


Uusikaupunki lukuina 
Uusikaupunki perustettu vuonna 1617. 

Väkiluku 15 000, muunkielisten osuus väestöstä  8%. 

Valtuutettuja 43, kuudesta (6) eri puolueesta tai ryhmittymästä. 

Keskusta alueen ja vanhan maalaiskunnan lisäksi tunnettu myös Lokalahden, Kalannin ja 
Pyhämaan alueista. 

Väestön keski-ikä 47,5 vuotta. Miesten osuus aikuisväestössä korostunut. Väestö vanhenee ja 
nuoret muuttavat pois. Nuoret naiset eivät muuta työn perässä takaisin, muunkielisten osuus on 
voimakkaassa kasvussa.

Uudenkaupungin ja Turun välinen etäisyys linnuntietä mitattuna on 61 kilometriä. Ajomatka autolla 
Uudestakaupungista Turkuun on 71 kilometriä ja matkaan kuluu arviolta aikaa 1 tunti 5 minuuttia. 
(etaisyys.com)



HYTE-työn vastuunjako 

Hyte-työ sijoittuu hallinnollisesti Uudesskaupungissa hyvinvointi ja vapaa-

aikapalveluiden palvelukeskukseen (kirjasto, kulttuuri, museo, nuoriso, 

liikunta) ja vastaavana toimielimenä on hyvinvointi ja vapaa-

aikalautakunta. Uudesskaupungissa toimii poikkihallinnollinen UKIHYTE-

ohjausryhmä sekä lasten ja nuorten moniammatillinen ohjausryhmä.  

Näiden lisäksi kaupungissa kokoontuu myös poikkihalinnollinen hyvinvoivat 

perheet (HYPE)-johtoryhmä, joka käsittelee erityisesti lasten ja nuorten 

sekä heidän perheidensä tukemista kaupungissa. Hyvinvointityötä johtaa ja 

koordinoi ja siitä raportoi hyvinvointijohtaja. 



Hyte-työn painopisteet Uudessakaupungissa 

Uudenkaupungin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet 

(2019/2020) 

1) Ehkäisevä päihdetyö (EPT)

2) Liikkumisen edistäminen

3) Osallisuus: Kotoutumisen tukeminen sekä yhdistysohjaustyö

Kaikilla painopistealueilla on työstetty ohjelmat, joissa on selkeät toimenpiteet 

hyvinvoinnin edistämiseksi.  



Painopisteiden mukainen ohjelmatyö/EPT

1) Uudenkaupungin mielenterveys- ja päihdetoimenpidesuunnitelmassa 
käsitellään mielenterveys- ja päihdetyötä kokonaisuutena. 

2) Uudenkaupungin päihdepelisääntöjen tavoitteena on vähentää päihteiden 
käyttöä, suojella lapsia ja nuoria päihteiltä sekä puuttua varhain päihteiden 
ongelmakäyttöön. 

3) Ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelmassa 2020-2024 huomioidaan 
laaja-alaisesti kaikki ikäryhmät ja sen tavoitteena on kaikenikäisten asukkaiden 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

4) Uudenkaupungin kaupungin työntekijöitä koskevan päihdeohjelman avulla 
ehkäistään ja hallitaan päihdehaittoja työpaikalla. 



Painopisteiden mukainen ohjelmatyö/Liikunta 

#UkiLiikkuu #koulutliikkuu

Helmikuussa 2021 valmistui poikkihallinnollisella työotteella rakennettu #UkiLiikkuu 
liikuntaohjelma. Ohjelma konkretisoi Uudenkaupungin strategiaa #UKI20300 
monipuolisten palveluiden, viihtyisän kaupungin, kaventuneiden hyvinvointierojen, 
kotoutumisen, ympäristön, osallistamisen sekä yhteistyön osalta. Ohjelma linjaa ja 
tukee liikuntapalveluiden sekä muiden liikkumista edistävien toimijoiden työtä sekä 
vahvistaa eri tahojen yhteistyötä. Päätavoitteena ohjelmassa on lisätä liikettä ja 
siirtää painopistettä yhteistyöstä - > yhteisiin tavoiteisiin ja tekemiseen. Keväällä 
2022 valmistui ”tuloskortti” joka toimii  tiedolla johtamisen ja ohjelman 
jalkauttamisen tukena. (seuranta) 



Painopisteiden mukainen ohjelmatyö/Osallisuus 

Kotoutumisen tukeminen:  Ukilaistuminen-Kotouttamisen ohjelma/ toimenpideohjelma 
2020- 2023 

Ukilaistuminen-Kotouttamisen toimenpideohjelmassa on määriteltynä selkeät tavoitteet, 
toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot kaikille kunnan yksiköille, jotka tuottavat palveluita 
kuntalaisille: mukana työssä ovat kasvun ja oppimisen palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, 
hyvinvointi- ja vapaa-aika palvelut sekä vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja 
järjestöjen toimijat.  



Painopisteiden mukainen ohjelmatyö/Osallisuus 

Yhdistysohjaustyö: Meidän kaupunkimme -yhdistysohjelma 2020-luvulle 

Ohjelma on uusikaupunkilaisen yhdistyskentän tahdonilmaus ja tiekartta viihtyisän, 

osallistavan ja elinvoimaisen Uudenkaupungin puolesta. Ohjelma kirjoittaa auki 

tavoitteet ja toimenpiteet, miten yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin 

(yhdistykset ja järjestöt) välillä halutaan kehittää. Yhteisenä päämääränä on hyvän 

elämän toteutuminen Uudessakaupungissa.  



Tiedolla johtaminen

Raportointi: Hyvinvointikertomusten, raporttien ja suunnitelmien 
tuottaminen. 

Hyvinvointitiedon hyödyntäminen Kouluterveyskyselyt, TEA-viisari, 
MOVE-mittaukset, kuntalaiskyselyt, nuorisobarometrit ja muut 
valtakunnalliset tai maakunnalliset tilastot ja raportit. 

Tiedon jakaminen: Lautakunnille, kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja 
tiedon hyödyntäminen painopisteiden mukaisessa ohjelmatyössä ja 
poikkihallinnollisissa työryhmissä.  



Katse tulevaisuuteen 

Tulevaisuudessa hyvinvointipalveluiden merkitys kasvaa entisestään, 
kun pyritään siirtämään painopistettä pois raskaista sote-palveluista 
vahvemmin ennaltaehkäiseviin palveluihin: tätä työtä ohjaa 
ennakointi ja suunnitelmallisuus.  Hyvinvointialueiden ja kuntien 
tehtävänjako ja yhteistyömuotojen kehittyminen siten, että 
palvelutuotanto vastaa aidosti asukkaiden tarpeisiin tulee olemaan 
onnistumisen kannalta ratkaiseva tekijä. Tässä työssä tiedolla 
johtaminen ja vaikuttava päätöksenteko ovat avainasemassa. 


