
 

 

 

 

Hyvinvoinnin kuntakortti 

Kymenlaakso 

 
 

Pyhtää 

Asukasluku 31.12.2021 5125 

Väestöennuste 2030 4730 

Ikärakenne 2021 % väestöstä ( asukasluku) 

 0-6-vuotiaita 

uusin tieto: 5,8 % (297,2 ) 

arvio vuoteen 2030: 5,2%% 
 ( 245,9) 

 7-15-vuotiaita 

uusin tieto:11,7% (599,6 ) 

arvio vuoteen 2030:8,6% 
(406,7) 
 

 16-64-vuotiaita 

uusin tieto: 55,2 % (2829) 

arvio vuoteen 2030: 53,6 %  
(2535,8) 

 65-84vuotiaita 

uusin tieto: 23,7 % 
(1214,6) 

arvio vuoteen 2030: 28 %  
( 1324,4) 

 85 v täyttäneitä 

uusin tieto: 3,2 % (164) 
arvio vuoteen 2030: 4,6 % 
 (217,5) 

Koulutustasomittain 2020 uusin tieto 330,3 

Väestöllinen huoltosuhde 
2020 

uusin tieto 75,7 

Taloudellinen huoltosuhde 
2020 

uusin tieto 155 

 

Erityispiirteet 

Pienuus, edelläkävijä, luonto,  
Pyhtää tarjoaa laadukasta, väljää ja luonnonläheistä asumista edullisesti 
Pyhtää haluaa olla Suomen yrittäjäystävällisin kunta 
 

Pyhtään kunta pitää perustamisvuotenaan vuotta 1347, jolloin kunnan nimi on ensimmäistä kertaa 
esiintynyt virallisessa asiakirjassa. Kunnan pinta-ala on 780 neliökilometriä, josta maata noin 
325 neliökilometriä, merialuetta noin 446 neliökilometriä ja sisävesialueita noin yhdeksän 
neliökilometriä. Asukasluku vuoden 2021 lopussa oli väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan 
5125. Väestöstä ruotsinkielisiä on noin kahdeksan prosenttia, joten Pyhtää on Suomen itäisin 
kaksikielinen kunta. 

Pyhtäätä on pidetty kylien kuntana aktiivisten ja aikaan saavien kylien ansiosta. Kylätoiminta on 
edelleen vireää ja aktiivista. Pyhtäällä toimii myös 3 kyläkoulua ison Huutjärven koulukeskuksen 
lisäksi. Pyhtäällä ei ole toisen asteen oppilaitoksia. 
 

 

Hyvinvoinnin strategiset kärjet ja painopistealueet 

Luonnonläheinen ympäristö 
Asukaslähtöiset palvelut 
Elämänlaatu 
Edelläkävijä ja kehittäjä 
Yrittäjäystävällisyys 

http://tilastokeskus.fi/meta/til/vaenn.html


 

 

 

 

Hyvinvoinnin kuntakortti 

Kymenlaakso 

 
Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus: 

elää päihteetöntä elämää ja saada tukea 
siihen 
                                                                                   Pyhtää/ 
                                                                          Kymenlaakso 

terveellisiin elintapoihin ja hyvään 
mielenterveyteen  

                                                                                 Pyhtää/ 
                                                                         Kymenlaakso 

Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai 
sähkösavuketta (Kouluterveyskysely 2021) 

- 8.-9. lk  
  

 
15,7% 
(8,4%) 

 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi 
tai huonoksi % (Kouluterveyskysely 2021) 

- 4-5 lk  
 

- 8-9 lk  
 

 
15,6% 

(10,9%) 
 

26,7% 
(25%) 

Nuuskaa päivittäin (Kouluterveyskysely 

2021) 
- 8.-9. lk   

 

8,1% 
(4%) 

 

Ylipaino, % (Kouluterveyskysely 2021) 

 
- 8.-9. lk,  

 

13,4% 
(19,1%) 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 

(Kouluterveyskysely 2021) 
- 8.-9. lk   

  

16,7% 
(7,5%) 

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 

(Kouluterveyskysely 2021) 
- 4.-5. lk 

 
- 8.-9. lk 
 

34,4% 
(39,1%) 

 
22,5% 

(23,9%) 

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 

%:n alkoholina, litraa (Sotkanet 2020) 
 

3,8 
(8) 

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus 

(Kouluterveyskysely 2021) 
- 8.-9. lk 

20% 
(18,2%) 

  

Mielenterveysperusteisesti 
sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat /   

1 000 vastaavan ikäistä (Sotkanet 2020) 

17,6% 

(26,8%) 
 

  

TEA –viisari: 

Kulttuuri/osallisuus/yhteistoiminta 

Kulttuuri/seuranta ja tarveanalyysi/ yhteenveto 
hyvinvointikertomuksessa 

0/88 

 
83/73 

  Pyhtään kunta tukee alle 21-vuotiaiden 
nuorten harrastuksia maksamalla näiden 
jäsenmaksut pyhtääläisissä ryhmäliikuntaa 
tarjoavissa seuroissa ja tarjoamalla ilmaisia 
kuntosalivuoroja. 
 

 
 

elää turvallista arkea terveellisessä 
ympäristössä 
                                                                                 Pyhtää/ 
                                                                      Kymenlaakso 

merkitykselliseen elämään 
                                                                                  
                                                                                Pyhtää/ 
                                                                      Kymenlaakso 

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna 
olleet 0–17-vuotiaat viimeisimmän 

sijoitustiedon mukaan, % vastaavan ikäisestä 
väestöstä  
( THL) 2020 

 
1,4% 

(1,7%) 

Kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä, 
% 

(Kouluterveyskysely 2021) 
- 4-5 lk 

 
- 8-9 lk 

 
 
 
 

32,2% 
(38,1%) 

34% 
(42,2%) 



 

 

 

 

Hyvinvoinnin kuntakortti 

Kymenlaakso 

Kokenut vanhempien tai muiden 
huoltapitävien aikuisten henkistä 
väkivaltaa vuoden aikana % 

(Kouluterveyskysely 2021)  
 

- 4.-5. lk 
 

- 8.-9. lk oppilaista  

 
      
 
  27,9% 
(27,7%) 
  34,7% 
(31,1%) 

Ei yhtään läheistä ystävää, % 

 Kouluterveyskysely 2021) 
    

- 8-9 lk  

2% 
(8,8%) 

 
 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät 
hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/10 000 

vastaavan ikäistä  
( THL, Sotkanet 2020) 

330,3/ 
10 000 

(295,4/10 
000) 

Työttömät, % työvoimasta ( Sotkanet 2020) 

 

10,9% 
(14,4%) 

Tieliikenteen henkilövahinko- 
onnettomuudet: 

- henkilövahinkoon johtaneet 
tieliikenneonnettomuudet  7 

- tieliikenteessä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden määrä (100 000 asukasta 
kohden 7 (2019) 
 

Tilasto-
keskus 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet   
25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä 

väestöstä ( Sotkanet) 2020 

1,8% 
(2,9%) 

  
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-
vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä 

( Sotkanet 2020) 

7,1% 
(8,7%) 

   
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % 

vastaavan ikäisestä väestöstä  
( THL, Sotkanet 2020) 

92,4% 
(91,5%) 

 
Pyhtään kunnalla on työhyvinvointiin 
liittyviä ohjelmia käytössä ja kunta tukee 
työntekijöiden hyvinvointia. Kuntalaisia 
aktivoidaan liikkumaan mm. Pyhtää 
Taskussa sovelluksen avulla. 

 

 
Pyhtään kunta pyrkii tukemaan 
kyläyhteisöjä Pyhtäällä kyläilloin, 
liikuntaryhmin, sekä nuorisotoimen ja 
seurojen toiminnan kautta. Ohjaamo 
vierailee säännöllisesti kylissä. 

 

 
Keskeiset hyvinvoinnin vahvuudet ja haasteet 

Meri, saaristo ja luonto 
Sijainti 
Elämyksellisyys 
Yrittäjäystävällisyys 
 
Haasteet: 
Rajallinen palvelutarjonta 
Välimatkat kunnan sisällä 
 

Hyvinvointitavoitteet 2020-2025 

Lasten ja nuorten hyvinvointi 
Yrittäjäystävällisyys 
Digiloikka palveluissa 
Turvallisuus 
Elämyksellisyys 

 
Lisätietoja: Hyvinvointikoordinaattori Tytti Eriksson  
Yhteystiedot: 0504735717  


