
Hyvinvointikertomus 2016 Hankasalmi 
 
Hankasalmen kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus tehtiin talousarvion 2015 tavoitteiden mukaisesti vuo-

den 2016 talousarvion yhteydessä. Tämä kertomus on jatkoa aloitetulle työlle ja raportoitavat indikaattorit on 

pidetty lähes samoina.  

 

Valtakunnallisen koululaiskyselyn teknisen epäonnistumisen vuoksi tässä kertomuksessa ei ole voitu raportoida 

seuraavien indikaattoreiden kehitystä: ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokanoppilaista, koulukiusattuna 

vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista. Näiden indikaattoreiden osalta voimme kuitenkin todeta, 

että koulujen toiminta, oppilashuolto, kuraattori ja psykologi ja koulun henkilökunnan yhteistyö mm. etsivä nuo-

risotyön kanssa pyrkii entistä enemmän löytämään yksinäisyyttä kokevat nuoret ja toisaalta kehittämään toimin-

toja jotka auttavat sosiaalisen verkoston rakentamisessa ja ylläpidossa.  

 

Vuosi 2017 on kunnallisvaalivuosi ja kesän jälkeen uudet luottamushenkilöt aloittavat toimintansa. Samaan ai-

kaan tullaan laatimaan valtuustokauden mittainen hyvinvointikertomus sähköiseen järjestelmään (hyvivointiker-

tomus.fi) ja sitä raportoidaan suppeammin vuosittain. Hyvinvointikertomus pyrkii luomaan kokonaiskuvan kun-

nan hyvinvoinnista valituilla mittareilla.  

 

Tämä kertomus on rakennettu sivistystoimen ja perusturvan yhteistyöllä.  

 

Sisältö:  

 

Osa A- hyvinvoinnin tarkastelu 

1. Väestö ja perherakenne / yleiset  

2. Lapset ja lapsiperheet 

3. Nuoret 

4. Työikäiset 

5. Ikäihmiset 

 

 

Osa B- tulevan vuoden suunnittelu 

 

1. Kuntastrategian painotukset ja linjaukset 

2. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat 

3. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna 
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1 Väestö- ja perherakenne/ yleiset 

 

 

 

 
 

Kunnan asukasluku oli vuoden 2015 lopussa 5240, kun se vuoden 2011 lopussa oli 5492. Väestön muutos vuo-

desta 2011 oli -252. Vuosina 2000-2011 Keski-Suomen väestömäärä lisääntyi noin 8 700 henkilöllä (noin 3 %). 

Väestö on lisääntynyt erityisesti Jyväskylän seudulla (noin 12 %). Nettomuuton osalta maakunta jakautuu kah-

teen alueeseen: nettomuuttovoittoa saavaan keskusalueeseen ja nettomuuttotappiota kärsivään muuhun maakun-

taan. Tämä ilmiö on ollut pysyvä viimeisen vuosikymmenen. Jyväskylän keskusta-alueen lisäksi väestö on li-

sääntynyt merkittävästi Laukaan ja Muuramen keskuksissa.  

 

Ennusteiden mukaan väestön kasvu keskittyy jatkossakin Jyväskylän seudulle kun taas muilla seuduilla väestön 

ennustetaan vähenevän, mikäli kehityksen suuntaa ei onnistuta kääntämään. Vuoden 2015 tilaston mukaan Han-

kasalmen nettomuuttotappio oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuosina 2013 ja 2014 Hankasalmi on kärsinyt 

vertailukuntiin nähden eniten nettomuuttotappiosta. Vuosi 2015 käänsi tämän kehityksen positiivisemmalle ural-

le.  

 

Tärkeää kunnan ja kuntalaisten kannalta olisi säilyttää yleisesti hyvä palvelutaso. Kattava päivähoito- ja koulu-

verkko ja erityisesti lukion säilyttäminen omassa kunnassa on kunnan vetovoimaisuuden kannalta tärkeää. Taa-

jamien sijaintia Jyväskylään päin tarkastellessa Niemisjärven kehittäminen ja alueellisesti tasapuolisesti jakautu-

neet vapaa-ajanpalvelut (nuoriso, kulttuuri, kirjasto, liikunta ja kansalaisopisto) voisivat tuoda kuntaan uusia 

asukkaita. Kunnan taloudelliset reunaehdot eivät enää toisaalta mahdollista palvelutarjonnan laajentamista, mutta 

asioita voidaan aina tehdä eritavoin ja kehittää entistä vaikuttavampaa työskentely mallia.  
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Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kuvaa alueen väestörakennetta eri ikäryhmien 

välisten suhteiden avulla. Se ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä on sataa 15-64 -

vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on.  

Hankasalmella sataa työikäistä kohden on vuosien 2003-2012 aikana ollut keskimäärin 64,65 huollettavaa. Uu-

simman vuoden 2015 tiedon mukaan huoltosuhde Hankasalmella oli 0,756, kun se vuonna 2011 on ollut yli 

0,68. Koko maassa huoltosuhde on nykyään 0,5 eli kahta työikäistä kohti on yksi huollettavan ikäinen.  

 

Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 suhde on jo yli 0,7 eli sataa työikäistä kohden huollettavan ikäisiä on 

(yli) 70. Suomen väestörakenne siis vanhenee.  Kuitenkin vuoteen 2030 mennessä Keski-Suomessa huoltosuh-

teen ennustetaan olevan alle sadan vain Hankasalmella, Jämsässä, Laukaassa, Muuramessa ja Petäjävedellä. 

Kaikissa muissa maakunnan kunnissa ennustetaan olevan sataa työikäistä kohden enemmän kuin sata huolletta-

vaa. 

 

Hankasalmi on pyrkinyt vastaamaan huoltosuhteen haasteisiin. Lapsiperheille päivähoitopaikkoja on ollut tarjol-

la kysynnän mukaan eri kunnan alueilla. Vuorohoito on keskitetty Metsätähden päiväkotiin. Kaikissa kunnan 

taajamissa on alakoulu ja koulutuksen saatavuus aina lukioon asti on turvattu. Vanhuspalveluissa on käyty läpi 

suuri rakennemuutos ja kasvatettu palveluasumispaikkojen määrää sekä lisätty resursseja kotihoitoon. Tekniikan 

hyväksi käyttö palveluiden tuottamisessa lisääntyy hiljalleen ja optimoinnin, turvapuhelinten, menumaatin yms. 

teknisten ohjelmistojen ja toimintojen kautta perinteistä palvelutuotantoa on voitu suunnata hieman aiempaa 

eritavalla.  
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Lapsiperheiden osuus on viime vuodet ollut tasaisessa laskussa. Koko maassa lapsiperheisiin kuuluu 40 prosent-

tia väestöstä.  Lapsiperheessä asui vuoden 2011 lopussa kotona keskimäärin 1,83 lasta. Lapsiperheessä on vähin-

tään yksi alle 18-vuotias lapsi. Kuntien väliset erot perherakenteessa ovat suuria. Esimerkiksi Limingassa lapsi-

perheitä oli vuonna 2010 63,3 prosenttia kaikista perheistä kun taas Luhangassa lapsiperheitä oli vain 24,1 pro-

senttia kaikista perheistä. Hankasalmella lapsiperheitä oli vuonna 2000 41,8 % ja vuonna 2015 33,3 % (vuonna 

2011 35 %) perheistä.  

 

Suomalaisen perhepolitiikan painopisteenä on viime vuosina ollut erityisesti työn ja perheen yhteensovittaminen, 

isyyden vahvistaminen ja lapsiperheiden toimeentulon turvaaminen. Kunnan tehtävänä on puolestaan järjestää 

lasten hyvinvointiin vaikuttavat toimivat palvelut kuten lastenneuvola, päivähoito sekä peruskoulu ja kouluter-

veydenhuolto. Erityispalveluita ovat muun muassa lastensuojelu ja lastenpsykiatria.  Viime vuosina lapsiperheet 

ovat muuttaneet eniten suurten kaupunkikeskusten kehyskuntiin johtuen muun muassa halvemmista asuntojen 

hinnoista. Lapsiperheiden vanhemmille tulisi myös olla tarjolla työpaikkoja.  

 

Oppilasennuste 2014-2021 osoittaa oppilasmäärien tasaista laskua 559:sta 492:een oppilaaseen. Tämä tulee vai-

kuttamaan myös opetuspalveluiden määrään ja välillisesti myös esim. ryhmäkokoihin ja valinnaisaineiden toteu-

tumiseen.  
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Indikaattori ilmaisee yhden huoltajan lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista lapsiperheistä. Lapsiperheiksi 

luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa 

olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. 

Yhden vanhemman perheitä kaikista lapsiperheistä oli tilastokeskuksen mukaan Suomessa 20,9 % vuonna 2014.  

 

Hankasalmella yksinhuoltajaperheitä oli vuonna 2015 17,10 % (vuonna 2011 18,5 %). Vertailukunnista vain 

Laukaassa ja Karstulassa oli vähemmän yksinhuoltajaperheitä kaikista lapsiperheistä kuin Hankasalmella vuonna 

2015. Yksinhuoltajaperheiden määrä Hankasalmella on pienentynyt vuodesta 2011, tosin tilastokäyrässä oli hie-

noista nousua vuosien 2013-2014 aikana, joka on nyt tasoittunut.  

 

Hankasalmella pienten lasten vanhemmat voivat saada apua lastenneuvolasta parisuhdeasioissa lastenneuvola-

käyntien yhteydessä. Lisäksi Hankasalmen kunnassa on ollut vuodesta 2011 alkaen oma perhetyöntekijä. Myös 

kunnan sosiaalityöntekijät tukevat perheen ja parisuhteen ongelmissa ja ohjaa perheitä tarvittaessa eteenpäin 

esimerkiksi perheneuvolaan. Hankasalmen seurakunta tarjoaa hankasalmelaisille mahdollisuutta päästä kirkon 

perheasiainneuvottelukeskuksen palveluihin paikallisesti.  

 

Sekin on huomioitava, että tämä indikaattori voi kuvata vastuunoton lisääntymistä omasta ja perheen elämästä ja 

enää ei tyydytä elämään huonossa parisuhteessa. Indikaattori voi kertoa myös siitä, että perheet voivat huonosti 

ja eroon päädytään, kun muita ratkaisukeinoja ja apua jaksamiseen ei ole löydetty. Perhetyöllä voidaan pienessä 

määrin vastata tähän kysyntään, mutta tarvetta tukeen ja apuun olisi entistä enemmän. Sosiaalitoimen palvelujen 

lisäksi kunnassa jo olemassa olevia tukitoimia ovat sivistystoimessa päivähoidon palvelut (kelton palvelut) sekä 

lasten ja nuorten ohjaus ja palveluverkosto.  

 

Kouluissa tukea lapsille ja nuorille voidaan antaa mm. kuraattorin ja kerhotoiminnan kautta. Palveluiden tuotta-

jat pyrkivät huolehtimaan siitä, että vanhemmilla on tietoa käytettävissä olemassa olevista palveuista ja niiden 

hakemiseen on mahdollisimman matala kynnys. Perhetyön ansioista viime vuosien perheneuvolapalvelun käyttö 

on vähentynyt.  
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 Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2014) 

 

Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella 

asuvista henkilöistä. Pienituloisissa kotitalouksissa eli Suomessa 12,5 prosenttia väestöstä vuonna 2014  (vuonna 

2011 13,2 %), ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. Hankasalmella yleinen pienituloisuusaste oli 17,4 % 

vuonna 2015, kun se vuonna 2011 oli 20,3 prosenttia.  

 

Pienituloiseksi katsotaan henkilö, jonka kotitalouden tulot kulutusyksikköä kohden ovat vähemmän kuin 60 pro-

senttia mediaanituloista. Vuonna 2014 tämä tuloraja oli yhden hengen taloudessa 14 300 euroa eli noin 1190 

euroa kuukaudessa. Kunnan pienituloisuusaste vaikuttaa muun muassa toimeentulotuen tarpeeseen. Vuonna 

2013 Hankasalmella toimeentulotuki, euroa/asukas oli vertailukuntien suurin (112 €/asukas), kun se vuonna 

2015 oli 87 €/asukas. Toimeentulotukimenojen pieneneminen johtuu muun muassa uusien tulottomien asiakkai-

den määrän vähenemisestä, toimeentulotuen soveltamisohjeiden tarkistamisesta ja aktiivisesta työttömien henki-

löiden aktivointitoimenpiteisiin ohjaamisesta. 

 

Vuonna 2013 korkeimmat pienituloisuusasteet koko maassa olivat työttömillä, joista pienituloisia oli 45 prosent-

tia. Myös muilla ei-työllisillä henkilöillä pienituloisuus oli yleistä: opiskelijoiden pienituloisuusaste oli 28 pro-

senttia ja eläkeläisillä 16,4 prosenttia.  Pienituloisuuden vähentäminen kunnassa on haaste myös työllisyys- ja 

elinkeinopolitiikalle. Suunta viime vuosina on ollut kuitenkin oikea. 

 

Pienituloisuuden mukanaan tuomia ongelmia perheille voidaan helpottaa tarjoamalla alueellisesti tasapuolisesti 

palveluja, säätelemällä palvelumaksuja ja turvaamalla koulutuspalveluiden saatavuus ja sitä kautta nuorten jat-

kokoulutusmahdollisuus.  Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja kuntakohtaiset maksuhyvitykset ovat myös keino 

turvata pientuloisten perheiden arkea. Varhainen tuki ja nuorten koulutusmyönteisyyden ylläpitäminen ehkäisee 

mahdollisesti pientuloisuuden siirtymistä sukupolvelta toiselle. 

Hankasalmen kunta sai OKM:ltä vuosille 2014 ja 2015 erityisavustusta koulujen tasa-arvoa lisääviin toimenpi-

teisiin perusopetukseen n. 35 000 euroa. Avustuksen taustalla on hallituksen tavoite puolittaa koulujen ja aluei-

den väliset erot, sukupuolten osaamistasoero sekä sosiaalisen ja etnisen taustan selitysosuus perusopetuksen 

oppimistuloksista vuoteen 2020 mennessä. Vuosille 2016-2017 Hankasalmen kunta on saanut erityisavustusta 

mm. erityisopetuksen kehittämiseen. Tämän avustuksen jakoperusteena olivat kuntien väliset erot mm. työttö-

myydessä, vanhempien koulutustasossa sekä maahanmuuttajien osuus väestössä. Avustuksen kautta pyritään 



 6 

tasoittamaan kuntien välisiä eroja oppilaiden sosiaalisissa taustoissa ja tukemaan tasa-arvoisen perusopetuksen 

kehittämistä. 

 

 

 

Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeim-

man koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 272 (Hankasalmella vuonna 

2015) osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,72 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. 

Pelkästään peruskoulun, keskikoulun ja kansakoulun käyneet eivät kuulu tutkinnon suorittaneeseen väestöön. 

Tutkinnot on luokiteltu henkilön korkeimman, viimeksi suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan. 40 vuodessa 

(1970-2010) tutkinnon suorittaneiden määrä on lisääntynyt Suomessa yli kolminkertaiseksi. Hankasalmella kou-

lutustaso on noussut vuodesta 2011 (253), mikä kertoo siitä, että peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden 

määrä on noussut. Tilastokäyrä on nouseva myös muissa vertailukunnissa.  

 

Väestön koulutustasossa on kuitenkin edelleen huomattavia alueellisia eroja. Jyväskylä kuuluu koulutustasoltaan 

Suomen parhaimmistoon, koulutustasoluku 393 vuonna 2011. Koulutustaso on yleensäkin kasvanut eniten yli-

opistokuntien ympärillä olevissa kunnissa. Suomen korkein koulutustaso 20 vuotta täyttäneistä on Kauniaisissa 

(579 vuonna 2011, vrt. Rautavaara 192 vuonna 2011). Vuonna 2010 vähiten tutkinnon suorittaneita oli Luhan-

galla, 46 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä.  Naiset ovat nyt miehiä koulutetumpia lähes kaikissa ikäryhmissä. 

Ainoastaan yli 65-vuotiaat naiset ovat huonommin koulutettuja kuin samanikäiset miehet. (ks Repo 

2012/Tilastokeskus) 

 

Hankasalmen omaan myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut esimerkiksi lukiokoulutuksen säilyminen kunnas-

sa. Kehitystä tukevia asioita ovat olleet joustavaan perusopetukseen panostaminen. Lisäpanostukset siihen, oppi-

sopimuskoulutuspaikkojen lisääminen, lukuharrastuksen edistäminen, tiedonhankintataitojen ja aikuiskoulutuk-

sen tukeminen kirjastopalveluilla sekä harjoittelijamyönteiset työyhteisöt voivat olla vauhdittamassa kehitystä 

paremmaksi. Varhaiseen tukee on käytettävissä varhaiskasvatuksessa kelton (kiertävän erityislastentarhanopetta-

jan) tuki. Esiopetuksen yhdistäminen koulujen yhteyteen helpottaa nivelvaihetta esiopetuksesta kouluun. 
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Kelan sairastuvuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairas-

ta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Indeksi perustuu 

kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityis-

korvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väes-

tön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Hankasalmen 

vuoden 2015 ikävakioitu indeksiluku oli 112,6 (vuonna 2011 indeksiluku oli 119,7). Vertailukunnista pienin 

sairastavuusindeksi oli Laukaassa ja suurin Kangasniemellä.  

 

THL:n sairastavuusindeksi puolestaan koostuu seitsemästä sairausryhmästä ja neljästä sairauksien tiettyä merki-

tystä painottavasta näkökulmasta. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Ko-

ko maassa sairastavuusindeksi on 100. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi 2009−2011 oli Hankasalmella 

vertailukuntien suurin 129,7 (vuosina 2008-2010 130,4). Pienin THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi oli Kon-

nevedellä 98,5. 

 

Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioiduissa menoissa on laskettu jokaiselle kunnalle tutkimukseen perus-

tuva asukaskohtainen palvelutarvekerroin, jonka avulla voidaan arvioida miten asukkaiden palvelutarpeet asettu-

vat suhteessa maan keskitasoon ja muihin alueisiin. Kun kunnan palveluihin käyttämät rahat (nettomenot) suh-

teutetaan asukkaiden palvelutarpeisiin, saadaan tietoa siitä, miten menot asettuvat suhteessa maan keskitasoon 

ja muihin kuntiin. 

 

Hankasalmen haasteena on väestön suuri sairastavuus, mistä aiheutuvaa palvelutarvetta ei valtionosuusjärjestel-

mä käytännössä millään tavoin ottanut huomioon. Vuoden 2014 uudistus jonkin verran kohensi tilannetta. Han-

kasalmi on rahoituksen riittämättömyydestä huolimatta pyrkinyt turvaamaan riittävät terveyspalvelut kuntalaisil-

leen, mutta se on johtanut verotuksen kiristymiseen ja alijäämäisiin tilinpäätöksiin.  
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Alkoholijuomien kulutus painottuu vähittäiskulutukseen eli alkoholijuomia myyvistä elintarvikeliikkeistä, kios-

keista, huoltoasemilta ja Alkon myymälöistä hankittuihin alkoholijuomiin. Mallasjuomien osuus kaikesta Suo-

messa myydystä alkoholista on lähes puolet. Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa oli 10,8 litraa 100-

prosenttisena alkoholina asukasta kohti vuonna 2015 (vuonna 2011 10,1 l).  Hankasalmella alkoholijuomien 

myynti on vähentynyt 8,4 litrasta (2011) 7,5 litraan (2015). 

 

Vuoden 2007 ESPAD-tutkimuksen mukaan alkoholijuomien laillisten myyntipisteiden osuus koululaisten käyt-

tämien alkoholijuomien hankintalähteenä on varsin pieni (Alko). 15–16-vuotiaat suomalaiset koululaiset olivat 

hankkineet viime kerralla käyttämänsä alkoholijuomat ennen muuta sisarusten tai kavereiden avulla. Sekä tytöil-

lä että pojilla tämän hankintatavan yleisyys ei ole muuttunut vuodesta 1999 vuoteen 2007.   

 

Päihdehaitat eivät kuormita vain päihdetyön erityispalveluita, vaan koko kunnallista palvelujärjestelmää. Päih-

teiden kulutuksen kasvu näkyy lisääntyneinä sosiaalisina, terveydellisinä ja turvallisuuteen kohdistuvina haittoi-

na. Työikäisten suomalaisten alkoholiperäiset sairaudet tai alkoholimyrkytykset ovat kaksinkertaistuneet vii-

meisten parinkymmenen vuoden aikana. Ehkäisevän päihdetyön avulla pyritään muun muassa vähentämään 

päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä edistämään päihteettömiä elintapoja. THL:n suosituksen mu-

kaisesti valtaosa kunnista on nimennyt ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, mutta heidän toimintakehyksensä 

vaihtelevat suuresti. Hankasalmella ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii oman toimensa ohella sosiaa-

litoimen palveluohjaaja.  

 

Pitkäaikaisasunnottomuuteen liittyy usein päihderiippuvuus ja mielenterveyden ongelmia.  Päihdepalveluiden 

laatusuosituksissa (STM 2002) edellytetään muun muassa, että kunta järjestää asunnottomien ja puutteellisesti 

asuvien päihdeongelmaisten ensihuollon ja asumisen. Hankasalmella väliaikaismajoitusta on lisätty tarpeen mu-

kaisesti ja asunnottomuutta on pyritty ehkäisemään muun muassa asunto- ja sosiaalitoimen yhteistyötä tehosta-

malla. 

 

Sinällään alkoholihaittoja ei kuvaa oikein tämä myyntitilasto, koska Joutsan ja Kangasniemen luvuissa näkyy 

vapaa-ajan asukkaiden suuri määrä ja heidän alkoholiostonsa loma-aikoihin. Ja toisaalta Laukaan kohdalla Jy-

väskylän läheisyys ja kauppaostosten tekeminen siellä. Hankasalmen loiva aleneva kehitys on positiivinen asia.  
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2 Lapset ja lapsiperheet 
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Pienessä kunnassa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten prosenttiosuuteen vaikuttaa yksittäisten perheiden tai 

lasten kriisitilanteet, ja satunnaisvaihtelu eri vuosien välillä voi olla suuri. Vuonna 2011 kodin ulkopuolelle ly-

hytaikaisesti ja määräaikaisesti sijoitettujen lasten määrä oli poikkeuksellisen suuri, kodin ulkopuolelle oli sijoi-

tettuna 2,2 % 0-17-vuotiaista lapsista. Vuonna 2012 sijoitusten tarve oli oleellisesti pienempi, kodin ulkopuolelle 

oli sijoitettuna vuoden aikana 1,4 % 0-17-vuotiaista lapsista, joista lyhytaikaisesti sijoitettuna 0,4 %. Vuonna 

2014 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 1,3 % 0-17-vuotiaista lapsista. 

 

Hankasalmella perusterveydenhuollon lastenneuvolan käyntejä on ollut 0-7-vuotiailla 2568 kpl vuonna 2011 ja 

vuonna 2015 luku on hieman pienempi 2448 käyntiä. Lukumäärään vaikuttaa lasten vuosittainen syntyvyyden 

määrä, eniten neuvolakäyntejä on ollut vuonna 2013 2959 kpl. 

 

Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta yhä useammat eivät. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun 

tarvetta voidaan vähentää havaitsemalla varhain lasten ja nuorten huolenpitoon ja kasvatukseen liittyvät ongel-

matilanteet sekä tarjoamalla jo peruspalveluissa perheille varhaista tukea niistä selviytymiseksi. Ehkäisevän las-

tensuojelun palveluita tulisikin järjestää ja lasten tarpeet huomioida kaikkien hallintokuntien palveluissa. 

 

Eri hallintokuntien toimenpiteillä on vaikutusta yksilökohtaisen lastensuojelun erityispalvelun tarpeeseen. Sääs-

töjen kohteena on usein ehkäisevä toiminta, mikä puolestaan voi aiheuttaa lisääntyvää tarvetta ja menojen kas-

vua lastensuojelussa. Usein lastensuojelutarpeen selvittämisen taustalla on vanhempien tai lasten oma päihteiden 

käyttö tai mielenterveysongelmat. Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (STM 2009) linjaa 

mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015.   
 

STM:n Mieli 2009 -työryhmän ehdotuksen mukaisesti mielenterveys ja päihdekysymykset tulee ottaa huomioon 

esimerkiksi kaavoituksessa, päivähoidon ja kouluasioiden järjestelyissä. Strategioiden avulla varmistetaan mie-

lenterveys- ja päihdepalvelujen pitkäjänteinen ja tarpeenmukainen kehittämistyö. Vaikutus tulee onnistuessaan 

esille muun muassa sosiaalitoimen lastensuojelutoimien tarpeen pienentymisenä, koulujen häiriöongelmien vä-

henemisenä, perus- ja erityistason lasten- ja nuorisopsykiatristen palveluiden tarpeen parempana hallittavuutena. 

 

Yksittäisiä yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä:  

 

- koulun resurssit, erityisesti ryhmäkokojen kasvaminen   

- lapsille ja esimurrosikäisille suunnattu ikätasoinen ja perheille edullinen vapaa-ajantoiminta, tarjonta on 

vähäistä pienessä kunnassa 
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- murrosikäisten vapaa-ajan toiminta on vähäistä: harrastukset ja erityisesti kesätyöt 

- kolmannen sektorin, vapaaehtoistoiminnan ja vertaisryhmätoiminnan koordinointi on puutteellista 

- tukihenkilöiden ja tukiperheiden puute 

 

Kunnan verkkosivuilta sosiaalityön aihealueelta löytyy lapsiperheille tarkoitettu laaja perhepalveluopas. Vah-

vuutena Hankasalmen kunnassa on toimiva yhteistyö lastenneuvolan ja ehkäisevän perhetyön kesken. Ehkäise-

vää toimintaa on kunnassa pystytty lisäämään vakinaistamalla perhetyö osaksi sosiaalipalveluita ja perustamalla 

koulukuraattorin vakanssi koulutoimeen.  Kunnassa toimii myös lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, 

jonka yhtenä tehtävänä on lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toimeenpanon 

kehittäminen monialaista yhteistyötä hyödyntäen.  

 

Sijoitus kodin ulkopuolelle voi olla vastaus palvelun tarpeeseen, eikä sijoitusten lisääntynyt määrä ole välttämät-

tä negatiivinen asia. Hankasalmen kunnassa pitäisi kiinnittää yhä enemmän huomiota vanhemmuuden ja perhei-

den varhaiseen tukemiseen, jotta perheet voisivat elää yhdessä tasapainoista arkea. Yhteisöllisyyden ylläpitämi-

nen, moniammatillinen yhteistyö, oppilashuollon toimenpiteet ja erityispalvelujen takaaminen 

esim.varhaiskasvatuksen kelton palvelut, koulun erityisopetus ja pienryhmätoiminta ovat hyvää ennaltaehkäisyä 

ja jälkihuoltoa. 

 

 
Ahtaasti asumisen tilastossa näkyy suurten vuokra-asuntojen vähyys Hankasalmella.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti kevään 2015 aikana Kouluterveyskyselyn tiedonkeruun perusopetuk-

sen 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. 

Ensimmäistä kertaa kaikilla koulutusasteilla tiedonkeruu oli tarkoitus toteuttaa sähköisesti verkkokyselyn kautta. 

Tiedonkeruu aloitettiin yritysten ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetulla Digium Enterprise –ohjelmistolla. Sähköi-

seen tiedonkeruuseen siirryttiin, jotta kunnat ja oppilaitokset saavat tietoja opiskelijoiden hyvinvoinnista, tervey-

destä, opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saannista ja tarpeisiin vastaavuudesta käyttöönsä entistä kattavam-

min, nopeammin ja edullisemmin.  

 

Suuresta samanaikaisesta vastaajien määrästä johtuen verkkovastaamisessa esiintyi ajoittain vakavia ongelmia, 

kuten vastaamisen hitautta, keskeytymistä tai estymistä. Ongelmat johtuivat palvelinympäristön liiallisesta 

kuormituksesta. Useista korjaustoimenpiteistä huolimatta ongelmaa ei pystytty poistamaan tutkimuksen toteu-

tuksen vaatimissa aikarajoissa.  
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Verkkokysely suljettiin perusopetuksen osalta 23.4.2015. Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien osalta sähköistä 

tiedonkeruuta jatkettiin.  Aineiston laadussa ja edustavuudessa on puutteita aikaisempiin vuosiin verrattuna. 

Verkkovastaamiseen liittyneet vaikeudet ovat myös vaikuttaneet kokonaisaineiston laatuun ja edustavuuteen. 

Tämä aiheuttaa muutoksia aineistosta tuotettaviin raportteihin, indikaattoreihin sekä trenditietoihin. Tästä johtu-

en THL pystyi raportoimaan tuloksista vain osalle oppilaitoksista. Tästä syystä myös vertailua aikaisempiin vuo-

siin tai toisiin kuntiin ei voitu luotettavasti tehdä. Kuntakohtaista raportointia ei edellä mainituista syistä johtuen 

ole toteutettu vuonna 2015. Näin ollen ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista sekä koulukiusat-

tuna vähintää kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista indikaattoreiden käsittely on jätetty tästä kertomukses-

ta pois. 

 
Kouluilla on kuitenkin molemman indikaattorin kuvaamiin ongelmiin puututtu oppilaille tarjottavia tukitoimia 

monipuolistamalla, oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä ja etenkin liikunnallisten välituntitoimien 

tehokkaammalla ohjauksella. Hankasalmella nuorten kanssa työskentelevät työntekijät (kunta, seurakunta ja 

  4H) tapaavat nuoria nuorisotyönvälkällä viikottain. 

Koulujen KiVa Koulu –ohjelma tukee kiusaamisen vastaisen työn lisäksi myös koulun yhteisöllisyyttä ja ohjel-

maa hyödynnetään niin luokanohjaajien kuin ryhmäytymishetkien sisällä. Koulu toimii myös aktiivisesti yhteis-

työssä esim. kunnan nuorisopalvelujen kanssa tavoitteena rakentaa hankasalmelaisten nuorten arkeen entistä 

tiiviimpiä tukiverkkoja ja yhteisöllisyyden kokemusta. Myös mm. tukioppilas-, oppilaskunta- ja tutortoiminta 

tukevat turvallisen koulun ilmapiiriä. 

 

  
 
Vuodesta 2013 alkaen kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olevien lasten määrä on laskenut noin 5 %. 

Useampiin muihin kuntiin verrattuna Hankasalmella kunnallisessa kokopäivähoidossa on vähemmän  lapsia. 

Osapäivähoidossa olevien lasten lukumäärä on hieman kasvanut vuodesta 2013. Subjektiivinen päivähoito-

oikeus ja alueen yleinen työllisyystilanne voi vaikuttaa lukuihin. Tähän asti päivähoitopalvelut on pystytty järjes-

tämään ongelmitta. Rinnalla pitäisi kuitenkin kehittää kerhotoimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
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3 Nuoret 

 

 

Terveyskeskusten suun terveydenhuollon asiakkaiden osuus väestöstä on suurin 0–17–vuotiaiden ikäryhmässä 

koko maassa. Ikä- ja ammattiryhmittäin tarkasteltuna suurin muutos vuosina 2002–2010 on ollut 0–17-

vuotiaiden hammaslääkärikäyntien väheneminen. Suuhygienistien ja hammashuoltajien käyntimäärät ovat vuo-

desta 2002 hiukan kasvaneet, kuitenkin suun terveydenhuollon käynneistä pääosa kohdistuu hammaslääkäreille. 

Vuonna 2015 hammaslääkärikäyntejä Hankasalmella oli 816 (vuonna 2011 1005).  THL:n tilastojen mukaan 

lasten hampaiden kunto on heikentynyt. Lisääntynyt sokerin saanti ja yhä tiheämmin nautitut välipalat ovat kas-

vava haaste hammasterveydelle. Hankasalmella lasten hammasterveys on kuitenkin säilynyt hyvänä. 

 

 

Huostaanotettujen lasten määrä on pysynyt melko samana vuodesta 2011 alkaen ja vastaa tilastojen mukaan 
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pienten maaseutumaisten kuntien keskiarvoa. Hankasalmella on panostettu lastensuojelun avohuollon tukitoi-

miin ja järjestetty muun muassa kunnan oman toiminnan ohella ostopalveluna hankittua perhetyötä ja ammatil-

lista tukihenkilötoimintaa. Toisaalta lastensuojelun sijaishuollossa henkilöstöresurssien vähäisyyden vuoksi 

työskentely rajoittuu paljolti asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ja varsinaiseen työskentelyyn perheen ja lapsen 

kanssa aikaa jää niukalti. 

 

Lisääntyvä nuorisotyöttömyys aiheuttaa lisähaasteita nuorisotakuun toteutumiseen. Vuoden 2013 alusta voimaan 

astunut nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, 

työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös 

koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.  

Hankasalmella on toteutettu etsivää nuorisotyötä sivistystoimen hankkeena. Työntekijät menevät sinne, missä 

potentiaaliset väliinputoajat ovat. Tavoitteena on tarjota monenlaista tukea, jotta nuori voi kiinnittyä opiskelu- tai 

työelämään. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena auttaa alle 30-vuotiaita nuoria, jotka ovat 

koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. 

Kunnassa on toteutettu vuodesta 2012 alkaen nuorille suunnattua ryhmätoimintaa, joka myös osaltaan vastaa 

nuorisotakuun asettamiin tavoitteisiin. Ryhmätoiminnalla on saavutettu merkittäviä tuloksia nuorten tulevaisuu-

den suunnitelmien toteuttamiseksi. Hankasalmella Nuorten työpaja toimii oppisopimus- ja koulutuspaikkana 

mahdollisuuksien mukaan ja siellä voi myös työskennellä kuntouttavassa työtoiminnassa.  Kunnan kanssa yh-

teistyössä toimiva 4H-yhdistys on merkittävä nuorten työllistämiskanava ja 4H:n toteuttamat hankkeet ovat ol-

leet tiiviisti mukana yhteistyössä ja kehittämässä ryhmätoimintaa. 

 

- Vuonna 2011 nuorisotyöttömiä oli keskimäärin 23 henkilöä/kk. 

- Vuonna 2012 nuorisotyöttömiä oli keskimäärin 22 henkilöä/kk. 

- Vuonna 2013 nuorisotyöttömänä keskimäärin 29 henkilöä/kk. 

- Vuonna 2014 nuorisotyöttömiä oli keskimäärin 29 henkilöä/kk 

- Vuonna 2015 nuorisotyöttömiä oli keskimäärin 26 henkilöä/kk  

 

Nuorisotyöttömyystilanne on kaikkien verrokkikuntiemme joukossa paras, vuonna 2015 noin 13,5 %, kun valta-

osalla se on 15-25 välissä. Suhteellisen positiiviseen tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat olleet jo aiemmin tode-



 15 

tun etsivän nuorisotyön ja 4H:n ohella, opintojen ohjaus, oppisopimuskoulutus, työpajatoiminta, työllisyyttä 

tukevat hankkeet ja oma TE-toimisto henkilö kunnan kanssa toimimassa. Hankasalmella nuorten kanssa työs-

kentelevien verkoston yhteistyönä toteutettava starttiryhmä-toimintamalli on tavoittanut kohderyhmää hyvin. 

Nuorten työpaja Taitotuvalla on kehitetty Hankasalmelaisten nuorten palveluohjauksen mallia vuosina 2015-16, 

vastaamaan nuorten tämänhetkisiä tarpeita sähköisten palvelujen yhteiskunnassa. Nuorten palveluja on tarkoitus 

keskittää Taitotuvalle ja palveluohjaus tapahtuu sieltä kautta. 

 

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit (nuorisopsykiatria) ovat lisääntyneet selvästi viimeisen viiden vuoden 

aikana. Hankasalmen kunnassa tapahtunut kehitys vastaa vertailukunnissa tapahtunutta kehitystä vuoteen 2012 

asti, mutta sen jälkeen käyntimäärissä on meillä tapahtunut jyrkin lisäys vuoden sisällä (noin 650:stä käynnistä 

noin 1100 käyntiin).  Indikaattori voi kertoa valtakunnallisestikin todetusta nuorten palvelutarpeen lisääntymi-

sestä että myös kunnan tehostuneesta puuttumisesta. 

Hankasalmella nuorten henkistä hyvinvointia on pyritty tukemaan koulujen tutor-/tuki- oppilastoiminnalla, en-

naltaehkäisevillä vapaa-ajan palveluilla ja kouluterveydenhoitosuunnitelmia tekemällä, sekä palkkaamalla vuo-

den 2013 alusta Hankasalmen sivistystoimeen koulukuraattori. Hankasalmen kunnassa on ollut oma koulupsyko-

logi jo vuosia. Ensiarvoisen tärkeää onkin varhainen puuttuminen. 

Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille vapaa-ajalla ohjattua toimintaa, tietoa ja neuvontaa esim. nuorisotiloissa, ker-

hoissa ja verkkopalveluissa. Toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Osallisuuskasvatus yksi keskeisis-

tä nuorisotyön palvelukokonaisuuksista ja sen välittömänä tavoitteena on aikaansaada nuorelle tunne osallisuu-

desta. Osallisuus on sosiaalista vahvistamista, jolloin nuoren kasvua tuetaan itsestään, ympäristöstään ja yhteis-

kunnasta kiinnostuneeksi aktiiviseksi kansalaiseksi. Yksilöllistä tukea nuorille voidaan tarjota mm. etsivän nuo-

risotyön ohjaajien työn kautta. Nuoret voivat olla itse yhteydessä etsivän työn ohjaajiin tai ohjautua asiakkaiksi 

yhteistyöverkoston kautta. 

Hankasalmi käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian avohoidon liikkuvan työryhmä Kolikon 

palveluita nuoren ja hänen verkostonsa omassa ympäristössä. Kolikko tekee arvioita hoidon tarpeesta ja ohjaa 

tarvittaessa mahdolliseen jatkohoitoon. 
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Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24 -vuotiaiden määrässä on ollut laskeva trendi  vuodesta 2009 ja aste on 

noin 6% vuonna 2013. Aste on nyt verrokkilähikuntiemme joukossa toiseksi paras. Myönteinen kehitys kertoo 

kunnan tekemistä satsauksista, joita ovat olleet mm. etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta, oppisopimuskoulutus 

sekä monet työllisyyttä tukevat hankkeet. Myös koulujen opinto-ohjaus, lukiokoulutus ja aiemmin TE-toimiston 

kanssa tehtävä yhteistyö on vaikuttanut positiivisesti tähän.  TE-toimiston palvelujen vähentyminen ja loppumi-

nen paikkakunnalta saattaa olla riski tulevaisuudessa. 

 

 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuorten osuus on viimeisimmän tiedon (2014) mukaan 4.3 % vas-

taavanikäisestä väestöstä. Viimeisen vuoden kehitys tuplasi indikaattorin lukeman niin, että verrokkikuntiin ver-

rattuna vain Joutsalla on suurempi osuus pitkäaikaisen toimeentulotuen piirissä.  
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Päivittäinen tupakointi on Hankasalmen 8.-9.luokkien oppilaiden keskuudessa vähentynyt  vuoteen 2011 asti, 

jonka jälkeen määrä kääntyi nousuun. Tupakoivia on viimeisimmän mittauksen mukaan noin 12%, joka on pien-

ten kuntien tilannetta parempi. Vastaajien pienen määrän vuoksi tuloksissa saattaa olla vuosittaista isoa heittelyä, 

joka ei todellisuudessa ole merkittävää. Indikaattorin tulokseen ovat vaikuttaneet koulujen terveyskasvatus ja -

valistus sekä tupakointitapausten hoitomalli. Säännöllisesti tupakoitsevien nuorten määrät vaihtelevat vuosittain 

jonkin verran ja pienissä ikäluokissa sekä suhteellisen pienessä tupakoitsijoiden määrässä heilahtelu näyttäytyy 

helposti suurena prosentuaalisena muutoksena.  

Vuoden 2015 kouluterveyskyselyt toteutettiin sähköisesti, mikä aiheutti valtakunnallisesti ongelmia. Han-

kasalmen kunnan osalta tuloksia ei saatu, joten vertailua edellisen kyselyn tuloksiin ei voida tehdä. 

 
Sitoutuminen Savuton Hankasalmi- ohjelmaan voisi olla myös toimiva signaali nuorisolle tupakan haitoista ja 

sen aloittamisen järkevyydestä. Savuton Hankasalmi on virkamies valmistelussa ja tulee päätöksen tekoon lop-

puvuodesta 2016.  
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4 Työikäiset 

 

 
 

 

 
 

Suurin osa suomalaisista voi psyykkisesti hyvin. Noin neljäsosa suomalaisista kärsii haittaavista psyykkisistä 

oireista tiettynä ajankohtana ja 15–20 prosentilla on todettavissa jokin diagnosoitava mielenterveyden häiriö. 

Näistä tavallisimpia ovat erilaiset masennustilat, ahdistuneisuushäiriöt ja alkoholin käyttöön liittyvät häiriöt. 

Mielenterveyden häiriöt ovat muodostuneet suurimmaksi eläköitymistä ja pitkäaikaista työkyvyttömyyttä aiheut-

tavaksi sairausryhmäksi. 
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Hankasalmella työkyvyttömyyseläkettä sai 4,8 % 16-64-vuotiaista mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 

vuoksi (vuonna 2011 5,7 %). Myös päihteiden käytöllä on kiistaton yhteys mielenterveyteen. Ylivoimaisesti 

tärkein päihdyttävä aine on edelleen alkoholi, jonka lisääntyvästä käytöstä aiheutuu kasautuvia mielenterveydel-

lisiä, somaattisia ja sosiaalisia haittoja.  

 

Vuonna 2009 julkaistussa kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa todetaan, että yhä useammalla 

ihmisellä on samanaikaisesti sekä mielenterveys- että päihdeongelma, joten mielenterveyden ja päihteettömyy-

den edistämistä, ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien 

hoitoa tulee kehittää yhdessä myös strategiatasolla.  Jyväskylän kaupunki kokosi yhdessä JYTE-kuntien kanssa 

mielenterveys- ja päihdesuunnitelman, jossa Hankasalmikin oli mukana. Suunnitelmaa työstettiin kolmessa työ-

ryhmässä, joiden työtä ohjausryhmä ohjasi. Jokaisessa työryhmässä oli myös Hankasalmen kunnan edustaja. 

 

1) Ensimmäinen työryhmä työsti mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiskokonaisuuden suunni-

telmaa,  

2) toisen työryhmän suunnittelun kohteena oli mielenterveyshäiriöiden ja päihdehaittojen ehkäisy ja var-

hainen tunnistaminen ja  

3) kolmas työryhmä keskittyi mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien hoitoon ja kuntoutukseen.  

 

Työryhmätyöskentelyn tukena toimi kansallisen KASTE-hankkeen Keski-Suomen Arjen mieli-hankkeen projek-

tikoordinaattori.  

 

Mielenterveyden edistäminen, häiriöiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus muodostavat mielenterveystyön kokonai-

suuden. Ehkäisevä mielenterveystyö on toimintaa, josta valtaosa toteutuu lääketieteellisten perustein toteutetta-

vien mielenterveyspalveluiden ulkopuolella. Esimerkkinä ehkäisevästä mielenterveystyöstä on Time out! Aikali-

sä! Elämä raiteilleen – toimintamalli kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle jääneiden tai siviilipalveluksen kes-

keyttäneiden psykososiaalinen tukeminen. Hankasalmen kunnassa palveluohjaaja on suorittanut TIME OUT!-

koulutuksen ja on aina mukana kutsunnoissa. Puolustusvoimien sosiaalityöntekijä ottaa tarvittaessa yhteyttä 

TIME OUT!-ohjaajiin mikäli varusmiespalveluksen aikana ilmenee tarvetta henkilökohtaiselle ohjaukselle.  

 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16-64 vuotiaiden prosent-

tiosuus on pysynyt vertailujakson aikana melko tasaisena. Verrokkikuntiin verrattuna Hankasalmen tilanne on 

useimpia muita huonompi. Asiaan voisi vaikuttaa mm. lasten ja nuorten vanhempien tukemisella kuntoutumis-

vaiheessa, ennaltaehkäisevällä työllä, kattavilla vapaa-ajanpalveluilla sekä yhteistyöllä mielenterveysyhdistys 
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Tuikku ry:n kanssa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden kautta turvataan perheen lapsille säännöllinen, turvalli-

nen arki ja mahdollisuus vanhemmille kuntoutua. 

 

 
 

 
 

Tilastojen mukaan Hankasalmella on ollut verrattain vähän asiakkaita päihdehuollon avopalveluissa. Mikäli A-

klinikkaa tai nuorisoasemaa ei paikkakunnalla ole, tapahtuvat avopalveluasioinnit lähinnä terveyskeskuksissa. 

Hankasalmea lähimmät a-klinikkaa vastaavat palvelut ovat Jyväskylässä (Sovatek-säätiö) tai Kirkkopalvelujen 

Avoruusun palvelut Pieksämäellä. Näin ollen tilastoituja avopalveluja on Hankasalmella käytetty vähän. Suurin 

osa päihdehuollon avopalveluista Hankasalmella toteutetaan terveysasemalla.  Vuoden 2013 alusta alkaen Han-

kasalmella on työskennellyt Keski-Suomen keskussairaalan päihdehoitaja, joka käy kerran viikossa Hankasal-

mella.  

 

Päihdehuollon laitoksessa hoidossa sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden asi-

akkaiden määrä on pienentynyt vuodesta 2008 alkaen.  Hankasalmella on kehitetty omaa päihdetyötä päihdestra-

tegian mukaisesti ja päihdehoitoarvioita tehdään yhdessä moniammatillisessa tiimissä, joka kokoontuu noin 9-10 
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kertaa vuodessa. Päihdehuollon arvioiden tekeminen ja laitoskuntoutuksen jälkeisten jatkopolkujen suunnittelu 

on tehostanut päihdehuollon toimintaa, mikä on vähentänyt päihdehuollon laitoksissa olleiden määrää. 

 
 

Indikaattori kertoo yhteiskunnallisesta syrjäytymisuhkasta, sillä toimeentulotuki on viimesijaisin toimeentulon 

tukimuoto.  Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan 

myöntää ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteista kunnat päättävät. Henkilölle tai perheelle laaditaan las-

kelma toimeentulotuen tarpeesta. Ennen tuen myöntämistä selvitetään hakijan tai hänen perheensä mahdollisuu-

det saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä. Toimeentulotuen myöntämistä ohjaa toimeentulotukilain lisäksi 

Hankasalmen perusturvalautakunnan vahvistama soveltamisohje, jossa esimerkiksi on määritelty laskelmassa 

huomioitavat kohtuulliset asumiskustannukset kunnassa. Perustoimeentulotuen rahoitukseen osallistuvat kunnat 

ja valtio yhtä suurin osuuksin. 

 
Toimeentulotuen saaminen on läheisesti työttömyyteen liittyvä indikaattori ja kertoo myös välillisesti ensisijais-

ten tukimuotojen tason riittävyydestä. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kehitys näyttäisi seuraa-

van 1990-luvun vaihteen jälkeen tapahtunutta taloudellista kehitystä muutaman vuoden viiveellä. Toimeentulo-

tuen asiakkaiden määrä lisääntyikin selvästi vuoden 2009 taloudellisen taantuman ja työttömyyden lisääntymisen 

myötä. Vuonna 2011 Suomen väestöstä 6,9 prosenttia sai toimeentulotukea, Hankasalmella 9,9 % ja Jyväskyläs-

sä 8,8 % ja Karstulassa 4,4 % väestöstä. 2000-luvulla yhä suurempi osa toimeentulotuen asiakkaista on toimeen-

tulotuen pitkäaikaisasiakkaita. Näin myönteinenkin kehitys työllisyystilanteessa heijastuu entistä hitaammin 

toimeentulotuen asiakaskuntaan. 

 

Hankasalmella toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä on pienentynyt vuodesta 2011 alkaen, ollen 

tällä hetkellä 1,9 %. Toimeentulotuen tarvetta on pyritty vähentämään tehostamalla yhteistyötä TE-toimiston, 

kunnan palveluohjauksen ja sosiaalityön sekä erilaisten hankkeiden kesken, jotta työttömille henkilöille saatai-

siin sopivat aktivointipalvelut.   
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Suuret ikäluokat ovat siirtymässä vanhuuseläkkeelle. Samanaikaisesti osa hyvässä työiässä olevia ihmisiä on 

vaarassa syrjäytyä työelämästä ennenaikaisesti sairauksien vuoksi. Kaksi sairausryhmää kattaa yli puolet työky-

vyttömyyseläkkeiden perusteina olevista sairauksista. Noin kolmasosalla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvistä 

tärkeimpänä työkykyä heikentävänä sairautena on jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus ja toisella kolmanneksella 

jokin mielenterveyden häiriö. Yksittäisistä sairauksista yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste sekä miehillä 

että naisilla on masennustila. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko määräaikaisena tai toistaiseksi. Vuo-

desta 1996 alkaen määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet on myönnetty kuntoutustuen nimellä. (STM 2010:16.) 

 

Työelämä on viime vuosikymmenien aikana muuttunut. Palvelutyö on lisääntynyt, mutta yksinkertaisemmat 

palvelu- ja valmistustehtävät ovat vähentyneet tai kadonneet. Myös työtehtävien sisältö on muuttunut: vuorovai-

kutustaitoja vaaditaan enemmän ja henkinen työ on lisääntynyt. Täydellisen työkyvyn vaatimukset saattavat 

sulkea osittain työkykyiset myös heille soveltuvien työtehtävien ulkopuolelle. Riski joutua työkyvyttömyyseläk-

keelle on huomattavasti suurempi vanhemmissa ikäryhmissä kuin nuoremmissa. Julkisen sektorin ikärakenne – 

vanhuuseläkeikää lähestyvien suuri määrä – ja siihen liittyvä työvoimapulan uhka kannustaa kuntatyönantajaa 

löytämään keinoja työurien pidentämiseksi. 

 

Hankasalmella työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on suuri. Vuonna 2013 13% (vuonna 2011 11,6 %) 16-

64-vuotiaista hankasalmelaisista sai työkyvyttömyyseläkettä, kun koko maassa eläkettä sai 7,3 %. Tutkimusten 

mukaan varhaisten eläkemuotojen, kuten osa-aikaeläkkeen käyttö, voi vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tymistä. Osa-aikaeläkkeeseen liittyvä työajan lyheneminen saattaa keventää työkuormitusta ja ehkäistä työkyvyn 

heikkenemistä. Työn fyysisillä vaatimuksilla on myös edelleen suuri merkitys työkyvyn heikkenemiselle. Kun-

nan perusturvan ammateista fyysistä kuormitusta aiheutuu eniten hoito- ja hoivatyössä. Olennaista on, että työ-

kyvyn heikkenemiseen tartutaan riittävän varhain. Työn ongelmiin tulisi puuttua jo ennen kuin ne aiheuttavat 

työkyvyn menetystä. Hankasalmen kuntatyönantajalla on käytössään varhaisen välittämisen malli työhyvinvoin-

nin edistämisessä. Aina mahdollisuuksien mukaan pyritään muokkaamaan työnkuvia, järjestämään erilaisia jous-

toja ja koulutusta sekä kehittymismahdollisuuksia työntekijöiden voimavarojen vahvistamiseksi.  
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Kunnan työttömyysaste koko vuonna 2015 oli keskimäärin 15,8 % (vuonna 2011 12,8 %). Työttömyysaste 

vuonna 2015 koko Keski-Suomen alueella oli keskimäärin 17,2 % (ed. vuonna 2014 16,3 %). 

 
Hankasalmella työttömyysprosentti on viime vuosina ollut melko korkea. Hankasalmen näkökulmasta Jyväskylä 

on nettopendelöinnin kannalta tärkein alue, joten työllisyyden kehitys Jyväskylässä vaikuttaa merkittävästi.  

Toisaalta pendelöinti vaikuttaa Hankasalmella alle 20 % työllisyyden hoidossa, joten ongelmana on, miten ns. 

vahva työpaikkaomavaraisuus saadaan käytännössä toteutumaan. Teoriassa työpaikkaomavaraisuus on hyvä, 

mutta käytännössä johtaa helposti muuta Jyväskylän seutua korkeampaan työttömyyteen.   

 

Vuonna 2015 pitkäaikaistyöttömiä oli 4,3 % työvoimasta (3,0 % vuonna 2011) ja 27,5 % työttömistä (23,8 % 

vuonna 2011). 

 

- Vuonna 2011 yli vuoden työttömänä olleiden (pitkäaikaistyöttömien) määrä oli keskimäärin 69 henk./kk 

 työttömien määrä keskimäärin 291 henk./kk  

- Vuonna 2012 yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli keskimäärin 71 henk./kk 

 työttömien määrä keskimäärin 304 henk./kk 

- Vuonna 2013 yli vuoden työttömän olleiden määrä on ollut keskimäärin 63 henk./kk  

 työttömien määrä keskimäärin 337 henk./kk 

- Vuonna 2014 yli vuoden työttömän olleiden määrä on ollut keskimäärin  72 henk./kk  

 työttömien määrä keskimäärin 337 henk./kk 

- Vuonna 2015 yli vuoden työttömän olleiden määrä on ollut keskimäärin  97 henk./kk  

 työttömien määrä keskimäärin 358 henk./kk 

-  

 

Kunnat rahoittavat 1.1.2015 alusta alkaen puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 300 päivää tukea 

saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille (passiivituen saajat) ja 75 % yli 1000 päivää tukea saaneille, aktiivi-

toimiin osallistumattomille. Kela perii kunnilta työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuuden. Kuntien on järjestet-

tävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai 

toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin 

palveluihin. Valtio maksaa 300 päivän jälkeenkin niiden työmarkkinatuen saajien kustannukset, jotka osallistu-

vat työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan.  
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Vuoden 2015 aikana kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli 76 henkilöä vuoden aikana (24 henkilöä vuonna 

2011). Kesäkuun alussa 2015 Hankasalmella avautui työpajatoiminta, jonka myötä kuntouttavassa työtoiminnas-

sa olevien henkilöiden määrä on lisääntynyt paljon.  Lisäksi Hankasalmella on kehitelty erilaisia kuntouttavan 

työtoiminnan ryhmiä eri kohderyhmille, jotka on koettu hyväksi työmuodoksi.  

 

Hankasalmella työttömien määrä on alkanut lisääntyä vuodesta 2008 lähtien. Paikallisena haasteena on työikäi-

sen väestön korkea keski-ikä ja pitkäaikaistyöttömien monialainen tuen tarve. Vahvuutena Hankasalmella on 

moniammatillisen ja pitkäjänteisen yhteistyön toimivuus eri tahojen kesken. Työllisyystyöryhmä ja pitkäaikais-

työttömien (yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden) asioita käsittelevät työryhmät kokoontuvat säännöllises-

ti. Työllistymiseen liittyviä haasteita pohditaan myös muissa työryhmissä lääkärin, terveydenhoitajan, sosiaali-

työntekijöiden, sosiaalipalvelusihteerin, kunnan työnsuunnittelijoiden, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöiden 

kesken sekä päihdetyöryhmässä, johon kuuluvat myös kolmannen sektorin toimijat. Osa TE-toimiston Han-

kasalmen toimipaikan palveluista säilyy myös tulevana vuonna, painottuen aktivointisuunnitelmien laadintaan ja 

työllistymisessä tukea tarvitsevien henkilöiden asioihin. Pitkäaikaistyöttömille tehdään tarvittaessa terveystar-

kastuksia. Jatkossa kunnan haasteena on pitkäkestoisen, yksilöllisen ja ohjatun työtoiminnan monipuolistaminen 

kehittämällä työpajatoimintaa ja työvalmennusta.  

 

Lisäksi sivistyspalvelut tukevat pitkäaikaistyöttömien osallisuutta yhteiskuntaan muun muassa seuraavilla palve-

luilla: päivähoito-oikeus, kirjastopalvelut/lehtien luku ym. maksuttomat ja tuetut vapaa-ajan palvelut esim. kan-

salaisopiston opintoseteliavustus.  
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Työikäisen väestön avohoidon lääkärikäynnit ovat vähentyneet kaikissa vertailukunnissa, paitsi Karstulassa. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 15–64-vuotiaat kävivät lääkärissä keskimäärin 1,5 kertaa asukasta kohden 

vuodessa. Osa 15–64-vuotiaista käyttää myös yksityistä työterveyshuoltoa ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosää-

tiön palveluita mikä osaltaan vaikuttaa terveyskeskuskäyntien määrään.   

 
Vuonna 2011 koko maassa 15-49-vuotiaiden lääkärikäyntejä oli 1042 ja Hankasalmella 1602 ja vuonna 2015 

Hankasalmella oli 1202 käyntiä. Hankasalmella työikäisen väestön (15-64-vuotiaat) käyntejä oli eniten vuonna 

2008 (2384). Vuonna 2015 50-64-vuotiaiden lääkärikäyntejä oli Hankasalmella 1315. Koko maassa enemmistö 

terveyskeskuskäynneistä on viime vuosina tehty muun ammattihenkilön kuin lääkärin luokse.  

 

Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kunnat ovat muodostaneet vuodesta 2011 alka-

en terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (JYTE), jonka vastuukunta on Jyväskylä ja joka on Jyväskylän kau-

pungin perusturvalautakunnan alaisuudessa. Kunnat järjestävät sosiaalihuollon palvelut itse. Hankasalmen terve-

ysasemalla on ollut lääkärivajetta ja työtä on tehty vähemmällä henkilöstömäärällä. Vaje on rajoittanut hoitoon 

pääsyä jonotusaikojen pidentyessä kahteen kuukauteen. Toiminta on viime aikoina ollut pääasiassa päivystyksel-

listä. Tavoitteena on, että rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavat terveysaseman sairaanhoitajat pystyisi-

vät auttamaan entistä enemmän lääkärien ruuhkien purkamisessa.  Aluehoitajamallin toteuttaminen on aloitettu 

vuoden 2014 alussa ja asiointia on ohjattu tapahtumaan puhelimessa mm. laboratoriovastausten antamisessa, 

jolloin henkilökohtaisia käyntejä terveysasemalla on voitu vähentää.  
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5 Ikäihmiset 

 

 
Ikääntyneiden mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään pidetään keskeisenä tavoitteena 

vanhustenhuollossa. Tavoite on linjattu myös Hankasalmen vanhuspalvelustrategiassa. Valtakunnallinen laa-

tusuositus on 91-92% vastaavanikäisestä väestöstä.  

 

Asiakastietojärjestelmästä saatujen toimintatilastojen mukaan hankasalmelaisista yli 75-vuotiaista asui omassa 

kodissaan (otanta tehty vuosittain 31.12.):     

2011 95,7 %   

2012 92,5 %  

2013 91,4%  

2014 88,2%  

Tätä raporttia kootessa ei ollut käytettävissä vastaavaa vuoden 2015 eikä 2016 tilastotietoa. 

 

Kotona asumista tukevia palveluja on ollut kotihoidon ja tukipalvelujen lisäksi mm. omaishoidon tuki ja sosiaa-

lihuollolliset kuljetuspalvelut. 

 

80 vuotta täyttäville tehdään hyvinvointia tukevat kotikäynnit, joilla pyritään löytämään apua tarvitsevat ajoissa 

ja ohjaamaan palvelujen piiriin kotona asumisen mahdollistamiseksi. Vuonna 2015 oli 47 80 vuotta täyttävää 

henkilöä, joista 17 oli jo kotihoidon palveluiden piirissä. Ennalta ehkäisevän kotikäynnin 80 vuotta täyttävistä 

otti vastaan lähes jokainen. Vuonna 2014 oli 48 80 vuotta täyttävää henkilöä, joista 12 oli jo palvelujen piirissä. 

Ennalta ehkäisevän kotikäynnin otti vastaan tuolloin 36 henkilöä. 

 

Ennaltaehkäisevänä palveluna järjestetään myös päiväkeskustoimintaa.  Vuoden 2011 aikana päiväkeskuksissa 

oli asiakkaana yhteensä 81 henkilöä, joista yli 75-vuotiaita oli 74 henkilöä (10,6 % ikäryhmästä). Vuonna 2012 

asiakkaita päiväkeskuksissa oli vuoden aikana yhteensä 85 eri henkilöä, joista yli 75-vuotiaita oli 75 henkilöä 

(10,9 % ikäryhmästä). Vuonna 2014 päiväkeskusten asiakasmäärät pysyivät edellisvuoteen verrattuna samoina, 

kunnes asemalla sijainnut päiväkeskus lakkautettiin 1.4.2014. Vuonna 2015 päiväkeskuksessa kävi 54 eri henki-

löä, joista 46 oli 75 vuotta täyttäneitä (6,6% ikäryhmästä). Tieto perustuu asiakastietojärjestelmästä saatuun toi-

mintatilastoon. 
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Hankasalmella on tarjolla runsaasti ikäihmisille suunnattuja asuntoja. Vanhaintukiyhdistys omistaa n. 90 asun-

toa, joihin asukkaat valitaan SAS-ryhmän esityksestä. Omista kodeista hakeudutaan pois yleensä toimintakyvyn 

heikkenemisen vuoksi, ei asunnon huonon kunnon vuoksi. Hankasalmella on ollut vuoden 2014 lopussa 67 te-

hostetun palveluasumisen asumispaikkaa. Vuoden 2016 lopulla tehostettujen palveluasumisen paikkojen määrä 

on 84. 

 

 
Yksin asuvien ikäihmisten määrä on melko suuri Hankasalmella. Vuonna 2015 yksinasuvia 75 vuotta täyttäneitä 

vastaavanikäisestä asuntoväestä oli 50,7 % Vuonna 2014 vastaava luku oli 48,4 %.  Hankasalmen väestö on 

ikääntynyttä ja osa asukkaista asuu pitkien välimatkojen päässä kaukana naapureista, huonojen teiden varsilla. 

Joukkoliikennettä on karsittu, mutta samalla on kehitetty korvaavia taksivuoroja syrjäkylille. Syrjässä asuvien 

mahdollisuus päästä kerran viikossa kuntakeskukseen on varmistettava kattavasti ja kuljetuspalveluja on kehitet-

tävä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalve-

luja ei ole tarkoitettu korvaamaan puuttuvaa julkista liikennettä. 

 

Syrjäseutujen liikenneyhteyksien lisääminen, ikäihmisten asumisen tason parantaminen korjausavustuksilla ja 

erilaisella geroteknologialla mahdollistaisi kotona asumisen entistä pidempään. Ennalta ehkäisevien terveyspal-

velujen varmistaminen ja ennaltaehkäisevät neuvontapalvelut vanhuspalveluissa edistävät kotona selviytymistä. 

Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä kannattaisi tukea erilaisilla liikuntapalveluilla. Ennakoivia palveluja 

voitaisiin suunnata erilaisiin riskiryhmiin kuuluville (leskeytyneet, päihteiden käyttäjät, yksinäiseksi itsensä ko-

kevat). Vanhuspalveluiden lisääntyvä tarve edellyttää riittävää resursointia kaikissa toimintayksiköissä. 

 

Vanhuspalvelulaki 7 §: Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja 

laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky 

edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. 

 

Vanhuspalvelulaki 9 §: Kunnan on osoitettava riittävät voimavarat ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja itsenäi-

sen suoriutumisen tukemiseen sekä iäkkäille henkilöille järjestettäviin sosiaalipalveluihin jotka ovat kunnan 

peruspalvelujen valtionosuuden perusteena. 

 

Vanhuspalvelulaki 12 §: Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja 

itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluita. 
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Hankasalmella omaishoidon tuen saajien määrä on pudonnut edellisistä vuosista. Omaishoidon tukeen on pyritty 

budjetoimaan määrärahoja tarvetta vastaavasti ja tukea on aiemmin myönnetty verrattain vähäisellä tarveharkin-

nalla. Omaishoidon tuki on omalta osaltaan edistänyt kotona asumista. Jatkossa tavoitteena tulee olla palvelujen 

kehittäminen palkkioiden myöntämisen ohella. 

 

Omaishoidon tukea sai vuonna 2010 60 yli 65-vuotiasta henkilöä. Vastaavat luvut esitetty alla: 

   2011 69   

   2012 58   

   2014 31  

   2015 31  

 

Omaishoidon tukea sai vuonna 2010 44 yli 75-vuotiasta henkilöä Vastaavat luvut esitetty alla: 

   2011 55  

   2012 50  

   2014 25 

   2015 24  
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Valtakunnallinen tavoite on, että 5-6 % yli 75-vuotiaista saa omaishoidon tukea (42-49 hlöä).  

Vapaa-ajanpalveluiden yhteistyö Omaiset ja Läheiset ry:n kanssa tukee omaishoitajien jaksamista.  

 

 
Vuonna 2010 vanhainkoti muuttui avopalveluyksiköksi ja samalla väheni 34 pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa. 

Vuoden 2016 alusta laitoshoidon paikat vähenivät edelleen, kun sairaala lakkautui ja Tammirantaan jäi 16 sosi-

aalitoimen laitoshoidon paikkaa. Valtakunnallisen suosituksen mukaan 2-3 % yli 75-vuotiaista olisi laitoshoidos-

sa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli vuonna 2012 3,2 % yli 75-vuotiaista kuntalaisista (tarkastelukohta vuosit-

tain 31.12.) Vastaavat luvut olivat vuonna 2013 4,6 %, 2014 2,5 % ja 2015 2,3 % Vuoden 2016 marraskuussa 

pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli 7 henkilöä, joista yli 75-vuotiaita oli 6 henkilöä (0,86%). 

 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa tulisi hoitaa vain lääketieteellisin indikaatioin. Pitkäaikaista laitoshoitoa vähennet-

täessä on samalla lisättävä tehostettua palveluasumista ja hyödynnettävä vapautunutta henkilöstöresurssia avo-

palveluihin. Riittävät asumispalvelut ja riittävä henkilöstö niissä korvaa laitosasumisen. Vanhuspalvelulaki 14§: 

Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito on toteutettava ensisijaisesti hänen yksityiskodissaan tai 

muuhun kodinomaiseen paikkaan järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Pitkäaikainen hoito laitoshoitona 

voidaan toteuttaa vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet. 
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Asiakasmäärä kotihoidossa on lisääntynyt edellisvuosiin verrattuna. Valtakunnallinen laatusuositus on 13-14 % 

vastaavanikäisestä väestöstä. 

 

Vuonna 2011 säännöllisen kotihoidon piirissä (30.11.) oli 67 yli 75-vuotiasta henkilöä (9,7 %). Vuonna 2012 

säännöllisen kotihoidon piirissä oli 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä 70 (10,1 %). Kotihoidon käyntejä on ollut 

vuoden 2012 aikana 76.975. Kotisairaanhoidon asiakkaita on ollut vuonna 2012 69 henkilöä. Vuonna 2013 

säännöllisen kotihoidon piirissä oli 77 yli 75-vuotiasta henkilöä (11%). Vuonna 2014 säännöllisen kotihoidon 

lukemat pysyivät samana. Kotihoidon käyntejä oli ollut 67.000. Vuonna 2015 säännöllisen kotihoidon piirissä 

(30.11.) oli 107 yli 75-vuotiasta henkilöä (15.4 %), kotihoidon käyntejä oli ollut 72.000.  

 

Vuonna 2012 Rava -indeksillä mitattuna kotihoidon asiakkaista (103) laskentahetkellä (18.12.) oli 33 henkilöä, 

joiden hoitoisuus (Rava yli 2,50) edellytti ympärivuorokautista hoitoa. Vuonna 2013 Rava -indeksillä mitattuna 

kotihoidon asiakkaista (104) laskentahetkellä oli 20 henkilöä, joiden hoitoisuus (Rava yli 2,50) edellytti ympäri-

vuorokautista hoitoa. Vuonna 2014 tutkimukseen osallistui 121 kotihoidon asiakasta, joista 26 henkilön Rava-

indeksi osoitti heidän tarvitsevan ympärivuorokautista hoitoa. Vuonna 2015 vastaava tulos kertoi, että 127 hen-

kilön joukosta 33 tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa. Uusimman, 7.11.2016 tehdyn Rava -

poikkileikkaustutkimuksen mukaan, kotihoidon tutkimukseen osallistuvia asiakkaita oli laskentahetkellä 130 ja 

heistä 32 henkilön (Rava yli 2,50) hoitoisuus edellytti Rava-mittarilla mitattuna ympärivuorokautista hoitoa. 

Kotihoito korvaa osittain palveluasumisen runsailla päivittäisillä käynneillä. Asiakkaina on myös alle 75- ja alle 

65-vuotiaita, mikä on otettava huomioon henkilöstötarvetta arvioitaessa. Vanhuspalveluissa palvelutalojen ja 

päiväkeskusten henkilökuntaa on lisätty viime vuosina.  Asumispalvelua tulee resursoida myös muille ikäryhmil-

le. 
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Avohoidon lääkärikäyntien suhteen iäkkäiden ihmisten kohdalla oikeastaan ainoa merkille pantava seikka on se, 

että kunnan väestön sairastavuus on kokoisiamme kuntia suurempi ja lääkärikäyntejä on kuitenkin saman verran, 

kuin kokoisissamme kunnissa. Tämä antaa aiheen pohtia palvelutarpeen ja tarjonnan kohtaamista.  

 

 

  
 

 

Täyttä kansaneläketta saavien määrä vertailujaksolla vähentynyt lähes verrokkikuntien kaltaisesti. Työeläkettä 

saavien eläkeläisten määrä kasvaa. Entistä laadukkaampien ja monipuolisempien vapaa-ajanpalveluiden, myös 

maksullisten, kysyntä kasvaa. Mutta toisaalta on huomioitava se, että Hankasalmella on enemmän täyttä kansan-

eläkettä saavia, kuin on tavallista Suomessa – eli eläkeläistemme tulotaso on muuta maata niukempi.  
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OSA II TULEVAN VUODEN SUUNNITTELU 

1. Kuntastrategian painotukset ja linjaukset  

On tarpeellista korostaa laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä vapaa-ajanpalvelujen merkitystä kun-

nan elinvoimaisuuden yhtenä keskeisistä tukipilareista. Kunta voi halutessaan profiloitua edelleen hyvän arjen 

kunnaksi, jossa suhteellisen pienillä satsauksilla asioita tehdään erityisen hyvin. 

 

Laadukkaat ja kattavat vapaa-ajanpalvelut edellyttävät laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä, jossa myös kol-

mannella sektorilla on tärkeä rooli. Yhteistyön rakentamisen onnistumisella myös mitataan kunnan elinvoimai-

suutta. 

 

Uuden kuntalain mukaisesti vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus osallistua kunnan toi-

minnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan vammaisia ja ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.  

 

Vuosi 2017 on kunnallisvaalivuosi ja uudet päättäjät aloittavat kesällä toimintansa. Uuden valtuustokauden stra-

tegiatyö on jo aloitettu ja Hyvän Arjen Hankasalmi on edelleen hyvä visio kuvaamaan tavoiteltua toimintaa ja 

sen tasoa.  

 

 

2. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunni-
telmat  

Uusi varhaiskasvatuslaki korostaa lapsen etua toiminnan järjestämisessä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on 

nyt pakollinen. Ryhmien enimmäiskoko on huomioitu laissa, mutta uusi suhdeluku 1.8.2016 muuttaa taas ryhmi-

en kokoa suuremmaksi. Lakiin on lisätty uusi säännös osallisuudesta ja vaikuttamisesta, joka koskee sekä lasta, 

että hänen vanhempiaan / huoltajiaan. Päivähoidon tiloja koskeva säännös on uudistettu ja esteettömyys on otet-

tava huomioon. Ravintoa koskeva säännös on uudistettu. Varhaiskasvatuksen arviointi tulee osaksi Kansallisen 

koulutuksen arviointikeskuksen toimintaa. Laissa on uusi säännös eri tahojen yhteistyövelvoitteesta. Asiantunti-

javirastona toimii Opetushallitus ja se on antanut uudet  varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta 

kunnat laativat kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Uudet suun-

nitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017.  

 

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelmat, jotka vahvistettiin 10.3.2015 sivistys-

lautakunnassa (§28), sisältävät kootusti oppilaita/opiskelijoita koskevat yksilöllisen ja yhteisöllisen opiskelu-

huollon suunnitelmat ja toteuttamisen tavat, kuvaukset opiskeluhuollon palveluista sekä tukitoimista, opiskelu- 

ja toimintaympäristön turvallisuutta käsittelevän osion sekä kuvauksen kotien ja koulun välisestä yhteistyöstä. 

Opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältyvät omina asiakirjoinaan perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuun-

nitelmiin. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2019 hyväksyttiin  Hankasalmen kunnanvaltuustossa 26.10.2015 

§35 ja se tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Siinä kuvataan lapsen, nuoren ja hänen perheensä käy-

tettävissä olevia palveluja kunnassa. Se on tarkoitettu palvelujen käyttäjille, suunnittelijoille ja päättäjille ja sen 

tarkoituksena on toimia välineenä ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. 

 

Perusopetusta koskevia hyvinvoinnin edistämistä tukevia ohjelmia ja suunnitelmia ovat myös mm. Liikkuva 

koulu –ohjelma, jossa Hankasalmen kunta on ollut mukana vuodesta 2012 alkaen sekä kerhotoiminnan kehittä-

mishanke, jonka avulla oppilaille tarjotaan kaikissa kouluissa harrastustoimintaa koulupäivään liittyen. Suunni-

telmista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti esiopetuksesta toiselle asteelle asti tukee mm. sivistyslautakunnan hy-
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väksymä kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolku, joka määrittelee  vuosittain eri ikäluokille suunnattavien 

kulttuurisisältöjen vähimmäisvaatimukset.  

 

Nuorisolaki uudistuu ja on astumassa voimaan 2017 vuoden alussa. Lain mukaan kunnan tehtäviä on paikalliset 

olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja 

palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Uudessa laissa painotetaan vielä entistä enemmän 

nuorten kuulemista ja osallisuutta. 

 

Vuoden 2017 alusta uudistuu myös kirjastolaki. Lakiuudistuksen myötä kirjastopalvelujen maksuttomuus laajen-

tuu lainaamisen, ohjauksen, neuvonnan, tilojen ja välineiden käytön sekä tapahtumiin, työpajoihin ja opintopii-

reihin osallistumisen lisäksi myös aineistojen varaamiseen.  Uudessa laissa huomioidaan kirjaston tarjoamat 

fyysiset ja digitaaliset ympäristöt.  Tiedon ja kulttuurin yhdenvertaisen saatavuuden lisäksi kirjastopalveluiden 

tavoitteina ovat myös hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäminen. 

 

Maahanmuuttajien osalta kunnassa on vahvistettu maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 30.3.2015 § 4 kunnan-

valtuustossa.  Ohjelma sisältää paikkakunnalle muuttavien ulkomaalaistaustaisten yhteisöön sopeuttamiseen 

liittyvät käytänteet ja periaatteet kunnassa. Hankasalmi on tehnyt ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kuuden-

toista maahanmuuttajan vastaanottamisesta kuntaan, kunnan toivomus on saada lapsiperheitä.  

 

Hankasalmen kunta on toteuttanut Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa yhteissuunnitte-

luhankkeen vapaa-ajan palveluista ja paikoista. Sen tavoitteena on kehittää Hankasalmen liikunta-, virkistys-, ja 

vapaa-ajan toimintoja suunnitelmallisesti vuosille 2017-2025 kaikki kuntalaisryhmät huomioiden.  

 

Perusturvassa vuoden 2016 aikana on hyväksytty suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (entinen van-

huspalvelustrategia) sekä maakunnallinen vammaisstrategia. Lähisuhdeväkivallan ehkäisyohjelma on teon alla.  

 

3. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana 
vuonna  

Hankasalmen opetuspalveluiden periaatteina on luoda oppimiseen turvallinen ja omatoimisuuteen kannustava 

ilmapiiri. 1.8.2016 voimaan astuneet perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat  korostavat aikaisempaa 

vahvemmin oppijoiden aktivointia sekä vastuunottoa omasta elinikäisestä oppimisesta ja hyvinvoinnista sekä 

aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisesta.  Laaja-alaisen oppimisen periaatteisiin kuuluvat mm. kokeellinen ja 

monimuotoinen oppiminen sekä   lisäksi myös mm. arjen hallinnan taitojen kehittäminen ja tietoisuuden kasvat-

taminen vaikuttamisen mahdollisuuksista. 

Tavoitteena on opettaa ja kasvattaa lapsista ja nuorista hyvinvoivia ja osaavia kansalaisia yhteiskuntaan. Hyvin-

voinnin edistäminen on siten keskeinen osa opetuspalveluiden periaatteita ja koulut pyrkivät tätä tavoitetta kai-

kessa toiminnassaan tukemaan. 

Erityisesti hyvinvointia rakennetaan Hankasalmella perusopetuksessa oppilaiden osallisuutta lisäämällä, liikun-

nallisuutta ja terveitä elämäntapoja tukemalla sekä arjen hallinnan taitoa kehittämällä. Osallistumisen mahdolli-

suuksia rakennetaan erilaisten hankkeiden ja ohjelmien kautta, liikunnallisuutta ja terveitä elämäntapoja koulujen 

kehittämien toimintamallien (mm. pitkät toimintavälitunnit, ylimääräiset liikuntatunnit, ohjatut välituntiliikun-

nat) kautta ja arjen hallinnan taitoja mm. tunne-elämän taitoja kehittävien kerhojen ja ryhmien avulla. 

Vapaa-ajan tiimin (kirjasto, kulttuuri, liikunta, kansalaisopisto, nuoriso) toiminnan tavoitteena on paitsi tarjota 

edelleen laadukkaita palveluja, myös kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen. Tämän 

toteutumista seurataan säännöllisesti kuntalaispalautteella sekä puolivuosittaisissa toimijatapaamisissa. 



 35 

Hankasalmen kunnan vapaa-ajanpalveluista on vuoden 2016 lopulla nimetty viranhaltijaedustus maakuntauudis-

tuksen aluekehittämisen ja strategisen suunnittelun valmistelutyöryhmään, jossa huomion kohteena ovat mm. 

koulutustarpeiden ennakointi sekä elinvoiman ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen. Maa-

kunnallisessa ulottuvuudessa on mahdollisuus tarkastella ja rakentaa hankasalmelaisen hyvinvoinnin puitteita 

myös palvelujen alueellisen saatavuuden sekä hallintoportaiden yhteistoiminnallisen  yhteensovittamisen näkö-

kulmasta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeissa ja niiden osahankkeissa on käynnissä 

valtionavustusten hakuja. Hankasalmi on mukana Keski-Suomen kuntien yhteisessä hakehaussa lapsi- ja perhe-

palveluiden muutosohjelmaan (LAPE), jonka tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaeh-

käisevät ja vaikuttavat palvelut. 

 

Muutosohjelmalla lapsi- ja perhepalveluiden hajanainen palvelujärjestelmä uudistetaan lapsi- ja perhelähtöiseksi 

maakuntien ja uuden kunnan toimintaympäristöön. Ohjelman avulla halutaan toteuttaa asteittain kokonaisvaltai-

nen uudistus, jossa siirretään painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen 

tukeen ja hoitoon. Samanaikaisesti tavoitteena on erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen. Toi-

menpiteillä voidaan vähentää lasten ja nuorten huostaanottoja, laitoshoitoa ja hillitä kustannusten nousua. 

 

Muutosohjelman hankeavustusteemat ovat: 

1) lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin edistäminen 

2) matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen (perhekeskustoimintamalli sekä varhaiskasvatus, koulu ja oppi-

laitokset lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena) ja 

3) erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen. 

 

Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti kokonaisvaltaista sosiaalista kuntou-

tusta hyväksi käyttäen. Ihmisten ja heidän elinympäristönsä pyritään kohtaamaan entistä useammin kokonaisval-

taisemmin ja tavoitteellisemmin aikuissosiaalityön kautta.  

 

Vanhuspalvelulain mukaisesti kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintaky-

kyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Hankasalmella hyvinvointia edistävinä palveluina ovat 

päiväkeskustoiminta, hyvinvointia tukevat kotikäynnit (80 vuotta täyttävät ja riskiryhmät) sekä kotihoidossa 

toimivat voimavarahoitaja ja fysioterapeuttitoiminta. Vuoden alusta 2017 aloittaa ikäihmisille suunnattu  mata-

lankynnyksen palvelupiste –Seniorikeskus. Seniorikeskuksen tavoitteena on nykyisen päiväkeskustoiminnan 

lisäksi olla mahdollistamassa kotona asumista ja lisäämässä henkistä ja fyysistä toimintakykyä ikäihmisten kes-

kuudessa. Seniorikeskus mahdollistaa entistä syvemmän yhteistyön kunnan toimintojen, järjestöjen ja ikäihmis-

ten kesken. Vanhuspalveluiden johtava palveluajatus on tarjota hoivaa ja sairaanhoitoa kuntouttavalla työotteella 

niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Viriketoimintaan saadaan merkittävä lisäpanostus 

seniorikeskuksen myötä.  

 

Hankasalmi on mukana maakunnallisessa kärkihankkeessa: Kukoistava Kotihoito. Kotihoito on ollut merkittä-

vän rakenneuudistuksen kohde ja optimointi työkalu on osaltaan tuonut työtapoja, organisointia ja asiakas näkö-

kulmaa entistä syvemmin palveluiden tuottamiseen. Kotihoidon kehittäminen ei ole vain Hankasalmen tavoite, 

vaan yhteisellä maakunnallisella hankkeella voidaan resurssoida kehittämistoimia ja valmisteluita järkevästi 

siten, että pienempikin yksikkö voi olla täysillä kehittämistoiminnassa mukana.  

 

Perustoimeentulotuen siirtyminen KELAan 1.1.2017 alkaen muuttaa sosiaalityön sisältöä oleellisesti. Kunta 

hoitaa jatkossa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen päätökset, mutta perustoimeentulotuen osalta haku 

prosessi hoidetaan KELAssa. Tulevat vuodet näyttävät miten perustoimeentulotuen kustannuskehitys muuttuu, 

viime vuosien laskutrendin jälkeen. Aikuissosiaalityön kehittäminen ja ennaltaehkäisevien toimintamallien löy-

täminen entistä tehokkaammin onkin entistä tärkeämpää.  

 


