens uppfattning om föräldraskap, för-
äldrarnas arbetssituation samt attityderna på arbetsmark-
naden. En mer jämlik fördelning av föräldraledigheten stöder 
mammornas ställning på arbetsmarknaden. 
 
Denna indikator anger könsfördelningen bland mottagare av 
föräldrapenning. Enstaka värden anger pappornas mottag-
arandel, medan balansgrafen anger båda föräldrarnas andel. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 3.55 %. 

5.6. Europeiska deklarationen om jämställdhet 

 

 

Att uppnå jämställdhet mellan könen är en av FN:s målsättningar för hållbar utveckling, och samma målsättning har 
även Europeiska unionen. Städer och kommuner kan underteckna Europeiska deklarationen om jämställdhet för att 
främja jämställdheten lokalt. Syftet med deklarationen är att uppnå en heltäckande förbättring beträffande jämlikhet, 
bland annat genom att minska på stereotypier och diskriminering mot kvinnor och genom att förbättra kvinnornas del-
aktighet i beslutsfattande. 
 
Denna indikator anger ifall kommunen har undertecknat Europeiska deklarationen om jämställdhet. Indikatorn kan inta 
ett värde 0 eller 100, där 0 = deklarationen har inte ännu undertecknats och 100 = deklarationen har undertecknats. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2018 är 0.00. 
 
Indikatorn baserar sig på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd. 14.6.2019. 

5.7. Sexuella trakasserier upplevda av kvinnliga ele-
ver 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 17.09.2021. 

Denna indikator anger andelen kvinnliga elever på åttonde 
och nionde klasserna, som upplevt sexuella trakasserier 
under året. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 52.70 %. 
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5.8. Sexuella trakasserier upplevda av pojkar 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 17.09.2021. 

Denna indikator visar andelen manliga elever i åttonde och 
nionde klass som har upplevt trakasserande sexuella förslag 
eller trakasserier i skolan under året. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 11.90 %. 

5.9. Våldshandlingar mot kvinnor 

Poliisin tulostietojärjestelmä PolStat 8.3.2021. & Statistikcentralen; Befolk-
ningsstruktur. Information hämtad 31.03.2021. 

Det femte målet för hållbar utveckling syftar till att få slut på 
alla former av våld mot kvinnor och flickor i både offentliga 
och privata miljöer. 
 
Denna indikator visar statistik över övergrepp, våldtäkter och 
sexuellt tvång där en kvinna är målsägande. Brotten uppges 
i antal per 1000 kvinnor. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 4.46 brott/1000 kvin-
nor. 

 

6. Rent vatten och sanitet 

Det sjätte målet för hållbar utveckling strävar efter att garantera tillgång till och ett hållbart använ-
dande av vatten och sanitet för alla. Till delmålen hör att förbättra vattenkvaliteten genom att 
minska föroreningar, minimera utsläpp av farliga ämnen och kemikalier och förbättra nivån på av-
loppsvattenrening. 
 
Tillgången till rent vatten och sanitet varierar globalt. Problemen med målet gäller såväl människo-
värdiga levnadsvillkor som lösningar för hållbar konsumtion och tekniska lösningar. Målet främjas 
av nya innovationer, effektivering av vattenanvändning och förebyggande av förorening. 
 
Bristen på rent bruksvatten kommer att bli ännu påtagligare i världen i framtiden. Vattenförbruk-
ningen måste vara på en hållbar nivå. Marina ekosystem bör också återställas. 
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Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 

 

 
 

7. Hållbar energi för alla  

Det sjunde målet för hållbar utveckling finns till för att garantera tillgång till hållbar, pålitlig, modern 
och prisvärd energi för alla. Till dess delmål hör att påskynda förbättringar av energieffektiviteten 
och öka andelen förnybar energi. 
 
Prisvärd och ren energi skapar en hållbar grund för ett fungerande samhälle. Hållbar och pålitlig 
energiproduktion är en viktig faktor för samhällets säkerhet. Den teknologiska utvecklingen och nya 
innovationer främjar användningen av rena energiformer. Utvecklingen kan stödjas och påskyndas 
genom politiska åtgärder. 
 
Uppvärmnings- och kylsystem i byggnader och industri samt trafik står för merparten av den glo-
bala energiförbrukningen. Att förbättra energieffektiviteten och gynna rena bränslen är av största 
vikt. Ren, hållbar och pålitlig energiproduktion kommer att öka sysselsättningen och främjar ekono-
misk tillväxt på lång sikt. 
 
Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 

https://www.mayorsindicators.com/index.cfm?area=indicator_page
https://www.mayorsindicators.com/index.cfm?area=indicator_page
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poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 

 

 

 

8. Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt 

Det åttonde målet för hållbar utveckling är att främja delaktigande och hållbar ekonomisk tillväxt, 
sysselsättning och skapandet av människovärdiga arbetsplatser. Till delmålen hör att garantera en 
hållbar ekonomisk tillväxt som berör alla, i enlighet med nationella förhållanden, samt i synnerhet 
att bibehålla en årlig tillväxttakt på minst 7 % av bruttonationalprodukten i de minst utvecklade län-
derna. 
 
Hållbar ekonomisk tillväxt främjar utbudet av kvalitetsjobb. Konsumtionens och produktionens re-
surser måste effektiveras globalt, på så sätt att den ekonomiska tillväxten inte är beroende av 
ohållbara och förorenande tillvägagångssätt eller industriella produktionsmetoder. 
 
Detta mål för hållbar utveckling stöder starkt andra mål för sysselsättning och ekonomi. Att till ex-
empel förbättra sysselsättningen, garantera en säker arbetsmiljö och öka ungdomars sysselsätt-
ning eller heltidsstudier bidrar också till hållbar utveckling genom andra områden. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
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poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 

 
 

8.1. Relativt arbetslöshet 

 
Arbets- och näringsministeriet; Arbetsförmedlingsstatistik. Statistiken visar 
hur många arbetslösa invånare som söker arbete i jämförelse med arbets-
kraften (alla i åldern 15–74 år). Kommunernas årliga ungdomsarbetslöshet 
räknas med genomsnitt av månadsstatistik. 2021 data: information base-
rar sig på förhandsuppgifter (januari-december). Information hämtad 
25.1.2022. 

Denna indikator anger kommunernas arbetslöshetstal. Som 
arbetslös räknas en person som saknar arbete men söker 
aktivt efter sysselsättning. Notera att uppgifterna inte nöd-
vändigtvis är jämförbara med kommuner i andra länder. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 11,39 %. 
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8.2. Arbetsplatser per arbetskraft 

Statistikcentralen; Kommunernas nyckeltal & Sysselsättning.  
Antalet jobb jämförs med antalet invånare som räknas till arbetskraften. 
Arbetskraften definieras som varje anställd eller arbetslös person i ål-
dern 15-74 år. Information hämtad 16.11.2021. 

Denna indikator anger förhållandet mellan arbetsplatser 
och arbetskraft. Indikatorn ger information om strukturen 
och förändringarna på arbetsmarknaden i kommunen. Indi-
katorns låga värden kan indikera exempelvis ett högt ar-
betslöshetstal eller pendling mellan kommuner. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 0.87 arbets-
plaser/arbetskraft. 
  

8.3. Strukturell arbetslöshet 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Arbetsförmedlingsstatistik 
(Arbets- och näringsministeriet).  
- Som långtidsarbetslös räknas en person som varit arbetslös utan av-
brott i 12 månader eller längre. 
- Periodiskt arbetslösa är personer som varit arbetslösa arbetssökande i 
sammanlagt minst 12 månader under de senaste 16 månaderna, exklu-
sive ovan nämnda personer som varit arbetslösa utan avbrott. 
- Till de personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av en åt-
gärd räknas alla de som under de senaste 12 månaderna har arbetat, 
studerat eller deltagit i en stödåtgärd och vars placering har slutat 3 må-
nader före inventeringsdagen och som är arbetslösa arbetssökande på 
inventeringsdagen. Dessutom måste personen ha varit arbetslös arbets-
sökande i sammanlagt minst 12 månader under de senaste 16 måna-
derna eller i ovan nämnda aktiveringsåtgärd.Information hämtad 
26.04.2021. 

Att förbättra sysselsättningsgraden och sysselsättningen av 
unga främjar hållbar utveckling. En produktiv och heltäck-
ande sysselsättning stöder en hållbar ekonomisk tillväxt. 
Andelen svårt sysselsatta personer i arbetsför ålder beskri-
ver utvecklingen av den strukturella arbetslösheten som en 
del av arbetsmarknaden. Sysselsättningen kan försvåras till 
exempel på grund av ändringar i näringslivsstrukturen, ål-
der, förändringar i funktionsförmågan eller på grund av 
hälsomässiga eller psykosociala problem. 
 
Denna indikator visar andelen svårt sysselsatta invånare i 
åldern 15-64 år. Till svårt sysselsatta räknas långtidsar-
betslösa, personer som jämställs med långtidsarbetslösa, 
arbetslösa efter service och arbetslösa från service till ser-
vice. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 4.20 %. 
  

 

https://mayorsindicators.com/index.cfm?area=indicator&g_id=8&i_id=4&charttype=line
https://mayorsindicators.com/index.cfm?area=indicator&g_id=8&i_id=4&charttype=line
https://mayorsindicators.com/index.cfm?area=indicator&g_id=8&i_id=131&charttype=line
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8.4. Ekonomisk försörjningskvot 

Statistikcentralen; Kommunernas nyckeltal. Information hämtad 
28.04.2021. 

För att beskriva åldersstrukturen hos hela befolkningen an-
vänds ofta både den demografiska och den ekonomiska 
försörjningskvoten som mått. Till skillnad från den demo-
grafiska försörjningskvoten, beskriver denna indikator an-
delen arbetslösa invånare och invånare utanför arbetskraf-
ten i relation till andelen sysselsatta invånare. Skillnader i 
den ekonomiska försörjningskvoten kan bero på till exem-
pel en ökning i andelen pensionärer eller den lokala syssel-
sättningssituationen. 
 
Denna indikator visar antalet invånare som är antingen ar-
betslösa eller utanför arbetskraften i förhållande till hundra 
sysselsatta invånare. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 122.00. 

  

8.5. Mottagare av invalidpension 

Pensionsskyddscentralen; Folkpensionsanstalten. & Statistikcentralen; 
Befolkningsstruktur. Information hämtad 31.03.2021. 

Främjandet av individuellt välbefinnande är viktigt för att 
upprätthålla och främja arbetsförmågan och därigenom öka 
sysselsättningsgraden. Mottagare av invalidpension kan 
inte arbeta på grund av sjukdom eller skada. 
 
Denna indikator visar andelen invånare som får invalid-
pension i förhållande till den totala befolkningen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 2.68 %. 

8.6. Disponibel inkomst 

Statistikcentralen; Inkomstfördelningsstatistik. Information hämtad 
18.1.2022. 

Denna indikator visar hushållens disponibla inkomst per 
konsumtionsenhet som ett medianvärde per kommun. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 27 080 €. 
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8.7. Sysselsättningstal 

Statistikcentralen; Sysselsättning. Information hämtad 18.1.2022. 

Det åttonde målet för hållbar utveckling syftar till att uppnå 
full och produktiv sysselsättning till år 2030. 
 
Denna indikator visar andelen sysselsatta i åldrarna 18-64 
år av hela befolkningen i samma ålder. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 72,91%. 

 

9. Hållbar industri, innovat-
ioner och infrastruktur 

Syftet med det nionde målet för hållbar utveckling är att främja hållbar industri och innovation samt 
bygga upp en hållbar infrastruktur. Till delmålen hör att förbättra resurseffektiviteten och bland an-
nat att öka användningen av miljövänliga och rena teknologier och produktionsprocesser. 
 
En högklassig, pålitlig och hållbar infrastruktur, ren teknologi, nya innovationer, effektiva produkt-
ionsprocesser samt hållbar industri skapar en grund för ett effektivt, hållbart och välmående sam-
hälle. 
 
Hållbar infrastruktur stöder regional livskraft, jämlikhet och regionalt välmående. Vetenskaplig 
forskningsverksamhet har en viktig roll i fråga om effektivitet, miljövänlig praxis och teknologisk ut-
veckling. Syftet med detta mål är att främja hållbar utveckling på ett övergripande sätt genom att 
erbjuda lösningar och stöd för att ändra ohållbara metoder. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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9.1. Avancering av digitala tjänster 

Indikatorn visar utvecklingen av digitala tjänster i kommu-
nerna. Indikatorn omfattar följande tjänster: 
- Lantbruksföretagarens avbytartjänster 
- Tillstånd och anmälningar för lantbruksföretagare 
- Rådgivningstjänster för företagare (t.ex. tidsbokning för 
rådgivning) 
- Uthyrning/försäljning av affärslokaler/tomter 
- Ansökan/inskrivning till förskoleundervisning 
- Ansökan/inskrivning till grundutbildning 
- Ansökan/inskrivning för småbarnspedagogik 
- Elektroniskt bibliotek (e-material, lånetjänster) 
- Anmälning till medborgarinstitut 
- Bokning av kommunala idrottsutrymmen/skift 
- Tillstånd och anmälningar enligt livsmedelslagen 
- Tillstånd och anmälningar för bebyggda miljöer 
- Tillstånd och anmälningar enligt hälsoskyddslagen 
- Tillstånd och anmälningar enligt tobakslagen 
- Tillstånd och anmälningar enligt miljöskyddslagen 

 

Avanceringsgraden av kommunens digitala tjänster po-
ängsätts enligt hur kriterierna uppfylls för varje tjänst i 
ovanstående lista enligt följande: 
- Digitaliseringsgraden: formuläret som krävs för att starta 
en transaktion är tillgänglig elektroniskt 
- Digitaliseringsgraden: formuläret kan skickas in elektro-
niskt 
- Digitaliseringsgraden: stark användaridentifiering 
- Digitalt stöd: anvisningar på webbplatsen 
- Digitalt stöd: kontaktinformation till rådgivande instans 
- Digitalt stöd: rådgivningsstation 
- Digitalt stöd: chattrådgivning 
- Tillgänglighetsutlåtande 
 
För tillfället finns inga uppgifter gällande Borgå. I flere av 
dessa har det gått framåt.  

Finansministeriet; Kartläggning av kommunala digitala tjänster. Indika-
toruppgifterna beskriver situationen i början av 2020. Informationsinne-
hållet bygger på en undersökning där utvecklingen av kommunala digi-
tala tjänster har undersökts ur kundens synvinkel med kommunala of-
fentliga webbplatser som material. Information hämtad 17.06.2020. 
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10. Minskad ojämlikhet 

Det tionde målet för hållbar utveckling är att minska ojämlikheter inom och mellan länder. Till dess 
delmål hör att främja socialt, ekonomiskt och politiskt delaktigande för alla människogrupper tills år 
2030. 
 
Utrotandet av fattigdomen har länge varit ett globalt mål och betydande framsteg har gjorts för att 
uppnå detta mål. Det krävs dock fortfarande arbete för att hantera ojämlikheter både inom och mel-
lan länder. 
 
För att undanröja ojämlikheter krävs omfattande åtgärder, till exempel inom skatte-, löne- och soci-
alskyddspolitik. Syftet med målet att minska ojämlikheter är att uppnå oberoende jämlikhet för alla 
människor. Jämlikhet bör främjas i alla dess former. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 

 

 

 



 

 

 
47 

 

10.1. Ginikoefficient 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Totalstatistik över in-
komstfördelning (Statistikcentralen). Information hämtad 19.02.2021. 

Ginikoefficienten är ett allmänt använt mått på regional in-
komstfördelning. Den berättar om hur inkomsterna fördelas 
på ett visst område och är därför en effektiv indikator, men 
ginikoefficienten kan inte förklara de bakomliggande orsa-
kerna till fördelningen. Både invånarnas utbildningsgrad och 
arbetsplatsernas mångfald kan inverka på den regionala in-
komstfördelningen. 
 
Denna indikator kan anta värden från 0 till 100. Ett värde på 
0 innebär att inkomsterna skulle fördela sig lika på kommu-
nens alla invånare. Däremot innebär ett värde på 100, att en 
person har hela kommunens tillgångar. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 26.40 ginikoefficient. 

10.2. Ungdomsarbetslöshet 

Arbets- och näringsministeriet; Arbetsförmedlingsstatistik. Statistiken 
visar hur många arbetslösa invånare som är under 25 år och söker ar-
bete i jämförelse med arbetskraften i samma ålder. Kommunernas år-
liga ungdomsarbetslöshet räknas med genomsnitt av månadsstatistik. 
Mindre kommuners uppgifter kan vara knappa och begränsade av 
konfidentiella skäl. 2021 data: information baserar sig på förhandsupp-
gifter (januari-december). Information hämtad 25.1.2022. 

Ungdomsarbetslöshet är ett allvarligt samhälleligt problem. 
Sysselsättning bland unga är viktigt med tanke på ekonomi 
och välfärd, och fungerar därför som ett beskrivande mått på 
hållbar utveckling. 
 
Arbetslöshetstalet för ungdomar är i praktiken alltid högre än 
för hela befolkningen. Det finns flera förklaringar till fenome-
net: 
- De ungas rörlighet på arbetsmarknaden är typiskt högre 
och ungdomar och studerande byter ofta jobb. Under studiet-
iden, innan huvudsakliga arbetslivet börjar, förekommer ofta 
flera, kortvariga perioder av arbetslöshet. 
- De för unga typiska korta arbetskontrakten slutar ofta i en 
kort arbetslöshetsperiod. 
- Konjunktursvängningar inverkar ofta på ungdomars syssel-
sättning, ifall kortvariga arbetskontrakt inte kan förlängas. 
Rekryteringsförbud och andra begränsningar under lågkon-
junkturen påverkar ofta oerfarna arbetssökande. 
- Säsongsvariationer förklarar även ungdomsarbetslöshet, 
eftersom arbetssökandet försvåras av att stora massor över-
går till arbetsmarknaden samtidigt. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 15,16 %. 
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10.3. Ungdomars tillfredsställse med livet 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Denna indikator anger andelen åttonde och nionde klassister 
som (under tiden för förfrågningen) bedömde sig vara ganska eller 
mycket nöjda med livet, i jämförelse med övriga elever i samma ålder. 
Information hämtad 17.11.2021. 

Upplevelsen av välfärd påverkas av hur tillfredsställd man är 
med livet. Att undersöka graden av tillfredsställelse är 
sålunda viktigt för att minska samhällelig ojämlikhet. Flera ut-
omstående faktorer kan inverka på den kommunspecifika till-
fredställelsen, till exempel arbetslöshet eller rekreationsmöj-
ligheter. Faktorer som påverkar tillfredställelsen är i grund 
ändå individuella. Till exempel kan tillfredsställelsen hos olika 
åldersgrupper variera inom ett och samma område. 
 
Denna indikator presenterar andelen ungdomar som är 
ganska eller mycket nöjda med sina liv. Ungdomarnas till-
fredsställelse påvisar förtroende för framtiden och för sam-
hället. En låg grad av tillfredsställelse kan till exempel öka 
risken för social utslagning. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 64,40 %. 

10.4. Befolkningsförändring 

Statistikcentralen; Kommunernas nyckeltal. Information hämtad 
31.03.2021. 

Urbanisering och upprätthållande av landsbygdens livskraft 
är verkliga utmaningar för hållbar utveckling. Lokala myndig-
heter måste hitta sätt för att locka nya invånare och företag 
till sig, samtidigt som de existerande invånarnas behov bör 
tillgodoses och tjänsterna säkerställas på området. 
 
Denna indikator beskriver kommunens demografiska föränd-
ring. Förändringen presenteras som en relativ förändring per 
år i jämförelse med fjolårets uppgifter om befolkningen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 0.50 %. 

10.5. Personer som hör till den lägsta inkomstdelen 

Statistikcentralen; Inkomstfördelningsstatistik.  
Information hämtad 04.01.2021. 

Social ojämlikhet tar sig till uttryck i frågor om utbildning, 
hälsa, sysselsättning och inkomstskillnader. De olika ojämlik-
hetsaspekterna är kopplade till varandra och påverkar även 
samhällsfreden. Social ojämlikhet kan mätas bland annat ge-
nom utvecklingen bland andelen invånare som hör till den 
lägsta och högsta inkomstdecilen. 
 
Denna indikator anger den procentuella befolkningsandelen 
som tillhör den lägsta inkomstdecilen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 7.10 %. 
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10.6. Stöd för närståendevård av äldre 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet(THL); Statistik över verksam-
hetsuppgifter om sociala tjänster (THL). Information hämtad 
07.07.2021. 

En av målsättningarna för hållbar utveckling är att främja bo-
endemöjligheter som lämpar sig för olika livssituationer. I 
Finland trädde lagen om stöd för närståendevård i kraft 
2006, och med den avses att vård av och omsorg om en 
äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållan-
den med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den 
vårdbehövande nära. Med hjälp av stöd för närståendevård 
ämnar man den vårdbehövandes bästa genom att trygga till-
räckliga social- och hälsovårdstjänster samt en kontinuerlig 
vård och stöd för närståendevårdarens arbete. 
 
Denna indikator anger procentuella andelen 75 år fyllda som 
under året vårdats med hjälp av stöd för närståendevård i 
jämförelse med övriga i samma ålder. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 2.90 %. 

 

10.7. Mottagna flyktingar 

 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Flyktingar mottagna till 
Finland (ANM). Information hämtad 06.08.2020. 

Denna indikator anger antalet mottagna flyktingar per 100 
000 invånare. Indikatorn omfattar flyktingar som fått mottag-
ningsbeslut, det vill säga asylsökande som fått positivt beslut 
samt kvotflyktingar. Till statistiken räknas även personer som 
anlänt via familjeåterförening. 
 
I den ideala situationen skulle antalet mottagna flyktingar för-
dela sig jämnt mellan olika kommuner. Då skulle man und-
vika en situation där flyktingar koncentreras på ett område, 
vilket kan leda till regional ojämlikhet. Genom jämlik fördel-
ning kunde flyktingarna garanteras en smidigare integrering i 
lokalsamhället, och i bästa fall kunde flyktingarna även er-
bjuda arbetskraft - speciellt på avfolkningsområden. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2019 är 61.50 flyktingar/100 
000 invånare. 

10.8. Känsla av utanförskap i skolorna 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Enkäten Hälsa i skolan 
(THL). Information hämtad 17.09.2021. 

Det tionde målet för hållbar utveckling syftar till att upp-
muntra lika deltagande oavsett ålder, kön, funktionsvariation, 
ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan sta-
tus. 
 
Denna indikator visar andelen åttonde och nionde klassister 
som enligt sin egen bedömning inte upplever sig vara en vik-
tig del av skol- eller klassgemenskapen. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 11.70 %. 
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10.9. Vuxna som deltar aktivt i föreningsverksamhet 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Nationella undersök-
ningen FinSote. Information hämtad 07.07.2021. 

Det tionde målet för hållbar utveckling syftar till att främja 
ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i alla samhälls-
grupper. 
 
Denna indikator visar andelen 20 år fyllda, som rapporterar 
aktivt deltagande i organisationer så som idrottsföreningar, 
invånarkommissioner, partier, körer eller församlingar. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 23.40 %. 

  

 

11. Hållbara städer och 
samhällen 

Det elfte målet för hållbar utveckling är att göra städer och mänskliga bosättningar säkra och håll-
bara. Till dess delmål hör en betydande ökning av antalet städer som deltar i hållbar utveckling. 
Åtgärder i anslutning till målet och till exempel resurseffektivitet, hantering av miljöeffekter och be-
gränsning av och anpassning till klimatförändringen måste ökas före år 2020. 
 
Befolkningstillväxten påverkar landsbygds- och stadsområden världen över. Urbaniseringen är en 
av vår tids megatrender, vilket innebär att lokala miljörisker och trycket på grundläggande tjänster 
och infrastruktur ökar. Ökande hälsorisker, såsom luftföroreningar och inflyttande invånares behov 
bör iakttas genom adekvata åtgärder. 
 
Hållbar kollektivtrafik, effektiv infrastruktur och ansvarsfulla boendelösningar är viktiga faktorer för 
hållbara städer. I fokus för detta mål ligger i synnerhet lokala åtgärder. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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11.1. Luftkvalitet (NO2) 

Meteorologiska institutet. http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmansaasteet. Årlig 
statistik över NO2 presenteras för de kommuner där det funnits mät-
punkter för föreningen under ifrågavarande år. Om det finns flera mät-
punkter på kommunens område presenteras det aritmetiska medelvär-
det för mätpunkterna i kommunen. Indikatorns värden är inte viktade – 
värdena är absoluta. Information hämtad 29.10.2021. 

Kvävedioxid (NO2) är en kemisk förening som uppstår i alla 
bränningsprocesser. De främsta NO2-källorna är energipro-
duktionen, industrin och trafiken - lokala kvävedioxidhalter är 
höga under rusningstider. Föreningen orsakar irritation i luft-
vägarna, vilket är speciellt skadligt för barn och personer 
med astma. Kvävedioxid orsaker även bland annat eutrofie-
ring och försurning. 
 
Denna indikator beskriver luftkvaliteten genom årsmedeltalet 
för NO2-halten. Notera att uppgifterna inte nödvändigtvis är 
fullt jämförbara med kommuner inom olika länder. Mätresul-
tat på alla kommuners luftkvalitet är inte tillgängliga. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 8,05 µg NO2/m3. 
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11.2. Trångboende bostadshushåll med barn 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Bostadshushåll och bo-
endeförhållanden (Statistikcentralen). Information hämtad 07.07.2021. 

En av målsättningarna för hållbar utveckling är att till år 2030 
garantera alla en adekvat, trygg och förmånlig bostad samt 
grundläggande tjänster. Ojämlikhet och segregering i sam-
hället bör förebyggas och minskas. 
 
Denna indikator beskriver den procentuella andelen trång-
bodda bostadshushåll med barn av alla bostadshushåll. En 
bostad är trångbodd ifall där bor fler än en person per rum 
(bortsett från köket). 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 26.00 %. 

11.3. Praxis för kommuninvånarnas deltagande i pla-
nering och utveckling av service 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Datainsamlingen för 
kommunledningen om arbetet med att främja befolkningens hälsa och 
välfärd (THL). Information hämtad 14.12.2021. 

Främjandet av inkluderande, integrerade och hållbara sam-
hällen är ett mål för det elfte målet för hållbar utveckling. Stä-
der och kommuner bör erbjuda sina invånare direkta påverk-
nings- och deltagningsmöjligheter i utvecklandet av kommu-
nens tjänster.Denna indikator beskriver huruvida lokala myn-
digheter utnyttjar invånarpaneler och öppna forum vid plane-
ring och utveckling av sina tjänster. På skalan innebär 0=Nej 
och 100=Ja. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 100.00. 

11.4. Sätt för invånare att engagera sig publicerat på 
webben 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Datainsamlingen för 
kommunledningen om arbetet med att främja befolkningens hälsa och 
välfärd (THL). Information hämtad 14.12.2021. 

Ett av delmålen för det elfte målet för hållbar utveckling är att 
till år 2020 avsevärt öka antalet städer och bosättningsområ-
den som utför planer och praxisar för inklusion och delta-
gande. Detta innebär att städer och kommuner borde er-
bjuda sina invånare direkta påverkningsmöjligheter och ka-
naler för att delta i utveckling av tjänster och service. En be-
skrivning av olika sätt för att delta och påverka borde med 
fördel finnas tillgänglig för alla invånare på kommunens 
webbplats. Denna indikator visar om medlen för invånarnas 
deltagande i lokalt beslutsfattande och planering publicerats 
på webbplatsen. På skalan innebär ett värde 100 att beskriv-
ningen webbplatsen finns, och ett värde 0 att det inte finns. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 100.00. 
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11.5. Närhet till livsmedelsaffär, äldre personer 

 

 
Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri; Statistikcentralen; Befolknings-
datasystemet/Befolkningsregistercentralen : 2000 - . Information hämtad 
03.11.2021 

Denna indikator visa andelen personer över 75 år som bor 
inom 500 meter från dagligvaruhandel, jämfört med alla 75 år 
fyllda.  
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 49.10 % 

 

12. Hållbar konsumption 
och produktion 

Det tolfte målet för hållbar utveckling har fastställts för att uppnå hållbara konsumtions- och pro-
duktionsmönster. Till delmålen hör att uppnå användning av hållbara naturresurser till år 2030. 
Matsvinn och avfallsgenerering måste minskas avsevärt, inom utbudet och efterfrågan, genom le-
veranskedjor. 
 
Den privata sektorn spelar en viktig roll för att främja hållbar praxis. Genuint ansvarsfulla metoder 
är redan ett trumfkort för företaget. Offentliga aktörer är också viktiga pionjärer inom hållbara tillvä-
gagångssätt. 
 
För att uppnå genuint ansvarsfull praxis krävs en hel del arbete, där hållbara metoder måste inte-
greras både inom planering och implementering. Konsumenterna spelar också en viktig roll för att 
främja detta mål. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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13. Bekämpa klimatförän-
dringarna 

Det trettonde målet för hållbar utveckling har fastställts för att bekämpa klimatförändringar. Dess 
delmål omfattar identifiering av risker relaterade till klimatförändringen och ökning av anpassnings-
förmågan världen över. 
 
Klimatförändringen är ett av vår tids största hot, som kräver lämpliga och mångbottnade, effektiva 
politiska åtgärder. Att öka kunskap och förbättra utbildning och samhällets kapacitet är viktigt för att 
uppnå målet om framsteg. Det behövs åtgärder för att lindra klimatförändringen, anpassa sig till 
den, minska dess påverkan och förutse den. 
 
Åtgärder för klimatförändringen måste integreras i de nationella strategierna för att säkerställa kon-
tinuiteten i klimatåtgärder på alla nivåer. Politiska åtgärder bör uppmuntra enskilda och privata och 
offentliga aktörer till hållbar utveckling, där klimatåtgärder spelar en nyckelroll. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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14. Hav och marina reser-
ver 

Det fjortonde målet för hållbar utveckling är att bevara och nyttja haven och marina resurser på 
hållbart vis. Delmålen omfattar förebyggande av alla typer av förorening i haven före år 2025. Att 
minska föroreningarna från landbaserade vatten är av största vikt för vattenskyddet. 
 
Utsläpp av näringsämnen, försurning och plast och annat skräp är faktorer som hotar livet under 
vattnet. Åtgärder som forskning, ökning av skyddade områden och hållbart fiske, vattenbruk och 
turism är viktiga för att bevara haven och det marina ekosystemet. 
 
Överfiske är en utmaning som kräver samarbete mellan länderna, medan utmaningar såsom ut-
släpp av näringsämnen också kan hanteras på lokal nivå. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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15. Ekosystem och biolo-
gisk mångfald 

Det femtonde målet för hållbar utveckling är att skydda, återställa och uppmuntra till hållbar an-
vändning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart och bekämpa ökenspridning. Delmålen 
omfattar bland annat att hindra förlusten av biologisk mångfald och utarmning av jordmånen. 
 
Skogar och andra markområden är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna, samt för att 
skydda den biologiska mångfalden och livsmedelsproduktionen. Djurarter hotas av många mänsk-
liga problem, såsom klimatförändringen, avskogning och ökenspridning. 
 
Minskningen av djurens utrymmen, förlusten av biologisk mångfald och spridningen av invasiva ar-
ter, tillsammans med många andra olägenheter, kräver verkliga åtgärder för att säkerställa natu-
rens hållbarhet. Naturen och dess hållbara användning kräver politisk ambition på flera nivåer. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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16. Fredliga och inklude-
rande samhällen 

Det sextonde målet för hållbar utveckling är att främja hållbar utveckling genom fredliga och inklu-
derande samhällen. Delmålen omfattar främjande av rättssäkerhet och lika tillgång till rättslig pröv-
ning. 
 
Genom målet vill man lösa sociala och institutionella utmaningar för att åstadkomma ett effektivt 
och välmående samhälle. Öppenhet, utbildning och rättvisa är viktiga faktorer för ett välfungerande 
samhälle. 
 
Social inkludering kan till exempel minska brottsligheten och samtidigt främja regional säkerhet och 
välmående. Beslutsfattandet måste vara inkluderande, öppet och rättvist på alla nivåer. Förtroen-
det för samhället är av största vikt för hållbar och fredlig verksamhet. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 
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16.1. Kriminalitet 

Statistikcentralen; Brott och tvångsmedel & Befolkningsstruktur. Kom-
munernas årliga data baseras på månadsstatistik. 
Information hämtad 01.06.2021. 

Denna indikator beskriver den övergripande brottsligheten, 
som presenteras som totalt antal brott per 1000 invånare. 
Genom att följa upp kriminaliteten kan man erhålla ny inform-
ation om lokala trender över tiden, där kriminalitet i sig kan 
vara en orsak till otillräcklig lokal utveckling. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 82.99 brott/1000 in-
vånare. 

16.2. Brott mot liv och hälsa 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Statistik över brott och 
tvångsmedel (Statistikcentralen). Denna indikator visar mängden 
mord, dråp och brott mot liv och hälsa som rapporteras till polisen. 
Brottsuppgifterna är relaterade till 1000 invånare. Statistiken innefattar 
sådana brott som blivit brottsanmälda, det lämnats in klagomål för el-
ler blivit bötfällda. Information hämtad 01.06.2021. 

Bosättningsområdenas säkerhet har en avsevärd effekt på 
invånarnas tillfredsställelse. Områden med hög kriminalitet 
lockar inte nya invånare eller företag. 
 
Denna indikator anger antalet brott mot liv och hälsa i förhål-
lande till 1000 invånare per kommun. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 5.00 brott/1000 invå-
nare. 

16.3. Omhändertagande av berusade 

 
Statistikcentralen; Brott och tvångsmedelt & Befolkningsstruktur. In-
formation hämtad 01.06.2021. 

Användning av rusmedel kan orsaka problem och skada för 
den allmänna säkerheten, samhällelliga freden och medbor-
garnas trivsel. Berusning kan sänka tröskeln för aggressivt 
beteende och är även en hälsorisk för missbrukaren själv. 
Omhändertagande av berusade beskriver rusmedelsmiss-
bruket samt hur väl kommunens förebyggande rusmedelsar-
bete har lyckats. 
 
Denna indikator anger de fall av rusmedelskopplade omhän-
dertaganden i den kommun där brottet skett per 1000 invå-
nare. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 3.81 omhänderta-
gande/1000 invånare. 
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16.4. Åtgärder för lokal säkerhet 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet (THL); Datainsamlingen för 
kommunledningen om arbetet med att främja befolkningens hälsa och 
välfärd (THL). Information hämtad 14.12.2021. 

Kommunerna spelar som lokalaktörer en viktig roll i beva-
kandet och upprätthållandet av den interna säkerheten och 
samhällsfreden. Säkerhetsplanen fungerar som kommunens 
centrala redskap för tryggandet av den lokala säkerheten. 
Syftet med planen är att bland annat förebygga och avvärja 
olyckor, skador, brott och oroligheter samt att förstärka invå-
narnas säkhetskänsla. I säkerhetsplanen ingår de central-
aste projekt och program som ansluter till säkerhet och som 
även är relevanta på åtgärdsnivå. 
 
Denna indikator anger huruvida kommunstyrelsen eller kom-
munfullmäktige behandlat den lokala säkerhetsplanen och 
fattat beslut om åtgärder i anslutning till den. 0 poäng = sä-
kerhetsplanen är inte gjord. 25 poäng = säkerhetsplanen har 
inte behandlats. 50 poäng = säkerhetsplanen har getts till 
kännedom. 75 poäng = säkerhetsplanen har presenterats. 
100 poäng = säkerhetsplanen har behandlats och åtgärder 
har fastslagits. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 100.00. 

16.5. Gatusäkerhetsindex 

Polisstyrelsen.De brott som ingår i indexet viktas med följande fak-
torer: viktfaktor 10: grov misshandel, rån, grovt rån, grov misshandel 
som begåtts i terroristiskt syfte; viktfaktor 5: misshandel, lindrig miss-
handel, framkallande av fara; och viktfaktor 1: rattfylleri, grovt rattfylleri, 
körning under påverkan av rusmedel, fylleri i tågtrafik, fylleri i lufttrafik, 
fylleri i sjötrafik, skadegörelse, grov skadegörelse, lindrig skadegö-
relse. Information hämtad 31.03.2021. 

Kommunens gatusäkerhet kan följas upp genom gatusäker-
hetsindexet som sammanställs av Polisen. Indexet tar hän-
syn till brott som vanligtvis begås på offentliga platser. 
 
Brotten vägs enligt deras allvar (se data nedan) och relate-
ras till befolkningen så att ju högre indexvärde, desto bättre 
gatusäkerhet. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 30.15 poäng. 
  

 



 

 

 
61 

 

16.6. På basen av säkerhetsplanen har det fattats be-
slut om åtgärder 

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi (THL); Datainsamlingen för 
kommunledningen om arbetet med att främja befolkningens hälsa och 
välfärd (THL). Information hämtad 14.12.2021. 

Indikatorn anger om en lokal säkerhetsplan (inre säkerhet) 
har upprättats i området och åtgärder har beslutats utifrån 
den av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
Kommunens värde kan vara antingen 0 % eller 100 %, om 0 
% = säkerhetsplanen inte har utarbetats och/eller inga åtgär-
der har vidtagits på basen av planerna, och 100 % = den lo-
kala säkerhetsplanen har utarbetats och åtgärderna har be-
slutats på basen av denna plan. 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2021 är 100.00 % 

16.7. Ungas andel som är misstänkta för brott 

 
Poliisin tulostietojärjestelmä PolStat 11.10.2021. & Statistikcentralen; 
Befolkningsstruktur. Information hämtad 03.11.2021 

Denna indikator visar andelen personer i åldern 15–30 år 
som misstänks för brott per invånare i samma ålder (1 000 
ungdomar). 
 
Indikatorvärdet för Borgå för år 2020 är 141.24 brott/1000 
unga 

 

 

17.  Genomförande och glo-
balt partnerskap 

Det sjuttonde målet för hållbar utveckling är att stödja verkställandet av hållbar utveckling och 
främja ett globalt partnerskap. Genom samarbete är det lättare att implementera hållbar utveckling. 
 
Samarbete och partnerskap, informationsutbyte, inlärning och hjälp kommer att ge en helt ny fördel 
för att göra framsteg. Hållbar utveckling kräver starkt engagemang och engagemang från alla in-
tressenter. Samarbete kan erbjuda överraskande synergieffekter. 
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Inom ramen för de gemensamma målen för hållbar utveckling måste arbetet och partnerskapet för-
bättras både på global och på lokal nivå. Uppnåendet av alla sjutton ambitiösa Agenda 2030-mål 
kräver samordnade åtgärder på alla nivåer. 

Grafen nedan beskriver de indikatorspecifika poängen för Borgå jämfört med andra kommuner. 
Poängsättningen för varje indikator baserar sig på senaste års uppgifter, och i dem beaktas den 
eftersträvade utvecklingstendensen för indikatorn i fråga. Kommunen med de bästa värden får 100 
poäng medan den sämst presterande kommunen får 0 poäng. Resten av kommunerna får poäng 
mellan noll och hundra. 

 

18.  Enkäter 

18.1. Naturen ger välmående 

Nästan alla (96 %) av de tillfrågade sade att naturen spelar en viktig roll för ens välbefinnande och 
för att klara vardagen. Vi går till naturen för att söka fred, jogga, njuta av landskapet, bärplockning 
och svamp. Njutning i naturen påverkas mycket särskilt av känslan av skog och natur, liksom lugn 
och ro.  

Mer än hälften av de tillfrågade uppgav att coronaperioden ökade den tid som spenderades i natu-
ren. Nio av tio respondenter, oavsett åldersgrupp, svarade att de går till naturen varje vecka eller 
till och med dagligen. Lokalbefolkningen hoppades också på bättre underhåll, mer markerade rut-
ter och naturstigar, samt lean-to- och lägereldsplatser. Fler destinationer och bättre transportförbin-
delser hoppades man också på i Borgå skärgård. 

Svaren väckte borgåbornas oro för att säkra naturområden från byggande och öppen avverkning.   

länk till svaren: PowerBi 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTE5MDQ4ZmMtMDY1ZC00YTI0LWJhNmEtZjEwN2Y1M2Y1Njg3IiwidCI6ImNhOGRkMzRjLWVkMGItNDIzNi05MmNiLTU2NDRiZmNmYWVkNiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionf50cd5916c5358ebb5b1
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18.2. Trygghetsenkät 

Den gemensamma trygghetsenkäten för kommunerna i östra Nyland genomfördes 14.9–4.10.2020 
och deltagande kommuner var Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo och 
SILMU-byarna.  

I toppen bland frågor som bekymrade östnylänningar var kriminell verksamhet såsom användning 
av droger eller droghandel, förstöring av platser och klottring samt en allmän ökning av kriminalitet. 
Olika sociala problem såsom marginalisering av människor, ökad arbetslöshet och trafikbeteende 
ger också orsak till bekymmer. Att bli smittad av coronan bekymrade i någon mån.   

De mest efterlängtade åtgärderna mot ovannämnda olägenheter var bl.a. ökad synlighet av polis-
patruller och mer missbrukar- och mentalvårdstjänster, mer öppna lokaler för unga och en snabb 
reparation av klottrade eller förstörda platser. En noggrannare övervakning av användning av be-
rusningsmedel på offentliga platser önskades också.  

I enkäten kunde svararna lyfta fram platser som väckte en känsla av otrygghet, och i svaren kom 
fram bl.a. kommunernas centrumområden, omgivningen runt köpcentrum, vissa förorter, mörka 
och dunkla gränder, parker osv.  

Resultaten i Borgå var i huvudsak mycket likadana med svaren som gällde hela regionen. Borgå-
bornas andel av alla svarare var 31 procent, vilket innebär att det kom in 566 svar.   

I listningen av platser som väcker en känsla av otrygghet upprepades det i svaren omgivningar av 
köpcentrumen, mörka och dunkla gränder och parker samt smala vägrenar eller saknande gång- 
och cykelvägar.  

Borgås resultat, på finska: PowerPoint-esitys (porvoo.fi) 

18.3. Kultur i byn- enkät 

I juni fick byinvånare i östra Nyland berätta hurdana kultur- och fritidstjänster de önskar i sin egen 
by eller omnejd. Med kultur- och fritidstjänster avsågs bland annat evenemang, bibliotekstjänster, 
medborgarinstitutets tjänster, olika hobby- och motionsgrupper samt fritidsverksamhet som ordnas 
av föreningar. 

Enkäten besvarades av 567 personer. Det kom svar från personer i alla kommuner i östra Nyland 
och från nästan hundra byar. Flest svar kom från Borgånejden. Enkäten genomfördes som en del 
av den regionala utvecklingsuppgiften Kultur i byn.  

Baserat på svaren verkar möteslokaler vara en central faktor som antingen främjar eller begränsar 
kultur- och fritidsverksamhet. I byarna behövs ändå inte samma typs kulturlokaler som i tätorter, 
utan mötesplatser som lämpar sig för mångsidig verksamhet. I svaren återkom byagårdar, 
bykaféer eller liknande lokaler som passar för popup-verksamhet. Möjligheten att använda befint-
liga lokaler, särskilt skollokaler, nämndes i svaren. Man önskade också att bokbussen skulle köra 
kvällsturer i byarna. I flera av svaren som gavs under den heta sommaren önskades allmänna bad-
stränder också i byar och skärgården.  

https://www.porvoo.fi/library/files/5fd0b77aed6b97741c0017c2/Turvallinen_arki_It_-Uudellamaalla_2020_Porvoon_tulokset_091220.pdf
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Det som gör kultur- och fritidstjänster lockande är intressant innehåll eller verksamhet, att det är 
lätt att delta och att tjänsterna finns i närheten. Möjligheten att träffa andra människor var det näst 
viktigaste lockbetet, därefter högklassigt utbud och förmånligt pris.   

Svarspersonerna efterlyser samarbete, att små kommuner slår samman sina krafter och samarbe-
tar ännu mera med föreningar och andra aktörer. Särskilt i byar är lokala föreningar traditionellt en 
betydande arrangör av kultur- och fritidstjänster. Talkon och andra gemensamma evenemang, 
såsom olika byfester, hör enligt svaren till de flesta föreningars verksamhet. Ungefär var fjärde 
svarsperson konstaterade ändå att det inte ordnas den typens verksamhet i den egna byn eller att 
hen inte vet om den.  

Man upplevde att det finns brister i kommunikationen och att information om evenemang inte nöd-
vändigtvis når alla. Kommunernas webbsidor och olika evenemangskalendrar är inte alltid den ef-
fektivaste metoden att nå invånare i byarna. Däremot har byaföreningar ofta egna öppna eller 
slutna kanaler på sociala medier, e-postlistor eller traditionella anslagstavlor.  

Länk till svaren, på finska: PowerPoint-esitys (porvoo.fi) 

18.4. Övriga enkäter 

Utöver strategiundersökningen pågår just nu en föreningsenkät och en skolmatsenkät.  Resultaten 
av alla enkäter utvärderas och implementeras i verksamheten och dess utveckling.

 

https://www.porvoo.fi/library/files/614d75c2ed6b97185c009044/Liite_Asukaskysely_IU-kylien_asukkaille_2021.pdf

