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Johdanto 
Hankasalmen kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus tehtiin talousarvion 2015 
tavoitteiden mukaisesti vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. Samoin periaattein 
toimittiin myös viime vuonna. Tämä kertomus on jatkoa aloitetulle työlle ja 
raportoitavat indikaattorit on pidetty lähes samoina. 

 
Kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa 2018. Tästä strategia työstä on 
pohjattu myös vuoden 2019 talousarvion toiminnalliset tavoitteet. Käsissäsi on  
valtuustokauden mittainen hyvinvointikertomus ja sitä raportoidaan suppeammin 
vuosittain talousarvion yhteydessä.  
 
Hyvinvointikertomus pyrkii luomaan kokonaiskuvan kunnan hyvinvoinnista valituilla 
mittareilla. 
 
Tämä kertomus on rakennettu sivistystoimen, ympäristötoimen ja perusturvan 
yhteistyöllä, sen kokosi palvelujohtaja. 
 
OSA A :  
Hyvinvoinnin tarkastelu väestön ikäryhmittäin 
 

1.   Väestö ja perherakenne / yleiset 
2.   Lapset ja lapsiperheet 
3.   Nuoret 
4.   Työikäiset 
5.   Ikäihmiset 
 

Painopisteiden , tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi.  
Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
OSA B:  

Tulevan valtuustokauden suunnittelu 
 

1.   Kuntastrategian painotukset ja linjaukset 
2.   Hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2020 
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Väestö- ja perherakenne 
 
Nettomuutto/1000 asukasta (2017) 

 

 
 
Kunnan asukasluku oli vuoden 2017 lopussa 5019 kun se vuoden 2011 lopussa oli 5492. 
Väestön muutos vuodesta 2011 oli -473. Nettomuuton osalta maakunta jakautuu 
kahteen alueeseen: nettomuuttovoittoa saavaan keskusalueeseen ja 
nettomuuttotappiota kärsivään muuhun maakuntaan. Tämä ilmiö on ollut pysyvä 
viimeisen vuosikymmenen. Jyväskylän keskusta-alueen lisäksi väestö on lisääntynyt 
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 2017 tilaston 
mukaan Hankasalmen nettomuuttotappio oli pienempi kuin edellisenä vuonna. 
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Huoltosuhde, demografinen (2017) 

 
 
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. Uusimman vuoden 2017 tiedon mukaan huoltosuhde Hankasalmella 
oli 0,808, 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.  
 
Lapsiperheet, % perheistä (2017) 
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Lapsiperheiden osuus on viime vuodet ollut tasaisessa laskussa. Koko maassa 
lapsiperheisiin kuuluu 40 prosenttia väestöstä.  Lapsiperheessä asui vuoden 2011 
lopussa kotona keskimäärin 1,83 lasta. Lapsiperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias 
lapsi. Kuntien väliset erot perherakenteessa ovat suuria. Esimerkiksi Limingassa 
lapsiperheitä oli vuonna 2010 63,3 prosenttia kaikista perheistä, kun taas Luhangassa 
lapsiperheitä oli vain 24,1 prosenttia kaikista perheistä. Hankasalmella lapsiperheitä oli 
vuonna 2000 41,8 % ja vuonna 2017 33,2 % (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, varhaiskasvatuspalvelut sekä peruskoulu ja 
kouluterveydenhuolto. 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 550 :sta 535 :een 
oppilaaseen. Tämä tulee vaikuttamaan myös opetuspalveluiden määrään ja välillisesti 
myös esim. ryhmäkokoihin ja valinnaisaineiden toteutumiseen.   
 

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (2017) 
 

 
 
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.  
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Hankasalmella yksinhuoltajaperheitä oli vuonna 2017 20,3 % (vuonna 2011 18,5 %). 
Yksinhuoltajaperheiden määrä on kasvussa Hankasalmella.  Yksinhuoltajaperheiden 
osuuden nousu edelliseen vuoteen 2,6 % näkyy varhaiskas-vatuksen asiakaskunnassa. 
Yksinhuoltajuus ja siihen usein liittyvä pientuloisuus asettavat haasteita talouteen ja 
myös henkiseen jaksamiseen. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on varhaiskasvatuslain 
mukaisesti toimia yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajaa. 
Varhaiskasvatuspalveluita haettaessa palveluohjaukseen ja palvelun aloitukseen 
liittyvään aloituskeskusteluun kiinnitetään varhaiskasvatuslain ja varhais-
kasvatussuunnitelman mukaisesti enemmän huomiota, tavoitteena ennakoida 
mahdollisia haasteita ja helpottaa arjen sujumista.  
 
Hankasalmella pienten lasten vanhemmat voivat saada apua lastenneuvolasta 
parisuhdeasioissa lastenneuvolakäyntien yhteydessä. Lisäksi Hankasalmen kunnassa on 
ollut vuodesta 2011 alkaen oma perhetyöntekijä. Tämän vuoden vakinaistamisen 
jälkeen perhetyössä on kaksi vakituista perhetyöntekijää. 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.  
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Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2016) 

 

 
 
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 
17,3 % vuonna 2016, kun se vuonna 2011 oli 20,3 prosenttia. Pienituloiseksi katsotaan 
henkilö, jonka kotitalouden tulot kulutusyksikköä kohden ovat vähemmän kuin 60 
prosenttia mediaanituloista. Vuonna 2016 tämä tuloraja oli yhden hengen taloudessa 14 
430 euroa eli noin 1202,50 euroa kuukaudessa.  
 
Vuonna 2013 korkeimmat pienituloisuusasteet koko maassa olivat työttömillä, joista 
pienituloisia oli 45 prosenttia. Myös muilla ei-työllisillä henkilöillä pienituloisuus oli 
yleistä: opiskelijoiden pienituloisuusaste oli 28 prosenttia ja eläkeläisillä 16,4 prosenttia.  
Pienituloisuuden vähentäminen kunnassa on haaste myös työllisyys- ja 
elinkeinopolitiikalle. 
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Koulutustasomittain (2017) 

 

 
 
Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen 
jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. 
Esimerkiksi koulutustasoluku 282 (Hankasalmella vuonna 2017) osoittaa, että 
teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,78 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 koulutustaso on noussut vuodesta 2011 (253), mikä kertoo siitä, että 
peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden määrä on noussut. Tilastokäyrä on 
nouseva myös muissa vertailukunnissa.  
 
Laukaan suhteen ollaan yhä selkeästi heikommalla tasolla. Hankasalmen omaan 
myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut muun muassa lukiokoulutuksen säilyminen 
kunnassa. Kunnanhallitus on tehnyt linjauksen oman lukion säilyttämisestä. 
Sivistyslautakunta ja kunnanvaltuusto päätöksillään tukevat myönteisen kehityksen 
jatkumista. Kehitystä tukevia asioita ovat joustavaan perusopetukseen panostaminen, 
oppisopimuskoulutuspaikkojen lisääminen, lukuharrastuksen edistäminen, 
tiedonhankintataitojen ja aikuiskoulutuksen tukeminen kirjastopalveluilla sekä 
harjoittelijamyönteiset työyhteisöt. Varhaiseen tukeen on käytettävissä 
varhaiskasvatuksessa kiertävän erityislastentarhanopettajan tuki. Tehtävä on 
yhdistetty päiväkodin johtajan tehtävään, mutta vuodesta 2019 alkaen tehtävä on 
eriytetty ja painostusta ennaltaehkäisevään työhön voidaan lisätä.  Esiopetustilojen 
yhdistäminen koulujen yhteyteen helpottaa nivelvaihetta esiopetuksesta kouluun. 

 
Vuoden 2016 lopussa 14,7 prosentilla 30-54-vuotiaista kuntalaisista ei ollut 
perusasteen jälkeistä tutkintoa. 1,3 prosentilla oli joku muu äidinkieli kuin  
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suomi. Alla yhteenvetoa alueittain. Tämä indikaattoritaulukko on poimittu 
Opetushallituksen lähettämästä asiakirjasta, jolla suunnattiin hakemaan valtion 
erityisavustusta esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen 
koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuodelle 2019. 
 

Postinumeroa

lueen nimi 

Väestö 

31.12.201

6 

Äidinkieli 

ei 

kotimaine

n 2016 

(%) 

Ei 

perusaste

en 

jälkeistä 

tutkintoa 

30-54 -

vuotiaista 

2016 (%) 

Työvoima 

31.12.2016 

Työttömä

t 

31.12.201

6 

Työttömie

n osuus 

työvoimast

a 2016 (%) 

Niemisjärvi 794 0,9 12 355 55 15,5 

Hankasalmi 

Asemanseutu 

1419 1,8 17,7 595 114 19,2 

Hankasalmi 

Keskus 

1992 1,7 11,9 743 100 13,5 

Veneranta 158 1,3 19,1 65 13 20 

Ristimäki 235 0,0 16,4 104 18 17,3 

Hannula 170 0,6 9,5 64 10 15,6 

Säkinmäki 151 0,0 13,5 53 11 20,8 

Sauvamäki 264 0,0 16,3 109 26 23,9 

Hankasalmi 5159 1,3 14,7 2072 347 16,7 
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Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (2017) 

 

 
 
Kelan sairastuvuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla 
miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). 
Luku on laskettu ikävakioituna. Indeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: 
kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja 
erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on 
suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen 
indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Hankasalmen vuoden 2017 ikävakioitu 
indeksiluku oli 121,4 (vuonna 2011 indeksiluku oli 119,7), joka on vertailukuntien 
suurin. Vertailukunnista pienin sairastavuusindeksi oli Laukaassa.  
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Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa (2017) 

 
 
 

Alkoholijuomien kulutus painottuu vähittäiskulutukseen eli alkoholijuomia myyvistä 
elintarvikeliikkeistä, kioskeista, huoltoasemilta ja Alkon myymälöistä hankittuihin 
alkoholijuomiin. Mallasjuomien osuus kaikesta Suomessa myydystä alkoholista on lähes 
puolet. Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa oli 10,8 litraa 100-prosenttisena 
alkoholina asukasta kohti vuonna 2016 (vuonna 2011 10,1 l).  Hankasalmella 
alkoholijuomien myynti on vähentynyt 8,4 litrasta (2011) 7,3 litraan (2017). 
 

Päihdehaitat eivät kuormita vain päihdetyön erityispalveluita, vaan koko kunnallista 
palvelujärjestelmää. Päihteiden kulutuksen kasvu näkyy lisääntyneinä sosiaalisina, 
terveydellisinä ja turvallisuuteen kohdistuvina haittoina. Työikäisten suomalaisten 
alkoholiperäiset sairaudet tai alkoholimyrkytykset ovat kaksinkertaistuneet viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana. Ehkäisevän päihdetyön avulla pyritään muun muassa 
vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä edistämään 
päihteettömiä elintapoja. THL:n suosituksen mukaisesti valtaosa kunnista on nimennyt 
ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, mutta heidän toimintakehyksensä vaihtelevat 
suuresti. Hankasalmella ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii oman toimensa 
ohella sosiaalitoimen 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 
mukaisesti ja asunnottomuutta on pyritty ehkäisemään muun muassa asunto- ja 
sosiaalitoimen yhteistyötä tehostamalla. 
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2 Lapset ja lapsiperheet 

Pienessä kunnassa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten  prosenttiosuuteen 
vaikuttaa yk-sittäisten perheiden tai lasten kriisitilanteet, ja satunnaisvaihtelu 
eri vuosien välillä voi olla suuri. Vuonna 2011 kodin   ulkopuolelle lyhytaikaisesti 
ja määräaikaisesti sijoitettujen lasten määrä oli poikkeuksellisen suuri, kodin 
ulkopuolelle oli sijoitettuna 2,2 % 0-17-vuotiaista lapsista. Vuonna 2017 kodin 
ulkopuolelle oli sijoitettuna 1,7 % 0-17-vuotiaista lapsista. 
 
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)(2017) 

 

 
 

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä/1000 0-7-vuotiasta (2017) 

 
Hankasalmella perusterveydenhuollon lastenneuvolan käyntejä on ollut 0-7-vuotiailla 
2568 kpl vuonna 2011 ja vuonna 2016 luku on hieman pienempi 2466 käyntiä. 
Lukumäärään vaikuttaa lasten vuosittainen syntyvyyden määrä, eniten neuvolakäyntejä 
on ollut vuonna 2013 (2959 kpl). 
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Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 
(2016) 

 

 
 
 
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 ongelmatilanteet sekä tarjoamalla jo 
peruspalveluissa perheille varhaista tukea niistä selviytymiseksi. Ehkäisevän 
lastensuojelun palveluita tulisikin järjestää ja lasten tarpeet huomioida kaikkien  
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hallintokuntien palveluissa. Eri hallintokuntien toimenpiteillä on vaikutusta 
yksilökohtaisen lastensuojelun erityispalvelun tarpeeseen. Säästöjen kohteena on usein  
ehkäisevä toiminta, mikä puolestaan voi aiheuttaa lisääntyvää tarvetta ja menojen 
kasvua lastensuojelussa.  
 
Lasten ja perheiden palveluihin on panostettu viime vuosina lisäämällä henkilöstöä 
oppilashuoltoon, sosiaalityöhön ja perhetyöhön. Tulevan vuoden suunnitelmissa on 
tarjota perheille matalankynnyksen palveluna kohtaamispaikkatoimintaa ja avointa 
kerhotoimintaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perhetyön ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa. 

 
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.  
 
Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on vähentynyt vuodesta 2012 (13,1 %) 
vuoteen 2016 (8,5 %). Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus on kuitenkin 
Hankasalmella suurin muihin vertailukuntiin nähden. 
 
Hyvinvointipalvelut tarjoaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdennettua 
harrastustoi-mintaa ja tapahtumia. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella 
olisi harrastus. Hyvinvointipalveluiden ja perusturvan yhteistyönä toteutetaan mm. 
Lahja lapselle -tempaus, jonka kautta kuntalaisia osallistetaan lahjoittamaan kunnan 
vähävaraisille lapsi-perheille joulupaketteja. 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 

 

 
 
Verrokkikunnista Hankasalmella ja Karstulassa lapsiasuntokunnat asuvat lähes 
yhtä ahtaasti. Laukaa on selkeästi omalla tasollaan.  
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Esiopetus ja Päivähoito 
 
Hankasalmella esiopetuksen piirissä ovat kaikki esiopetusikäiset, satunnaisia yksittäisiä 
tapauksia lukuun ottamatta. Syntyvyyden vaihtelut vaikuttavat esiopetuksen piirissä 
olevi-en lasten määrään ja tulevan viiden vuoden esiopetuksessa olevien lasten määrän 
ennus-teet vaihtelevat 44-66 välillä. Esiopetuksen järjestäminen koulujen fyysisessä 
yhteydessä helpottaa esiopetusikäisten siirtymistä kouluun ja tukee opinpolkua. 
 
 
Lasten päivähoidossa olleet 3 – 5-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
  
Hankasalmella varhaiskasvatuksessa olevien 3 – 5-vuotiaiden lasten osuus koko kunnan 
vastaavanikäisistä on kääntynyt hienoiseen laskuun ja on nyt 65,2 %. Vuodesta 2014 
vuoteen 2016 osuus nousi 8,1 %. Verrokkikunnista vain Laukaan luku on pienempi, 
40,9 %. Jatkuvan varhaiskasvatukseen hakemisen vuoksi tilastointipäivän 31.12. 
sijoitusten lukumäärä eri vuosina voi vaihdella paljonkin. Valtakunnallisesti kaikkien 
varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä THL:n tilaston mukaan oli vuonna 2017 
84 %. Hankasalmella prosenttiosuus on valtakunnan tasoa alhaisempi, n. 52 %. 
Alhaiseen  lukuun vaikuttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden vähäinen käyttö. Haja-
asutusalueella kunnan eri osissa asuvat perheet voivat kokea haasteellisena tuoda lasta 
hoitopaikkaan lyhyeksi ajaksi kun huoltaja tai huoltajat  ovat kotona.   
 
Hankasalmella on toistaiseksi ollut riittävästi varhaiskasvatuspalveluita, yksityisiä 
palveluntuottajia on vuonna 2017 yksi ja joulukuun 2017 tilaston mukaan Kelan  
yksityisen hoidon tuella viisi lasta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus astui voimaan 
1.8.2016 ja Hankasalmella noudatetaan lain mukaista supistettua oikeutta. 
Subjektiivisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona voisi olla avointa kerhotoimintaa, 
jota ollaan suunnittelemassa vuoden 2019 aikana alkavaksi. Toimintaa olisi kaikissa 
kolmessa taajamassa ja se toteutettaisiin eri toimijoiden yhteistyönä. 
 
 
Koululaisterveyskyselyn 2017 tuloksia 
 
Kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla sähköisen tulospalvelun 
kautta. Tulospalvelun    verkko-osoite on  www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset.   
Kouluterveyskyselyn tarjoamaa tietoja käytetään mm. kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa. Kunnat voivat 
hyödyntää tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa 
hyvinvointistrategiaa,        lapsi-     ja        nuorisopoliittista        ohjelmaa tai 
lastensuojelusuunnitelmaa. Valtakunnan tasolla Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään 
esimerkiksi politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja 
arvioinnissa. 
 
Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastasivat ensimmäistä kertaa peruskoulujen 4. ja 5. 
luokkien oppilaat ja peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaiden huoltajat. Muutoin tietoja 
on kerätty vuodesta peruskoulun yläluokkalaisilta vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 
1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Kysely toteutetaan joka 
toinen vuosi. 
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Vuonna 2017 peruskoulun 4.-5. luokilla vastasi 95725 oppilasta ja 8.-9.luokilla 73680 
oppilasta, lukiossa 34961 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 31188 opiskelijaa. 
 
Hankasalmen 4. luokkalaisista vastasi 21 poikaa ja 20 tyttöä. 5. luokkalaisista vastasi 11 
poikaa ja 21 tyttöä, yhteensä 73 alakoulun oppilasta. 8. luokkalaisista vastasi 26 poikaa 
ja 28 tyttöä. 9. luokkalaisista vastasi 32 poikaa ja 22 tyttöä, yhteensä 109 yläkoulun 
oppilasta. 
Hankasalmi lukion ensimmäiseltä vuosikurssilta vastasi 7 poikaa ja 12 tyttöä.   Toiselta 
vuosikurssilta 5 poikaa ja 9 tyttöä, yhteensä 35 opiskelijaa. 
 
Sisäilmakysely kouluille 2018 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sisäilmakysely koulujen oppilaille toteutettiin Han-
kasalmen kouluissa 26.3. – 9.4.2018 sähköisenä kyselynä. Alakouluissa kysely oli suun-
nattu 3.-6. luokkalaisille oppilaille, yläkoulussa ja lukiossa kaikille oppilaille. Se tehtiin 
sähköisesti oppitunnin aikana. Kyselyyn vastattiin nimettömänä ja siihen osallistuminen 
oli vapaaehtoista. Kyselyssä selvitettiin oppilaiden kokemia olosuhdehaittoja sekä 
oireiluja. Olosuhteista selvitettiin alaluokkien kyselyssä lämpötilaa, ilman tunkkaisuutta, 
hajua, pölyisyyttä/likaisuutta, melua sekä luokan rauhattomuutta. Yläluokkien ja lukion 
kyselyssä näiden lisäksi myös vetoisuutta, ilman kuivuutta, homeen tai maakellarin 
hajua, riittämätöntä ilmanvaihtoa sekä valaistusta. 
 
Oireista kartoitettiin hengitystieoireiden, alahengitystieoireiden, silmä- ja iho-oireiden 
sekä yleisoireiden yleisyyttä. Koulun tuloksia verrattiin valtakunnalliseen tasoon, jonka 
perusteella opetuksen järjestäjälle toimitettiin johtopäätökset tutkimuksesta. 
 
Sisäilmakysely antaa vertailukelpoista tietoa oppilaiden kokemasta sisäympäristön 
laadusta ja tyytyväisyydestä kouluympäristöön sekä koetusta oireilusta ryhmätasolla. 
Kyselyllä voidaan selvittää, onko esimerkiksi hengitystieoireilu tai huonoksi koettu 
sisäilma tavallista yleisempää tietyn koulun oppilaiden joukossa verrattuna oireilun 
yleiseen tasoon Suomessa. Se voi myös antaa viitteitä ongelmien syistä ja auttaa raken-
nusteknisten selvitysten suuntaamisessa. 
 
Kyselyyn osallistuneiden koulujen ja vertailuaineiston välisiin eroihin erityisesti 
oireiden raportoinnissa voivat vaikuttaa monet muutkin kuin sisäilmaan liittyvät tekijät, 
kuten vas-taajien terveydentila (aiemmat allergiset sairaudet, flunssaepidemiat), 
elintavat, vuodenaika (esim. siitepölykaudet), psykososiaaliset tekijät (esim. 
kouluviihtyvyys ja huolestuneisuus) ja elinympäristö, joista osaa on kysytty kyselyssä. 
Johtopäätöksissä näitä tekijöitä ei ole huomioitu, mutta ne on hyvä ottaa huomioon 
osana tilanteen kokonaisvaltaista arviointia. Koulussa mahdollisesti tehtyjen 
rakennusteknisten tai muiden selvitysten tuloksia ei myöskään ole huomioitu 
johtopäätöksissä. 
 
Kuuhankaveden koulun alaluokkien osalta (3.-6. –luokat) 86 oppilaasta kyselyyn vastasi 
82 (vastausprosentti 95%). Kokonaisuutena oireluiden taso oli valtakunnalliseen tasoon 
nähden poikkeava. Kuuhankaveden koulun yläluokkien (7.-9. –luokat) 170 oppilaasta 
kyselyyn vastasi 128 (vastausprosentti 75%). Kokonaisuutena oireluiden taso oli 
valtakunnalliseen tasoon nähden hieman poikkeava. Hankasalmen lukion 48  
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opiskelijasta kyselyyn vastasi 40 (vastausprosentti 83%). Vastaajien lukumäärään 
vaikutti kyselyn ajankohta; abiturienttien ikäluokka oli jo poistunut opiskelusta, joten  
lukiossa läsnä olivat vain alkavien ja jatkavien ikäluokat. Kokonaisuutena oireluiden 
taso oli valtakunnalliseen tasoon nähden poikkeava. Kyselyn tekemisen jälkeen 
koulukeskuksen tiloihin on hankittu parhaat mahdolliset sisäilmapuhdistimet, tehty 
lisää tiivistyskorjauksia ja ylipaineistettu tilat. Lukion opetusta on siirretty 
Monitoimitalolle ja 1-2 luokkalaisten koulua käydään Asemalla. Näillä toimenpiteillä 
turvataan tilojen käyttökelpoisuus koulun käyntiin uuden koulukeskuksen 
rakentamisen ajan. 
 
Aseman, Niemisjärven ja Ristimäen alakoulujen osalta vastaajien määrä jää alle 50, joten 
se tuo tuloksiin epävarmuutta. Ristimäen koulun osalta 3.-6. luokan oppilaita oli vain 14 
eivätkä he olleet vastanneet kyselyyn. Toisaalta jos vastaajia on alle 20, tuloksia ei 
raportoida lainkaan. 
 
Aseman ja Niemisjärven koulujen oppilaiden raportoima oireilu oli kokonaisuudessaan 
tavanomaista verrattuna muihin suomalaisiin alakouluihin. Vaikka oireiden raportointi 
oli tavanomaista, koulun sisäympäristön raportoituun laatuun vaikuttavia tekijöitä on 
syytä kiinnittää huomiota, koska hyvä sisäympäristön laatu on tärkeä oppimista ja 
hyvinvointia edistävä tekijä. Selvityksissä on hyvä ottaa huomioon kyselyssä raportoidut 
olosuhdehaitat, koska ne voivat antaa viitteitä ongelmien syistä. 
 
 
 
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista 
 
Indikaattori tuottaa tietoa, niiden nuorten osuudesta (%), jotka ilmoittavat kokevansa 
terveytensä keskinkertaiseksi tai sitä huonommaksi. Koetulla terveydellä tarkoitetaan 
vastaajan itse ilmaisemaa kokemusta omasta yleisestä terveydentilastaan. Vastaajan 
ilmaisema koettu terveydentila tiivistää kokemuksia terveyden eri puolista; fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta. 
 
Vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä 15,7 % kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi 
tai huonoksi, josta melko tai erittäin huonoksi 0,9 % ja keskinkertaiseksi 14,8 %. Melko 
hyväksi terveydentilansa kokee 56,5 % ja erittäin hyväksi 27,8 %.  Vuoden 2013 
kouluterveyskyselyssä terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi koki 13,3 %, 
joten hienoista nousua koettuun terveydentilaan on tullut.  
 
Terveydentilan kokemiseen yleisellä tasolla vaikuttavat monet seikat, joista myös koulu-
viihtyvyydellä on keskeinen rooli. Myönteistä kouluterveyskyselyn tuloksissa Hankasal-
mella oli kuitenkin se, että erityisesti 8.-9. -luokkien pojat pitävät koulunkäynnistä yhä 
enemmän. Kouluviihtyvyyttä koki vuoden 2013 kyselyssä 43,5% ja vuoden 2017 
kyselyssä 60,3%, mikä kertoo merkittävästä noususta ja varmastikin niin kotien taholta 
tulleesta tuesta kuin tuloksekkaista tukitoimista ja satsauksista koulussa. 
Kouluviihtyvyyden kokemukseen puolestaan vaikuttaa mm. osallisuuden kokeminen, 
yhteisöllisyyden tunne sekä oppimiseen olennaisesti vaikuttava työrauha. Hankasalmen 
8.-9. -luokkalaisten kokemus työrauhasta on valtakunnalliseen tasoon nähden hyvä; 
hankasalmelaisista nuorista n. 75% kokee, että tunneilla on hyvä työrauha, kun 
valtakunnallinen tulos on 68 %. 
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Ei yhtään läheistä ystävää % 8. ja 9. luokan oppilaista 
 
Vuonna 2011 suurimmalla osalla Hankasalmen kunnan 8.-9. -luokan oppilaista näyttäisi 
kaverisuhteet olleen hyvällä mallilla. Kouluterveyskyselyn 2013 tulokset osoittivat kui-
tenkin yksinäisyyden kokemuksen lisääntyneen (12 %). Vuoden 2017 kouluterveys-
kyselyn mukaan kaverisuhteet ovat taas parantuneet, koska vain 6,5 % kokee läheisen 
ystävän puutetta.  
 
Myös tältä osin tilanne näytti etenkin poikien kohdalla parantuneen huomattavasti; 8.-9. 
-luokklaisten poikien yksinäisyys on vähentynyt vuoden 2013 tuloksesta (17,4 %) yli 
kymmenen prosenttiyksikköä (nyt 5,3%).  
 
Kuuhankaveden koulu, jossa ko. oppilaat ovat, on puuttunut toiminnallisin ratkaisuin 
järjestäen mm. valvontaa ja oppilaiden ohjattua välituntitoimintaa lisäämällä, tukemalla 
oppilaiden emotionaalista kehitystä mm. tunne-elämän taitojen hallinnan 
kerhotoiminnalla sekä käsittelemällä asiaa luokkien yhteisillä tunneilla. Myös koulun 
sisäiset kyselyt osoittivat tilanteen muutoksen parempaan suuntaan, mutta teeman 
käsittelyä jatketaan edelleen koulun arvopohjan mukaisesti. 
 
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
 
Päivittäinen tupakointi on Hankasalmen 8.-9.luokkien oppilaiden keskuudessa 
vähentynyt vuoteen 2011 asti, jonka jälkeen määrä kääntyi nousuun ja vuonna 2013 
joka päivä tupakoivia oli 12 %. Vuoden   2015 kouluterveyskyselyt toteutettiin 
sähköisesti, mikä aiheutti valtakunnallisesti ongelmia. Hankasalmen kunnan osalta 
tuloksia ei saatu, joten vertailua edellisen kyselyn tuloksiin ei voida tehdä. Vuonna 2017 
tehdyssä kouluterveyskyselyssä joka päivä tupakoivien määrä on 4,6 %. 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. 
 
Käyttää alkoholia viikoittain, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
 
Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan suurin osa eli 61,5 % ikäluokasta ei käytä alkoholia 
viikoittain. Kerran viikossa tai useammin alkoholia käyttää 5,5 % ikäluokasta ja noin 
kerran kuukaudessa alkoholia käyttää 6,4 %. Pojat käyttävät alkoholia herkemmin 
viikoittain kun tytöt taas käyttävät alkoholia pääsääntöisesti noin kerran kuussa. 8. ja 9. 
luokkalaisista käyttää alkoholia viikoittain 5,5 %. Vuoden 2013 kouluterveyskyselyssä 
alkoholia käytti viikoittain 4,9 %. Alkoholin käyttö on pysynyt lähes samana. 
 
Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 
 
Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka käyttävät nuuskaa 
päivittäin. Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan nuuskaa ei käytä lainkaan 77,1 % 
ikäluokasta. 90 % tytöistä ei käytä nuuskaa ja pojista 67,2 %.   Ikäluokasta käyttää 
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nuuskaa päivittäin 4,6 %. Pojista nuuskaa käyttää päivittäin 8,6 % ja 
silloin tällöin 10,3 %. Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tuloksena oli, 
että vain 1 % ikäluokasta  

 
 
 
 
käyttää nuuskaa päivittäin. Nuuskan käyttö on siis lisääntynyt vuodesta 2013 vuoteen 
2017 3,6 % 8. ja 9. luokkalaisten keskuudessa.  
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3 Nuoret ja nuoret aikuiset 

Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksissa 0-17-vuotiailla/1000 vastaavanikäistä (2017) 

 
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 vuodesta 2002 
hiukan kasvaneet, kuitenkin suun terveydenhuollon käynneistä pääosa kohdistuu 
hammaslääkäreille. Vuonna 2017 hammaslääkärikäyntejä Hankasalmella oli 931 
(vuonna 2011 1005).  THL:n tilastojen mukaan lasten hampaiden kunto on heikentynyt. 
Lisääntynyt sokerin saanti ja yhä tiheämmin nautitut välipalat ovat kasvava haaste 
hammasterveydelle. Hankasalmella lasten hammasterveys on kuitenkin säilynyt hyvänä. 
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Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta (2017) 

 

 
 
 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2016) 

Hankasalmella on vertailukunnista toisiksi eniten nuorisotyöttömiä (16,9 %). Koulutuksen 

ulkopuolelle jääneitä nuoria Hankasalmella on vähiten vertailukuntiin nähden (5,2 %).  

 

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. 
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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 tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamiseksi. 
Hankasalmella Nuorten työpaja toimii oppisopimus- ja koulutuspaikkana 
mahdollisuuksien mukaan ja siellä voi myös työskennellä kuntouttavassa 
työtoiminnassa. Kunnan kanssa yhteistyössä toimiva 4H-yhdistys on merkittävä nuorten 
työllistämiskanava ja 4H:n toteuttamat hankkeet ovat olleet tiiviisti mukana 
yhteistyössä ja kehittämässä ryhmätoimintaa. 
 
Koulutuksen ulkopuolelle jäämisen kierteessä keskeinen riskivaihe on perusopetuksen 
päättyessä. Syrjäytyminen koulutuksesta ja/tai työelämästä tiedetään pitkäkestoiseksi 
prosessiksi, jonka juuret ovat usein pitkällä lapsuus- ja nuoruusvaiheissa. Siksi 
syrjäytymisriskin alla olevat lapset ja nuoret on tärkeä osata tunnistaa ja tukitoimet 
aloittaa jo varhaisessa vaiheessa koulupolun aikana. Hankasalmen kouluissa tehokkaiksi 
ja tuloksekkaiksi toimintamalleiksi on havaittu ja koettu etenkin koululla toimiven 
aikuisten määrä (opetusryhmien maltillinen koko, ohjaajaresurssin riittävyys, 
yhteisopettajuus, erityisopetus, oppilashuollon toimijat arjessa mukana olevina tahoina), 
jolloin lapsen ja nuoren kuulemiseen ja yksilölliseen huomioimiseen on riittävästi aikaa. 
Olennaista on myös lapsen ja nuoren ympärillä olevien aikuisten yhteistyö ja -ymmärrys. 
Tässä kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys.  
 
Perusopetuksen viimeisten vuosien aikana syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden 
koulumotivaatio on usein huomattavan alentunut ja perinteiseen oppimiskäsitykseen 
perustuva opetus koetaan erityisen haastavaksi. Kokemukset toiminnallisesta 
oppimisesta sekä oppimisympäristöjen monimuotoisesta käytöstä ovat olleet 
positiivisia etenkin näiden oppilaiden kohdalla. Kuuhankaveden koululla on 8.-9. -
luokkalaisille tarjottu tukitoimena joustavaa perusopetusta (ns. Jopo-luokka), jossa 
oppimista toteutetaan työelämälähtöisesti ja toiminnallisuuteen perustuen ja tällä 
tavoin on saatu perusopetuksesta toiselle asteelle ja/tai työelämään siirtymistä 
helpotettua.  
 
Eriarvoistumiskehitystä tarkasteltaessa on esimerkiksi havaittu, että joukko oppilaita 
soljuu läpi peruskoulun, mutta alisuoriutuu. Opintopolun keskeytyminen on 
tutkimusten mukaan puolestaan merkittävä syy nuorten syrjäytymiseen.  
 
Nuoria tuetaan myös ohjaamotoiminnan kautta. Ohjaamot ovat ympäri Suomea 
sijaitsevia paikkoja, joista kaikki alle 30-vuotiaat saavat maksutonta apua ja tukea 
monenlaisiin asioihin, esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan hakemiseen tai arkeen 
liittyviin kysymyksiin.    Pollarin tiloissa toimii nuorisotilat sekä kuntouttava työtoiminta, 
joten se on luonnollinen ja helposti saavutettava paikka nuorille tulla kysymään neuvoa 
ja apua niin suuriin kuin pieniinkin pulmiin. Pyrkimys saada palvelut lähemmäksi 
nuorten omaa elämäntilannetta ja helpommin saavutettavaksi monialaisella yhteistyöllä.  
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Erikoissairaanhoidon avokäynnit, nuorisopsykiatria /1000 13-17 vuotiasta (2017) 

 

 
 
Nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrän kasvu on vähentynyt vuodesta 2014 
alkaen. Hankasalmella on vertailukuntiin nähden eniten käyntejä (1285,7) 
nuorisopsykiatrian avohoidossa. 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

(2015) 

 
 
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuorten osuus on vähentynyt vuodesta 
2014 (4,3 %) reilusti. Vuonna 2015 pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavia oli 1,7 %. 
Jostain syystä uusimpaan tilastoon ei ole tullut meidän tietoa vuodelta 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 aiheuttavaksi sairausryhmäksi.  Hankasalmella 
työkyvyttömyyseläkettä sai 4,6 % 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 mielenterveydellisiä, somaattisia ja 
sosiaalisia haittoja.  

 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2017) 

 

 
  



 

25 
 

 

 

Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit/1000 asukasta (2017) 

 

 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, % samanikäisestä väestöstä (2017) 

 

 
 
Hankasalmella on vertailukuntiin nähden eniten työkyvyttömyyseläkkeellä olevia 25-
64-vuotiaita. Määrä (vuonna 2016 11,3 %) on kuitenkin pienentynyt 2014 vuoteen 
verrattuna (12,6 %).  
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Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit ovat lisääntyneet Hankasalmella tasaisesti 
vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2017 avohoitokäyntejä (484) on toiseksi eniten 
vertailukuntiin nähden. 
 
Työelämä on viime vuosikymmenien aikana muuttunut. Palvelutyö on lisääntynyt, 
mutta yksinkertaisemmat palvelu- ja valmistustehtävät ovat vähentyneet tai kadonneet. 
Myös työtehtävien sisältö on muuttunut: vuorovaikutustaitoja vaaditaan enemmän ja 
henkinen työ on lisääntynyt. Täydellisen työkyvyn vaatimukset saattavat sulkea osittain 
työkykyiset myös heille soveltuvien työtehtävien ulkopuolelle. Riski joutua 
työkyvyttömyyseläkkeelle 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. 
 
Tutkimusten mukaan varhaisten eläkemuotojen, kuten osa-aikaeläkkeen käyttö, voi 
vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Osa-aikaeläkkeeseen liittyvä työajan 
lyheneminen saattaa keventää työkuormitusta ja ehkäistä työkyvyn heikkenemistä. 
Työn fyysisillä vaatimuksilla on myös edelleen suuri merkitys työkyvyn heikkenemiselle. 
Kunnan perusturvan ammateista fyysistä kuormitusta aiheutuu eniten hoito- ja 
hoivatyössä. Olennaista on, että työkyvyn heikkenemiseen tartutaan riittävän varhain. 
Työn ongelmiin tulisi puuttua jo ennen kuin ne aiheuttavat työkyvyn menetystä. 
Hankasalmen kuntatyönantajalla on käytössään varhaisen välittämisen malli 
työhyvinvoinnin edistämisessä. Aina mahdollisuuksien mukaan pyritään muokkaamaan 
työnkuvia, järjestämään erilaisia joustoja ja koulutusta sekä kehittymismahdollisuuksia 
työntekijöiden voimavarojen vahvistamiseksi.  
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Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita/1000 asukasta (2017) 

  

 
 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat/1000 

asukasta (2017) 

 

 
 
Tilastojen mukaan Hankasalmella on ollut vähän asiakkaita päihdehuollon 
avopalveluissa (0,4) verrattuna muihin kuntiin. Mikäli A-klinikkaa tai nuorisoasemaa ei 
paikkakunnalla ole, tapahtuvat avopalveluasioinnit lähinnä terveyskeskuksissa. 
Hankasalmea lähimmät a-klinikkaa vastaavat palvelut ovat Jyväskylässä (Sovatek-
säätiö). Näin ollen tilastoituja avopalveluja on Hankasalmella käytetty vähän. Suurin osa 
päihdehuollon avopalveluista Hankasalmella toteutetaan terveysasemalla.  Vuoden 
2013 alusta alkaen Hankasalmella on työskennellyt Keski-Suomen keskussairaalan 
päihdehoitaja, joka käy kerran viikossa Hankasalmella psykiatrian poliklinikalla.  
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Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden 
asiakkaiden määrä on kääntynyt kasvuun vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2017 
hankasalmelaisia päihteiden vuoksi sairaalassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla 
hoidettuja potilaita oli vertailukunnista eniten (5,6).   

 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

(2016) 

 

 
 
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 laskelma toimeentulotuen tarpeesta. Ennen tuen myöntämistä 
selvitetään hakijan tai hänen perheensä mahdollisuudet 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 ensisijaisten tukimuotojen tason riittävyydestä. Toimeentulotukea 
saavien kotitalouksien määrän kehitys näyttäisi seuraavan 1990-luvun vaihteen jälkeen 
tapahtunutta taloudellista kehitystä muutaman vuoden viiveellä. Toimeentulotuen 
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 Jyväskylässä 8,8 % ja Karstulassa 4,4 % 
väestöstä. 2000-luvulla yhä suurempi osa toimeentulotuen asiakkaista on 
toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaita. Näin myönteinenkin kehitys työllisyystilanteessa 
heijastuu entistä hitaammin toimeentulotuen asiakaskuntaan. 
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Hankasalmella toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä on pienentynyt 
vuodesta 2011 alkaen, ollen tällä hetkellä 1,4 %. Toimeentulotuen tarvetta on pyritty 
vähentämään tehostamalla yhteistyötä TE-toimiston, kunnan palveluohjauksen ja 
sosiaalityön sekä erilaisten hankkeiden kesken, jotta työttömille henkilöille saataisiin 
sopivat aktivointipalvelut.   
  

Tuki- ja liikuntaelinten- ja sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, 

% 16-64 –vuotiaista (2017) 

 

 
 
Suuret ikäluokat ovat siirtymässä vanhuuseläkkeelle. Samanaikaisesti osa hyvässä 
työiässä olevia ihmisiä on vaarassa syrjäytyä työelämästä ennenaikaisesti sairauksien 
vuoksi. Kaksi sairausryhmää kattaa yli puolet työkyvyttömyyseläkkeiden perusteina 
olevista sairauksista. Noin kolmasosalla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvistä 
tärkeimpänä työkykyä heikentävänä sairautena on jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus 
ja toisella kolmanneksella jokin mielenterveyden häiriö. Hankasalmella tuki- ja 
liikuntaelinten- ja sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia on 
2,5 %. Määrä on toiseksi suurin vertailukunnista. 
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Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (2017) 

 
 

Työlliset, % väestöstä (2016) 
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Työttömät, % työvoimasta (2017) 

 

 
 
Kunnan työttömyysaste koko vuonna 2017 oli keskimäärin 13 % (vuonna 2016 15,1 %). 
Työttömyysaste vuonna 2016 koko Keski-Suomen alueella oli keskimäärin 15,4 % (ed. 
vuonna 2015 17,2 %). 
 
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.   
 
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, aktiivitoimiin 
osallistumattomille. Kela perii kunnilta työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuuden. 
Kuntien tulee järjestää 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 osallistuvat työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi kuntouttavaan 
työtoimintaan.  

Vuoden 2017 aikana kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli 69 henkilöä vuoden aikana 
(24 henkilöä vuonna 2011). Kesäkuun alussa 2015 Hankasalmella avautui 
työpajatoiminta, jonka myötä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä 
on lisääntynyt paljon.   
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Hankasalmella työttömien määrä on lisääntynyt vuodesta 2008 lähtien. Paikallisena 
haasteena on työikäisen väestön korkea keski-ikä ja pitkäaikaistyöttömien monialainen  
tuen tarve. Vahvuutena Hankasalmella on moniammatillisen ja pitkäjänteisen yhteistyön 
toimivuus eri tahojen kesken. Työllistymiseen liittyviä haasteita pohditaan eri 
työryhmissä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, kunnan työnsuunnittelijan, 
mielenterveys- ja päihdetyöntekijöiden sekä TYP-verkoston (työvoiman palvelukeskus) 
kesken. Monialaisia työllistämissuunnitelmia tehdään pitkäaikaistyöttömille 
yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Jatkossa kunnan haasteena on pitkäkestoisen, 
yksilöllisen ja ohjatun työtoiminnan monipuolistaminen kehittämällä työpajatoimintaa 
ja työvalmennusta.  
 
Hyvinvointipalvelut osallistuu kunnan työllistämistoiminnan toteuttamiseen ja 
kehittämiseen osallisuutta painottaen. Pitkäaikaistyöttömien osallisuutta yhteiskuntaan 
tuetaan mm. seuraavilla palveluilla: päivähoito-oikeus, kirjastopalvelut /lehtien luku, 
ym. maksuttomat ja tuetut hyvinvointipalvelut esim. kansalaisopiston 
opintoseteliavustus.  
 
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15-49-vuotiailla/1000 vastaavanikäistä 

(2017) 
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Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50-64-vuotiailla/1000 vastaavanikäistä 

(2017) 

 

 
 
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 
terveydenhuoltosäätiön palveluita mikä osaltaan vaikuttaa terveyskeskuskäyntien 
määrään.   
 
Vuonna 2011 koko maassa 15-49-vuotiaiden lääkärikäyntejä oli 1042 ja Hankasalmella 
1602 ja vuonna 2016 Hankasalmella oli 1153 käyntiä. Hankasalmella työikäisen väestön 
(15-64-vuotiaat) käyntejä oli eniten vuonna 2008 (2384). Vuonna 2016 50-64-
vuotiaiden lääkärikäyntejä oli Hankasalmella 1385. 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 alkaen terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (JYTE), 
jonka vastuukunta on Jyväskylä ja joka on Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan 
alaisuudessa. Kunnat järjestävät sosiaalihuollon palvelut itse. Hankasalmen 
terveysasemalla on virkalääkärien puuttuessa jouduttu käyttämään paljon 
ostolääkäreitä. Hoitoonpääsy ajoissa Hankasalmi on kuitenkin ollut koko loppuvuoden 
Jyten parhaimmistoa. Tavoitteena on, että rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden 
omaavat terveysaseman sairaanhoitajat pystyisivät 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 

Kotona asuvat yli 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2016) 

 

 
 
Ikääntyneiden mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään 
pidetään keskeisenä tavoitteena vanhustenhuollossa. Tavoite on linjattu myös 
Hankasalmen vanhuspalvelustrategiassa. Valtakunnallinen laatusuositus 2017-2019 
linjaa asian seuraavasti: ”Jokaisella ihmisellä pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta 
olla mahdollisuus elää omanlaistaan hyvää elämää omissa yhteisöissään”.  
 
Kotona asumista tukevia palveluja on ollut kotihoidon ja tukipalvelujen lisäksi mm. 
omaishoidon tuki, seniorikeskustoiminta ja voimavarahoitajan työpanos. 

 

80 vuotta täyttäville tehdään hyvinvointia tukevat kotikäynnit, joilla pyritään löytämään 
apua tarvitsevat ajoissa ja ohjaamaan palvelujen piiriin kotona asumisen 
mahdollistamiseksi. Vuonna 2017 oli 45 80 vuotta täyttävää henkilöä, joista 13 oli jo 
palvelujen piirissä. Käyntejä tarjottiin 36 henkilölle, joista ennalta ehkäisevän 
kotikäynnin otti vastaan 25 henkilöä. Ennaltaehkäisevänä palveluna järjestetään myös 
seniorikeskustoimintaa.  Vuoden 2017 aikana päiväkeskuksissa oli asiakkaana yhteensä 
55 eri henkilöä.  
 
Hankasalmella on tarjolla runsaasti ikäihmisille suunnattuja asuntoja. 
Vanhaintukiyhdistys omistaa n. 90 asuntoa, joihin asukkaat valitaan SAS-ryhmän 
esityksestä. Omista kodeista hakeudutaan pois yleensä toimintakyvyn heikkenemisen 
vuoksi, ei asunnon huonon kunnon vuoksi. Hankasalmella on ollut vuoden 2017 lopussa 
84 tehostetun palveluasumisen asumispaikkaa. 
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Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2017) 

 

 
 
 
Yksin asuvien ikäihmisten määrä on melko suuri Hankasalmella. Vuonna 2017 
yksinasuvia 75 vuotta täyttäneitä vastaavanikäisestä asuntoväestä oli 47,5 %.  
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 kehitettävä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Sosiaalihuoltolain tai 
vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja 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 terveyspalvelujen 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 kokevat). 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 itsenäisen suoriutumisen tukemiseen sekä iäkkäille henkilöille  
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järjestettäviin sosiaalipalveluihin jotka ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuden 
perusteena. 
 
Vanhuspalvelulaki 12 §: Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, 
terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluita. 
 
Omaishoidon tuen 65 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä 

väestöstä (2017) 

 

 
 
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä 

väestöstä (2017) 

 

 
 
Hankasalmella omaishoidon tukeen on pyritty budjetoimaan määrärahoja tarvetta 
vastaavasti. Omaishoidon tuki on omalta osaltaan mahdollistanut kotona asumista. 
Jatkossa tavoitteena tulee olla palvelujen kehittäminen palkkioiden myöntämisen ohella. 
 
Vuonna 2015 omaishoidon tukea sai 2,1 % yli 65-vuotiaista, vuonna 2016 2,7 % ja 
vuonna 2017 2,8 %. Vuonna 2015 omaishoidon tukea sai 3,4 % yli 75 -vuotiaista, 
vuonna 2016 4,2 % ja vuonna 2017 4,8. 
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Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

(2017) 

 
Vuonna 2017 pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. oli 2 yli 75 -vuotiasta henkilöä. 
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa tulisi hoitaa vain lääketieteellisin indikaatioin. 
Pitkäaikaista laitoshoitoa vähennettäessä on samalla lisättävä tehostettua 
palveluasumista ja hyödynnettävä vapautunutta henkilöstöresurssia avopalveluihin. 
Riittävät asumispalvelut ja riittävä henkilöstö niissä korvaa laitosasumisen. 
Laitoshoidon yksikkö Tammiranta on lakkautettu vuoden 2018 aikana. 
 
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. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (2017) 

 

 
 
Vuonna 2016 säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. oli 15 % yli 75-vuotiaista 
henkilöistä. Vuonna 2017 yli 75-vuotiaista säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 30.11. 
16,1 %. 
 
Asiakastietojärjestelmästä saadun toimintatilaston mukaan säännöllisen kotihoidon 
asiakkaita on ollut vuoden 2016 aikana yhteensä 213 henkilöä, joista yli 75-vuotiaita oli 
161 henkilöä. Kotihoidon käyntejä on ollut vuoden 2016 aikana 76.081. Vuonna 2017 
säännöllisen kotihoidon piirissä oli 228 henkilöä, joista 75 vuotta täyttäneitä oli 162. 
Kotihoidon käyntejä on ollut vuoden aikana 78.269. Kotihoidon asiakasmäärät, käyntien 
pituudet ja käyntien määrät ovat lisääntyneet selvästi helmikuusta 2018 alkaen. 
 
Vuonna 2017 Rava -indeksillä mitattuna kotihoidon asiakkaista laskentahetkellä oli 23 
henkilöä, joiden hoitoisuus (Rava yli 2,50) edellytti ympärivuorokautista hoitoa..  
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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 ikäryhmille. 
 

Kotihoidon toimintaa ja palveluja on kehitetty yhdessä Kukoistava kotihoito hankkeen 
kanssa. Ennaltaehkäisevänä toimintana hyviä tuloksia on saatu voimavarahoitajamallilla 
(myöh. asiakasohjaaja). Voimavarahoitaja on tukenut intensiivisesti asiakkaita asumaan 
omissa kodeissaan. Asiakkaille on räätälöity yksilöllisesti heidän tarpeitaan vastaavat 
ratkaisut. Väljä toimenkuva on auttanut erilaisten ratkaisujen hyödyntämisessä. 
 
Kotihoidon kaksi fysioterapeuttia ovat ohjanneet kuntosaliryhmiä, tehneet 
palvelutarpeen arviointeja ja apuvälinearviointeja. Lisäksi he ovat osallistuneet muun 
kotihoidon kanssa kuntouttavan arviointijakson järjestämiseen uusille asiakkaille ja 
tehostetun kotikuntoutuksen järjestämiseen niille vanhoille asiakkaille, joiden 
toimintakyky uhkaa laskea. 
 
Kotihoito on tehostanut kotiutusprosesseja sairaalasta kotiin ja kotihoitoon mm. 
kotiutustiimitoiminnalla ja keskitetyn asiakasohjauksen avulla. Kotihoitoa järjestetään 
24/7 yhteistyössä vartiointiliikkeen lähihoitajan ja ensihoidon sairaanhoitajan kanssa. 
Lähihoitaja vastaa yöaikaiseen perushoidon tarpeeseen hoitamalla 
turvapuhelinhälytystehtävät ja ennalta sovitut yöaikaiset käynnit. Sairaanhoitaja turvaa 
yöaikaisen sairaanhoidon tarpeen. Kotihoito on osallistunut yhdessä muiden 
palvelutuottajien kanssa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluketjujen 
kehittämiseen ja toimintamallin luomiseen. Tavoitteena on kehittää toimivat prosessit 
niin, että vältytään asiakkaan joutumista epätarkoituksen mukaiseen hoitopaikkaan. 
 
Vanhuspalveluilla on mahdollisuus oman lääkärin palvelujen käyttöön kahtena päivänä 
viikossa. Lääkärituki nopeuttaa asiointia ja vähentää kustannuksia. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan kohdentaa oikea määrä hoitajia oikeaan 
aikaan oikeille asiakkaille. Toiminnanohjauksen avulla säästetään henkilöstöresursseja 
ja seurataan eri indikaattoreilla hoidon laatua ja riittävyyttä. Kotihoito on mukana 
vertaisarvioinnissa, jolloin omia tuloksia voidaan verrata muiden kuntien tuloksiin. 

Tehostetun palveluasumisen piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asukkaat (2017) 

 
Tehostetun palveluasumisen piirissä oli 31.12.2017 yhteensä 69 75 vuotta 
täyttänyttä henkilöä. Asukaspaikkoja tehostetussa palveluasumisessa oli 
yhteensä 84.  
 
Laskennallisesti tehostetun palveluasumisen paikkoja on riittävästi, mutta 
ottaen huomioon väestön ikärakenteen ja sairastavuuden, kaikki asumispaikat 
ovat olleet tarpeen ja käytössä.  Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen ja 
kuntouttava lyhytaikaishoito, sekä tehokas palveluohjaus auttaa hillitsemään 
tehostetun palveluasumisen tarvetta ja kustannuksia. 
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Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / 1000 

vastaavanikäistä 

 
Avohoidon lääkärikäyntien suhteen iäkkäiden ihmisten kohdalla oikeastaan ainoa 
merkille pantava seikka on se, että kunnan väestön sairastavuus on  
kokosiamme kuntia suurempi ja lääkärikäyntejä on kuitenkin saman verran, kuin 
kokoisissamme kunnissa. Tämä antaa aiheen pohtia palvelutarpeen ja tarjonnan 

kohtaamista.  
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Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 
väestöstä

 
 
 
Täyttä kansaneläkettä saavien määrä vertailujaksolla on vähentynyt lähes 
verrokkikuntien kaltaisesti. Työeläkettä saavien eläkeläisten määrä kasvaa. Entistä 
laadukkaampien ja monipuolisten vapaa-ajanpalveluiden, myös maksullisten, kysyntä 
kasvaa. On huomioitava kuitenkin se, että Hankasalmella on enemmän täyttä 
kansaneläkettä saavia, kuin yleensä Suomessa – eli eläkeläisemme tulotaso on muuta 
maata niukempi.  
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6. Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden 
arviointi 

 
Sosiaalipalveluissa toiminnan painopistettä on pyritty siirtämään varhaiseen 
tukeen mm. lisäämällä henkilöstöresursseja lapsiperheiden sosiaalityöhön ja 
kehitysvammahuollon avohuoltoon. Lisäksi yhteistyötä kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa on lisätty mm. kuntakumppanuussopimuksella MLL:n 
kanssa.  Vanhuspalveluiden rakennemuutos on toteutettu ja laitoshoitomaisesta 
tuotantotavasta ollaan siirtymässä kotiin annettaviin palveluihin yhä enenevässä 
määrin.  

Esiopetuksen järjestämistapa fyysisesti koulujen yhteydessä on ollut toimiva 
ratkaisu ja sitä tulee kehittää edelleen.  

Varhaiskasvatuspalveluja on ollut saatavilla melko hyvin kunnan eri alueilla, 
myös haja-asutusalueella.Perhepäivähoitajien määrä on viimeisten vuosien 
aikana vähentynyt huo-mattavasti ja se näkyy päiväkoteihin sijoitettujen lasten 
määrän lisääntymisenä ja tilanahtautena niissä. Uusien hoitajien palkkaaminen 
pois jääneiden tilalle on haaste, johon pitäisi  löytää ratkaisuja, samoin 
päiväkotien tilakysymyksiin asemalla ja kirkonkylällä.Lasten   
osallistumisprosentti   varhaiskasvatukseen on   vielä valtakunnan tasoon 
verrattuna alhainen n. 52 % kun valtakunnallinen taso on THL:n tilaston mukaan 
vuonna 2017 ollut 84 %. Valtiovallan taholta mahdollisesti tulevien 
toimenpiteiden lisäksi yhteistyötä neuvolan ja perhetyön kanssa pitää tehostaa 
edelleen ja parantaa palveluohjausta, jotta tavoite varhaiskasvatukseen 
osallistuvien lasten määrän lisääntyminen toteutuisi myös Hankasalmella. 
Tavoitteena määrän lisäämiselle valtakunnallisestikin on mm. eriarvoisuuden 
vähentäminen. 

Perusopetuksen osalta tilanne kokonaisuudessa näyttää periaatteessa hyvältä; 
kokemukset kouluviihtyvyydestä ja omasta terveydentilasta ovat parantuneet, 
kotien ja koulujen yhteistyöllä, oppilashuollon toimilla, koulujen resursseilla ja 
muilla tukitoimilla syrjäytymistä on saatu ehkäistyä ja nuorisotyöttömyyden 
nouseva trendi tasoitettua.  

Kuntaan suunniteltu uusi koulukeskus (ja sen läheisyyteen liittyvä perhekeskus 
ja mahdollisesti päiväkoti) antavat myös ajanmukaiset ja asialliset fyysiset 
puitteet jatkaa toiminnan kehittämistä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden 
mukaiseksi. Kunnan keskustaan rakentuva uusi koulukeskus tulee tarjoamaan 
kaikille kuntalaisille myös kouluajan ulkopuolella hyvät puitteet harrastaa ja 
toimia hyvinvointia edistäen.  Yhteistyötä neuvolan ja perhetyön kanssa pitää 
tehostaa edelleen ja parantaa palveluohjausta. 
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7. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Tarvetta ehkäisevän ja varhaisen tuen palveluihin on edelleen ja tulevien vuosien 
aikana on tarkoitus yhä enemmän panostaa resursseja kotiin annettaviin ja 
varhaisen tuen palveluihin. Vuoden 2019 aikana on mm. tavoitteena kehittää 
liikkuvaa päihde- ja mielenterveystyötä sekä lapsiperheille kotiin annettavia 
palveluita sekä perhekeskustoimintaa sekä aloittaa avoin kerhotoiminta 
lapsiperheille kolmessa eri taajamassa ja perustaa kohtaamispaikka perheille 
Pollarille. 

Maakunnallisten toimintamallien suunnittelu ja jalkauttaminen vie tulevina 
vuosina paljon sote-toimijoiden työaikaa. On tärkeää olla mukana 
suunnittelmassa tulevia palveluita, jotta pienen maaseutukunnan näkemys tulee 
huomioiduksi valmistelutyössä. 

Varhaiskasvatus nähdään lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevana, 
oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä 
toimintana. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten suhteellisen osuuden 
lisääminen on valtakunnallisesti ja myös kunnan näkökulmasta tavoiteltavaa, 
ennaltaehkäisevää toimintaa, joilla tuetaan lasta ja lapsen perhettä. 
Monipuolisten ja riittävien varhaiskasvatuspalveluiden takaaminen ja niiden 
kehittäminen esimerkiksi avoimen perhekeskustoimintamallin avulla on 
tulevaisuuden haaste. Varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän laajentumiseen 
pitää varautua päiväkotitiloja lisäämällä ja huolehtimalla perhepäivähoidon 
saatavuudesta kunnan eri alueilla 

Esiopetuksen  järjestämisen tapaa tulee kehittää ja tiivistää yhteistyötä ja 
tiedonsiirtoa, että esiopetuksen piirissä on edelleen 100 % ikäluokasta. 
Esiopetukseen hakeminen on ollut vielä vuonna 2018 paperisella hakemuksella, 
mutta palvelu on muuttumassa sähköiseksi. Varhennetun esiopetuksen 
järjestämisen muotoja pitää tehostaa ja valmistautua ennakoiden. Tiedonsiirron 
ja monialaisen yhteistyön merkitys korostuu ja siihen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, erityisopetuksen koordinaatioryhmän toiminnan tehostaminen tukee 
tätä tavoitetta. 
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2020 

 

Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 

 
 
 
 
 

Missio: Hankasalmi tarjoaa hyvän ympäristön asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, 
tehdä työtä, yrittää ja harrastaa 

 
Arvot: vastuullinen, osallistava, turvallinen 

 
 
Kuntastrategiassa keskitytään neljään keskeiseen päämäärään:  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi – Jyväskylän 
kaupunkiseudun ainoa aito maaseutukunta tunnetaan 
viihtyisistä asuinympäristöistään, avoimesta 
vuorovaikutuksesta ja hyvistä 
harrastusmahdollisuuksista.  
 

2. Laadukkaiden palvelujen Hankasalmi – 
Henkilöstömme on koulutettua ja motivoitunutta ja 
palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat. 
 

 
3. Hankasalmi vastuullisena omistajana – Luovumme 

turhasta sekä tasapainotamme taloutta harkitulla 
omaisuuden myynnillä – jäljelle jäävän omaisuuden 
kohdalla keskitymme sen vastuulliseen hoitoon.  
 

4. Voimaannuttava Hankasalmi – Elinvoimaisuuden 
saavutamme yhteistyöllä yrittäjiemme ja 
yhteisöjemme kanssa.  

 

Hyvän Arjen Hankasalmi 
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Hyvinvointisuunnitelma 
 
Hyvinvointisuunnitelma perustuu kunnan strategian ja sen tavoitteisiin. 
Strategia on laadittu vuosille 2018-2021, jolloin myös tavoitteiden aikataulutus 
koskee useampaa vuotta.  Hankasalmen strategia tiivistyy otsikkoonsa Hyvän 
Arjen Hankasalmi.  Tavoitteena on rakentaa kuntaa jossa kuntalaisilla on 
mahdollisuus hyvään arkeen.   
 
Hyvinvointisuunnitelma esitellään kuntastrategian neljän päämäärän kautta. 
Painopiste hyvinvointikertomuksen näkökulmasta on kahdella ensimmäisellä 
päämäärällä. 1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi sekä 2. Laadukkaiden 
palvelujen Hankasalmi.   
 
Hyvinvointia vahvasti tukevat suuret investoinnit tehdään Koulutuspalveluihin 
kirkonkylän koulukeskuksen investoinnin muodossa sekä Attendon kanssa 
tehdyn yhteistyösopimuksen tuoman uuden terveysaseman myötä. Molemmat 
hankkeet valmistuvat vuoden 2020 syksyllä.  Näin kunnassa on saatu ratkaistua 
kahden suuren kiinteistön huonosta sisäilmasta johtuvat hyvinvointia alentavat 
ongelmat.  
 
Kunnan liikuntapaikkasuunnitelman investointien toteuttaminen on tärkeä osa 
hyvinvointia tukevan infran rakentamisesta. Kevyen liikenteen väylä Kirkonkylä-
Asema välille mahdollistaa turvallisen kunto- ja hyötyurheilun ihan uudella 
tavalla. Tämä hanke on ollut kunnan investointilistoilla ELY:yn päin 
vuosikymmeniä ja nyt on ilo todeta, että rakentaminen viimeinkin alkaa. 

Ikääntyneen väestön terveyttä ja toimintakykyä vahvistetaan  
lähiliikuntapaikkojen ja toimitilojen saatavuudella sekä matalan kynnyksen 
liikuntaneuvonnalla. Kunta on ollut mukana Voimaa Vanhuuteen- hankkeessa 
jossa on koulutettu mm. vertaisohjaajia liikuntatuokioiden vetämiseen. 
Vanhuspalveluissa järjestetään ryhmämuotoista toimintaa, jolla lisätään 
osallisuutta ja edistetään terveyttä. 
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Hyvinvointia voidaan tukea viihtyisällä ja turvallisella asuinympäristöllä. Kunnan 
omat kiinteistöt sekä kunnan 100 % omistama KOY Haka on haastettu 
pohtimaan myös asuin ja oleskeluympäristöjä lasten, senioreiden ja erityistä 
tukea tarvitsevien kuntalaisten näkökulmasta.  
 

  

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Seniori 

asuinympäristöjen 

kehittäminen 

Seniorikampuksen 

suunnittelun ja 

rakentamisen 

aloittaminen

Tavoitteena on yhdessä 

ympäristötoimen kanssa ideoida 

ja suunnitellla aktivoiva ja 

toiminnallinen asuinympäristö 

ikäihmisille. Kehittämiskohteet/v.

palvelujohtaja, 

vanhuspalvelupäällikkö, 

kiinteistöjohtaja

Erityistä tukea 

tarvitsevien kuntalaisten 

asumisen kehittäminen

Turvallisen arjen 

mahdollistaminen siellä 

missä muutkin asuvat.

Tehdään yhteistyötä 

ympäristötoimen kanssa 

asumisympäristöjen 

kehittämisessä.

Kehittämiskohteet/vuosi Johtava sosiaalityöntekijä

Turvallinen ja 

terveellinen 

oppimisympäristö: 

Lasten ja nuorten kasvun 

tukeminen ja  

kouluhyvinvoinnin 

parantaminen

Oppilas/opiskelija tuntee 

kuuluvansa koulun ja luokan 

sosiaaliseen yhteisöön sekä 

kokee koulussa turvallisuutta ja 

luottamusta.

Pidetyt kiva-tunnit, 

kouluterveyskysely

Kiva-vastaava                          

rehtorit/koulun johtajat

Liikunta-, virkistys- ja 

vapaa-ajan suunnitelma

Suunnitelman vieminen 

käytäntöön, suunnitelma 

ohjaa liikuntapaikkojen 

kehittämistä

Monipuoliset liikunta- ja 

virkistysmahdollisuudet, 

ylläpidetään ja edistetään 

kuntalaisten hyvinvointia

Liikuntapaikkojen 

harrastaja- ja 

käyttäjämäärät

Hyvinvointipäällikkö, 

liikuntavastaava

Liikuntapaikkojen 

kunnossapidon 

kehittäminen

Hyvin hoidetut 

liikuntapaikat

Hyvin toimivat, helposti 

saavutettavat ja turvalliset 

liikuntapaikat aktivoivat 

kuntalaisia liikkumaan

Liikuntapaikkojen 

käyttäjämäärät

Hyvinvointipäällikkö, 

liikuntavastaava

Arviointi- ja 

palautejärjestelmän 

kehittäminen osana 

kunnan viestintä- ja 

palautejärjestelmää

Asiakastyytyväisyys Kuntalaisten tarpeisiin ja 

toiveisiin vastaavat palvelut

Kävijämäärät, 

asiakaspalaute

Hyvinvointipäällikkö ja koko 

kunnan esimiehet

Päiväkotien piha-

alueiden kehittäminen

Päiväkotien piha-alueita 

parannetaan aidoiksi 

liikkumis- ja 

oppimisympäristöiksi; 

Pihojen kunnostus toteutetaan 

asteittain turvallisuus 

näkökohdat huomioiden ja 

asiakkaita osallistaen. 

Asiakaspalaute ja 

henkilöstön 

työtyytyväisyyskyselyt

Päiväkotien esimiehet ja 

muu henkilöstö

Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Viihtyisä asuinympäristö

Panostetaan jäljellä 

olevien kunnan 

omistamien kiinteistöjen 

ympäristöön. 

Viihtyisä ja siisti ympäristö luo 

kunnastamme välittämisen 

kuvan ulkopuolisille sekä 

kuntalaisille

Kiinteistöjen ulkoiseen 

siisteyteen käytetään 

vähintään 10 % 

kiinteistönhoitokuluista Kiinteistöjohtaja

Kevyen liikenteen väylän 

rakentaminen Asema-

Kirkonkylä välille.

Turvallinen liikenneyhteys 

aseman ja kirkonkylän välille

Käyttäjäpalaute alueiden 

kunnosta.
Tekninen päällikkö

Toimiva vesihuolto

Pyritään turvaamaan vesihuollon 

toimintavarmuus kaikissa 

tilanteissa

Häiriöprosentti

Tekninen päällikkö

Puhtaat vesistöt 

turvataan; 

Vesistöjen kuormitusta 

rajoitetaan lupa- ja 

valvontamenettelyiden kautta. 

Osallistutaan vesistöjen hoitoon 

Järvien ja lampien 

hoitoluokitusta soveltaen.  

päätösten ja valvontojen 

määrä, 

hoitotoimenpiteiden 

määrä 

Rakennus-tarkastaja ja 

ympäristön-suojelusihteeri

Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi

1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi 
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Palveluiden tuottamisen edellytys on motivoitunut, koulutettu ja osaava henkilöstö. 
Henkilöstö onkin toimialojen vuode 2019 talousarvioissa vahvasti esillä 
koulutussuunnitelman, työhyvinvointiohjelman ja johtamiskoulutuksen myötä. 
Hankasalmi- henki tarkoittaa toistemme kunnioittamista, avoimuutta ja rehellisyyttä. 
Palveluiden laadukas tuottaminen edellyttää toimialojen yhteistä työtä.   
 
Seuraaviin taulukoihin on koostettu tiiviisti valtuustokauden hyvinvointiin liittyvien 
palveluiden tavoitteet jaoteltuina ensin ikäryhmittäin:  

 

 

Lasten ja perheen palveluissa panostetaan varhaiseen puuttumiseen ja riskien 
tunnistamiseen ja ohjataan perheitä saamaan oikea-aikaisia palveluja. Samalla pyritään 
palveluohjaukselliseen työtapaan, jolloin perheet saavat tietoa tarvitsemistaan 
palveluista yhden henkilön kautta. 

Koulukeskusinvestoinnin myötä toimivat ja monipuoliset tilat mahdollistavat niin 
peruskoulun kuin laadukkaan lukiokoulutuksen Hankasalmella. Koulukeskuksen 
läheisyydessä olevaan monitoimitaloon rakentuu perhekeskus, jolloin lapset ja nuoret 
voivat tavoittaa niin sivistystoimen (oppilashuolto)kuin lastensuojelun ja 
perhetyöntekijät ja terveyspalveluiden asiantuntijat (esim. psykologi, lääkäri jne. ) 

 
 
 
 

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Perhepäivähoito turvataan 

perhepäivähoito 

palvelutarjonnassa

Perhepäivähoitoa on tarjolla 

kunnan eri alueella vaihtoehtona 

päiväkoti hoidolle

perhepäivähoitajien 

lukumäärä

varhaiskasvatuspäällikkö

Erityisvarhaiskasvatus Panostetaan 

ennaltaehkäisevään 

erityisvarhaiskasvatukse

en

oma työntekijä 

varhaiskasvatuksessa

uusi työntekijä aloittanut 

työn 1.1.2019

varhaiskasvatuspäällikkö

Monikäyttöiset tilat Koulukeskuksen 

rakentaminen 

kirkonkylälle

Toimivat, monipuoliset ja 

muunneltavat tilat laajaan 

käyttöön

Tilan käyttöaste ja 

kävijämäärät

Sivistystoimenjohtaja, 

rehtorit, koulunjohtajat

Toisen asteen opetuksen 

kehittäminen 

Laadukas ja kehittyvä 

lukiokoulutus yhdessä 

muiden lukioiden 

kanssa verkko-opetusta 

hyödyntäen

Liikuntalukion kehittäminen ja 

verkko-opetuksen kehittäminen

Opiskelijamäärä, verkko-

kurssit, yhteistyötahot

Rehtori 

Ennaltaehkäisevä toiminta: 

kaikilla lapsen ja perheen 

kanssa toimivilla on yhteinen 

ymmärrys lapsen/nuoren 

elämäntilanteesta

Perhekeskustoiminnan 

aloittaminen ennen 

yhteisiä tiloja

Eri toimijat arvioivat yhdessä 

lapsen ja perheen kanssa arjessa 

selviytymistä ja voimavaroja

Palvelu- ja 

prosessikuvausten 

laadinnat

Sivistystoimenjohtaja, 

rehtorit, koulunjohtajat, 

perhekeskuksessa 

sosiaalityö, lastensuojelu, 

perhetyö

Avoin kerhotoiminta Matalan kynnyksen 

palvelun tarjoaminen 

lapsille ja perheille

Järjestetään kolmella eri kylällä 

yhteistyössä seurakunnan, 

sivistystoimen ja perusturvan 

kanssa

toteutuneet kerhot / 

vuosi

varhaiskasvatuspäällikkö, 

johtava sosiaalityöntekijä, 

perhetyöntekijät

Kohderyhmänä lapset ja lapsiperheet: 

2. Laadukkaiden palvelujen Hankasalmi 
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Ohjaamotoiminta aloittaa Pollarin tiloissa 1.1.2019. Kunnan strategisena linjauksena on 
ollut vahvistaa myös kunnallista nuorisotyötä. Pollarin tilat ovat kirkonkylällä nuorten 
omaksi ottama nuorisotila ja myös muiden taajamien nuorisotyötoiminnan 
kehittäminen  on hyvällä alulla. Työntekijäresurssin saaminen on tässä ensimmäinen 
askel.  
 
Pitkään toimineet nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö tiivistää yhteistyötään 
entisestään niin perusturvan kuin yritysten kanssa. Työllisyysryhmän toiminta pitää olla 
jatkuvaa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Ohjaamotoiminnan 

käynnistäminen

Vaihtoehdon 

tarjoaminen 

nuorisotyöttömyydelle

Ohjaamotoiminnalla lisätään alle 

29-vuotiaiden saamia matalan 

kynnyksen palveluja

Kävijämäärät Hyvinvointipäällikkö, 

vastaava nuorisotyöntekijä

Vapaa-ajan palveluiden 

kehittäminen mm. 

varmistamalla 

nuorisopalveluiden resurssit

Kunnallisen nuorisotyön 

vahvistaminen

Kaksi kunnallista 

nuorisotyöntekijää 

toteuttamassa nuorisotyötä ja 

tukemassa nuorten fyysistä ja 

psyykkistä hyvinvointia sekä 

osallisuuden ja tasa-arvon 

edistämistä

Nuorisotyöntekijöiden 

tavoitettavuus, 

Nuorisotilat avoinna x/kk, 

tapahtumat

Hyvinvointipäällikkö, 

vastaava nuorisotyöntekijä

Nuorten työpajatoiminnan ja 

etsivän nuorisotyön arviointi 

ja kehittäminen

Kunnan vahvuudet ja 

resurssit käyttöön 

toiminnan 

suunnittelussa, 

järjestämisessä ja 

kohdentamisessa

Toimiva yhteistyö paikallisten 

yritysten kanssa sekä 

kehittäminen yhdessä 

työllisyysryhmän kanssa

Tilastointijärjestelmistä 

saadun tiedon 

hyödyntäminen 

toiminnan 

suuntaamisessa

Vastaava työpajaohjaaja

Kohderyhmänä nuoret :

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Seinätön päivätoiminta 

kehitysvammaisille

Mielekästä tekemistä ja 

sosiaalista 

kanssakäymistä arkeen.

Järjestetään asiakkaiden 

tarpeista ja mielenkiinnoista 

lähtöisin olevaa toimintaa.

Toimintakerrat/vuosi Johtava sosiaalityöntekijä

Kelan kanssa tehtävä 

yhteistyö

Popup -päivien 

järjestäminen  tarpeen 

mukaisesti.

Kelan palveluneuvojat 

jalkautuvat Hankasalmelle 

neuvomaan Kela-asioissa.

Pop up-päiviä/vuosi Johtava sosiaalityöntekijä/ 

Palveluohjaaja

Kotiin annetavat palvelut Turvallinen  arjen tuki

Liikkuva päihde- ja 

mielenterveystyön arjen tuki

Vakinaistetaan liikkuvan 

arjen tuen resurssi.

Liikkuva arjen tuki kuntouttaa ja 

mahdollistaa mielekkään arjen.

Asiakkaita/vuosi Johtava sosiaalityöntekijä

Avohuollon ohjaus Tavoitteena tukea 

erityistä tukea 

tarvitsevien 

omatoimista 

selviytymistä kotona.

Lisätään ja kehitetään erityistä 

tukea tarvitsevien nuorten ja 

aikuisten avohuollon ohjausta.

Asiakkaita/vuosi Johtava sosiaalityöntekijä

Mäkituvan vuokra-asuntojen 

toiminnan kehittäminen

Valmennuksen kautta 

itsenäiseen asumiseen. 

Tarjotaan yksilö- ja 

ryhmämuotoista 

asumisvalmennusta. 

Valmentavan asumisen 

asukkaita/vuosi

Johtava sosiaalityöntekijä

Kohderyhmänä kaikki erityistä tukea tarvitsevat ja työikäiset:
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Ikääntyneiden palvelujen painopiste on selkästi ennaltaehkäisevissä ja kotiin 
annettavissa palveluissa.  

 

 
  

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Ennaltaehkäisevä toiminta

Seniori neuvola

Kiireettömien lääkärin 

vastaanottopalvelujen 

järjestäminen 

vanhuspalvelujen 

riskiryhmille.

Tavoitteena on luoda 

toimintamalli matalan kynnyksen 

palvelusta, jossa järjestetään 

neuvontaa ja ohjausta ja 

terveystarkastuksia. 

Kohdennetun palvelun avulla  

tunnistetaan varhaisen vaiheen 

riskitekijöitä sekä tuetaan 

ikääntyviä huolehtimaan omasta 

terveydestään annetun 

ohjauksen avulla. Neuvolassa 

toimii lääkäri-hoitaja työpari. Asiakaskäynnit/vuosi

Kotihoidon palveluvastaava / 

kotiutustiimi

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikaisella 

palveluasumisella 

tuetaan asiakkaan 

kotona pärjäämistä.

Lyhytaikaisena hoitona voidaan 

toteuttaa arviointijaksoja, 

kuntouttavia lyhytaikaisjaksoja, 

omaishoidon vapaan aikaista 

hoitoa sekä satunnaista 

kriisihoitoa 1-2 viikon jaksoissa. Hoitovrk

Metsätähden 

palveluvastaava

Seniorikeskustoiminta

Tavoiteena on järjestää 

ennaltaehkäisevänä 

toimintana mielekästä 

päivätoimintaa 

ikäihmisille

Seniorikeskus järjestää 

virikkeellistä, kuntouttavaa ja 

sosiaalista kanssakäymistä 

tukevaa toimintaa ikääntyville 

kuntalaisille. Asiakkaat/vrk

Kotihoidon palveluvastaava / 

kotiutustiimi

Kotiin annetavat palvelut Kotihoidon riittävä taso

Asiakasohjaus

Keskitetyn asiakas- ja 

palveluohjauksen 

(KAAPO) aloittaminen

Tavoitteena on toimivalla 

asiakasohjauksella ohjata 

asiakkaat tarkoituksenmukaisten 

palvelujen piiriin. Asiakkaat 

saavat tietoa  erilaisista 

palveluvaihtoehdoista ja 

palveluja myönnetään 

hyväksyttyjen kriteereiden 

mukaisesti.

Keskitetty asiakasohjaus 

toiminnassa vuoden 2018 

aikana

Vanhuspalvelupäällikkö/koti

hoidon palveluvastaava

Hoidon jatkuvuus

Hoidon jatkuvuuden 

turvaaminen

Varmistetaan 

toiminnanohjauksella, riittävällä 

resurssoinnilla ja 

asiakasohjauksella hoidon 

jatkuvuus niin, että asiakkaan 

luona käy 5 hoitajan hoitorinki.

Hoitaja/asiakas/kk, 

NHG:n vertaisarviointi Kotihoidon palveluvastaava

Aktiivisuussuunnitelmat

Henkilökohtainen 

aktiivisuussuunnitelma

Kaikille palvelujen piirissä oleville 

laaditaan henkilökohtainen 

aktiivisuussuunnitelma 

arkikuntoutuksen tueksi 

asiakkaalle.

Suunnitelmat/asiakasmä

ärät Kotihoidon palveluvastaava

Palveluasuminen

Aktiivisuus ja osallisuus 

asukkaiden toimintakyky ja 

voimavarat huomioiden

Toimivat tilat 

mahdollistaa aktivoivan 

hoivamallin

Palveluasumisessa on 

tavoitteena toiminnallinen ja 

aktiivinen arki. Asukkaita tuetaan 

säilyttämään yhteys talon 

ulkopuolelle ja 

harrastustoimintaan. 

Toiminnan järjestäminen 

talon sisällä, viikottainen 

lista ohjelmasta. Talon 

ulkopuoliseen toimintaan 

osallistujien määrän 

seuranta Palveluvastaavat

Asukastyytyväisyys Asukkaiden mielipiteiden huomiointi

Palveluasumisessa haluamme 

huomioida asukkaiden ja 

omaisten mielipiteitä 

toiminnassamme.

Asiakas/omaistyytyväisyy

s kysely (pisteytetyt 

kysymykset sekä 

vapaamuotoinen 

sanallinen palaute) Palveluvastaavat

Ikääntyneiden palvelujen on oltava laadukkaita mahdollistaen arvokas vanhuus
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Kaikkiin kuntalaisiin kohdistuu vesihuolto, kirjasto, kansalaisopisto, tapahtumat ja 
terveyspalvelut. Terveyspalveluiden toimiessa seuraavat kaksi vuotta väistötiloissa 
toiminnan taso on erityistarkkailussa. Samaan aikaan suunnitellaan tulevaisuuden 
terveysasemaa, seniorikeskuksen tiloja yhtään väheksymättä palvelutuotannon 
työtapojen kriittistä arviointia. Tavoitteena on kaikissa edellämainituissa palveluissa 
pitää hyvät lähipalvelut saatavilla Hankasalmella.  
 

 
 
 
  

Kohtaamispaikkojen 

tarjoaminen

Matalan kynnyksen 

kohtaamispaikat

Helposti lähestyttävät tilat ja 

paikat

Kävijämäärät (kirjastot, 

nuorisotilat, 

kansalaisopiston kurssit)

Hyvinvointipäällikkö ja 

esimiehet

Ennaltaehkäisevät 

hyvinvointipalvelut

Nykyisen 

palvelutarjonnan 

turvaaminen yhdessä 

järjestöjen kanssa

Tarjotaan kuntalaisille 

monipuolisia virkkeitä ja  

yhteisöllistä toimintaa

kansalaisopiston kurssit, 

kirjaston aukiolotunnit, 

hyvinvointipalveluiden 

tapahtumat ja näyttelyt, 

yhteistyö järjestöjen 

kanssa

Hyvinvointipäällikkö ja 

esimiehet

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Terveyspalvelut väistötiloissa 

Mahdollisimman 

normaali palvelutaso

Terveyspalveluiden 

saavutettavuudesta pidetään 

huoli

toteutuneet 

suoritemäärät: 

päivystysvastaanotot lkm 

ja kiirettömän lääkärin 

vastaanoton pääsy alle 

20 vrk Palvelujohtaja/Jyte

Uusi terveysasema

Taloudelliset ja toimivat 

tilat 

perusterveydenhuolloll

e

Suunnittelussa pyritään saamaan 

terveystoimelle toimivat tilat max 

800 m² vuokrakustannukset /vuosiPalvelujohtaja/Jyte

Kuvantamispalvelut

Kuvantamispalveluiden 

tarjonnan säilyminen 

Hankasalmella Uuteen terveysasemaan saadaan röntgenröntgen max 60 m² Palvelujohtaja/Jyte

Avosairaanhoidon vastaanottotoiminta

Tavoitteena parantaa 

peruspalveluiden 

saatavuutta ja oikea-

aikaisuutta

Hoitajan- ja lääkärin 

vastaanottoaikoja hyvin 

saatavilla.

Avosairaanhoidon T3-

aika (laskennallisesti 

kolmas vapaa kiireetön 

vastaanottoaika)sairaanh

oitajalle on seitsemän (7) 

päivää ja lääkärille 21 

päivää. Jyte

Fysioterpeutin suoravastaanotto

Tuki- ja 

liikuntaelinvaivojen 

nopea arviointi ja hoito

Tule-asiakkaat pääsevät 

fysioterapeutin arvioon ja saavat 

asiakaskohtaiset ohjeet omaan 

hoitoon nykyisten Käypä hoito- ja 

fysioterapiasuositusten 

mukaisesti. Ohjaus tarvittaessa 

lääkärille.

Suoravastaanoton 

asiakasmäärä Jyte

Lääkärivastaanotto

Terveysasemalla virat 

täytettyinä kolme virkalääkäriä 

täytettyjen vakanssien 

määrä Palvelujohtaja

Hammaslääkäri Hammaslääkärissä virat täytettyinä

Hammaslääkäripalveluiden 

saavuttettavuus pysyy hyvänä

täytettyjen vakanssien 

määrä Palvelujohtaja

Vanhuspaveluiden lääkäriresurssi

Tavoitteena saada 

lääkäri n. 12 h /vko 

vanhuspalveluiden, 

kuntouttavan 

työtoiminnan työtiimiin. 

Seniorineuvola-toiminnan aloitus 

ja kuntouttavan työtoiminnan 

lääkäriresurssin lisääminen

neuvola-asiakkuuksien 

määrä, saadut eläkkeet

vanhuspalvelupäällikkö, 

johtava sosiaalityöntekijä, 

Jyte

Toimivien tilojen luominen tulevaisuuden terveystoimen tilatarpeisiin

Terveyspalveluiden turvaaminen lähipalveluina Hankasalmella

Lääkäriresurssin turvaaminen

Kohderyhmänä kaikki kuntalaiset:
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Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Osakehuoneistojen sekä 

käyttämättömien 

kiinteistöjen myyntiä 

tehostetaan. 

Vuokraustoiminta 

keskitetään 

tytäryhtiöille.

Kunnan kiinteistöjen 

kunnossapitoa ja 

kiinteistönhoitoa 

tehostetaan.

Myytävät 

osakehuoneistot siistejä 

ja myyntikuntoisia.

Käyttämättömien 

kiinteistöjen myynti 

järjestetään 

ostopalveluna, ja 

tarvittaessa 

huutokaupoilla.

Kunnan omistamien 

osakkeiden 

vapautuessa 

huoneistoa ei 

jälleenvuokrata vaan 

myydään.

Säännölliset  

tarkastuskäynnit 

huoneistoissa ja 

kiinteistöissä 

varmistavat kunnossa 

pysymisen.

Luovuttavista 

kiinteistöistä 

myydään 

vähintään 10 %/v.

Myyntiarvo 

vähintään 

tasearvoa 

vastaava

Metsäomaisuudesta 

pieni osa vielä myydään, 

lopun omaisuuden 

kohdalla tähdätään 

arvon nousuun 

huomioimalla luonto ja 

ympäristö vastuullisesti 

metsien hoidossa.                                                                                                                                                                                                                                        

Myydään 

metsäomaisuutta 

talousarviopäätöksen 

mukaisesti.

Metsäomaisuude

n myyntitulo on 

vähintään 

talousarvion 

mukainen.

Hakan asuntokohteiden 

peruskorjaukseen 

ryhdytään 

suunnitelmallisesti ja 

kunnalle turhasta 

asuntokannasta sekä 

muista turhista 

kiinteistöistä luovutaan. 

Hakan ja kunnan 

kiinteistöjen 

kunnossapitoa ja 

kiinteistönhoitoa 

tehostetaan.

Käyttämättömien 

kiinteistöjen ja 

osakkeiden myynti 

järjestetään 

ostopalveluna, ja 

tarvittaessa 

huutokaupoilla.

Konsernin kiinteistöjen 

peruskorjausohjelmas

sa paino on KOY 

Hakan 

saneerausohjelmalla.

Luovuttavista 

kiinteistöistä 

myydään 

vähintään 10 %/v.

Hankasalmi vastuullisena omistajana

Vastuullinen omistajuus Kiinteistöjohtaja

3. Hankasalmi vastuullisena omistajana 
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Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Nuorten 

osallisuuden 

kanavien 

vahvistaminen

nuorisovaltuuston, 

oppilaskuntien sekä 

tutor- ja 

tukaritoiminnan 

tukeminen

Yhteistyö paikallisesti, 

alueellisesti sekä Nuorten 

akatemian kanssa

Konkreettiset 

muutokset 

palautteiden jälkeen

Vastaava 

nuorisotyöntekijä

Koulutuspalveluiden 

osallisuus

Asiakkaiden ja 

henkilöstön 

osallisuuden 

vahvistaminen 

turvallisen 

oppimisympäristön 

kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen

Asiakkaille ja henkilöstölle 

tarjotaan eri tavoilla 

mahdollisuus osallistua, 

arvioida ja kehittää 

varhaiskasvatusympäristöä

koulutuspäivien, 

työkokousten, 

kehityskeskustelujen, 

tiimipalaverien, 

vanhempien 

tapaamisten määrä, 

lasten haastattelut 

(lomake käytössä 

kaikissa yksiköissä)

Koulutuspalveluiden 

esimiehet ja koko 

henkilöstö

Harrastustoiminnan 

ja tapahtumien 

mahdollistaminen

Eri toimijatahoijen 

monimuotoinen 

tukeminen

yhteistiedotuksen, 

toimijatapaamisten ja 

hyvinvointipalveluiden 

vuosikellon toteuttaminen 

sekä kohdennettu 

auttaminen

Tapahtumien määrä, 

osallistujien määrä, 

kuulemistilaisuuksien 

järjestäminen

Hyvinvointipäällikkö ja 

hyvinvointitiimi

Kuntouttava 

työtoiminta

Yksilöllinen 

kuntoutumispolku 

Työvalmennus ja 

sosiaalisen kuntoutuksen 

menetelmien kehittäminen. 

Ohjaussuunnitelmien 

laadinta ja kyky-viisari-

mittarin käyttö.

Tehdyt 

suunnitelmat/vuosi    

Palveluohjaaja

Tuikku Ry:n kanssa 

aloitettava uusi 

yhteistyö  Aseman 

kylän 

monipalvelupisteen 

synnyttämiseksi ja 

kehittämiseksi

Hyvä arjen 

mahdollistaminen 

asuinpaikasta 

riippumatta.

Järjestetään kunnan 

palveluja eri puolilla 

Hankasalmea, jolla lisätään 

palvelujen 

saavutettavuutta.

Toimintakerrat/vuosi Johtava 

sosiaalityöntekijä/ 

Palvelujohtaja

4. Voimaannuttava Hankasalmi 



 

52 
 

 
 
 

 
Voimaannuttavaa Hankasalmea on yhä enemmän rakentamassa kunnan 
ympäristötoimi:   
 

 
 
 
 
  

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Vastuuviranhaltija

Vaikutusten arviointi 

tulee aidosti osaksi 

päätöksentekoa ja 

kunnassa hankitaan 

vastuullisesti

Yhteistyö 

Hankasalmelaisten yritysten 

kanssa. Hankinnoissa 

otetaan käyttöön 

yritysvaikutusten 

arviointimenettely. 

Sähköisen tarjouskanavan 

kautta parannetaan 

yrittäjien mahdollisuutta 

aktivoitua tuottamaan 

palveluja kunnalle. 

Sähköisessä 

tarjouskanavassa 

ilmoitettujen 

tarjouspyyntöjen 

määrä. 

Liikehuoneistojen ja 

toimitila vuokrauksen 

tehostaminen.

Vuokrausasteen 

parantaminen. Yrityksille 

sekä yhdistyksille 

mahdollistaa toimitiloja.

Vuokarausaste

Kaavoituksella 

luodaan puitteet

Pienmäen asuinalue 

rakentuu 

Niemisjärvelle.

Käynnistetään Pienmäen 

alueen asemakaavan 

muutostyö.

Toteutuneet 

rakennukset kaava-

alueella 

strategiakauden 

kuluessa, 

asukasmäärä

Tekninen päällikkö

Joustava 

lupakäsittely 

Asiakaslähtöisyys 

lupakäsittelyssä, 

rakennuslupakäsittely 

alle 2 kuukautta

Yritysten ja muiden 

toimijoiden rakennus-, 

ympäristö- ja muut 

lupahakemukset ja 

ilmoitukset käsitellään 

asianmukaisesti ja 

mahdollisimman nopeasti.  

Neuvotaan aktiivisesti 

toiminnanharjoittajia.

Lupien käsittelyyn 

kulunut aika

Rakennustarkastaja ja 

ympäristön-

suojelusihteeri

Elinvoimaisuutta 

yhteistyöllä
Kiinteistöjohtaja
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Keskeisimmät havainnot ja kehittämiskohteet 
hyvinvoinnin edistämisessä 
 
Analysointitiedon havaintojen ja kunnan strategisiin tavoitteisiin perustuvan tiedon 
perusteella nostetaan esiin keskeisimmät vuosien 2018-2021 hyvinvoinnin 
edistämiskohteet.  
 

1. Työllisyyden edistäminen ja yritysyhteistyö 
 
Työttömyys vaikuttaa haitallisesti hyvinvointiin erityisesti työttömyyden 
pitkittyessä. Toisaalta terveysongelmat ovat yhteydessä korkeampaan 
työttömyysriskiin. Työllisyyden edistämisessä ovat kunnan lisäksi 
avainasemassa alueen yritykset.  
 
Keskeiset toimenpiteet:  

 työllistämistä entistä enemmän yritysten kautta 

 kuntouttavassa työtoiminnassa yksilölliset kuntoutumispolut käytäntöön 

 yhteistyö yrittäjien ja järjestöjen kanssa työttömien terveyden ja hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi.  

 kuntamarkkinointi yhteistyössä yritysten ja eri toimijoiden kanssa 

 
Vastuutaho: maaseutu – ja työllistämispalvelut, sosiaalipalvelut 
 
 
2. Terveet toimitilat ja turvallinen liikkumis- ja asumisympäristö 
 
Tulevien suurten investointien myötä suurin osa sisäilmaongelmista tulee 
ratkaistua. Terveet tilat edellyttävät, että kunnassa on kiinteistöjen osalta 
strateginen saneeraus ja huolto suunnitelmat ja elinkaariajattelu on läsnä 
kaikessa toiminnassa esim. Talon palveluissa. Asuinympäristön viihtyvyyteen 
vaikuttaa suurelta osin myös meidän luonto fyysisen ympäristön lisäksi. Näillä 
kaikilla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin.   
 
Keskeiset toimenpiteet:  

 kiinteistöjen saneeraussuunnitelma ja huolto-ohjelman tekeminen ja käyttöönotto 

 Seniorikuntalaisten ja erityistä tukea tarvitsevien tarpeiden huomioon ottaminen 
kehittämissuunnitelmissa esteettömyyden ja turvallisuuden näkökulmat muistaen 

 vuorovaikutteinen käyttäjäpalautteen kerääminen ja reagointi 

 fyysisen liikkumisympäristön virikkeellisyyden ja turvallisuuden kehittäminen 

 Laadukas rakentaminen, huolellinen valvontatyö rakennusprojekteissa 

 uusi koulukeskus, uusi terveysasema, kevyenliikenteen väylä kk-asema 

 
Vastuutaho: ympäristötoimi 
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3. Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys 
 
Hankasalmen sairastavuusindeksi on maan keskiarvoa selkeästi korkeampi. 
Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan 
keskeisiin kansansairauksien syihin. Ennaltaehkäisevällä toimintatavalla 
hillitään kustannuksia, jotka syntyvät terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista, 
sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä.  
 
Sivistystoimi tavoittaa suurimman osan lapsista ja nuorista ja on näin 
merkittävässä roolissa lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä.   
 
Keskeiset toimenpiteet:  

 osallisuuden lisääminen 

 terveellisiin elämäntapoihin vaikuttaminen, kuten säännöllinen ravinto, liikkuminen, 
uni ja päihteettömyys 

 Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen sivistystoimien hyvinvointipalveluiden 
keinoin (kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut) 

 Harrastusten monipuolisuus ja matalankynnyksen palvelujen lisääminen 

 ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen  

 
Vastuutaho: sivistystoimi ja perusturvapalvelut 
 
 
4. Hyvinvoinnin-  ja terveyden edistämisen aktiivisuus 
 
THL:n keräämä tieto kuvaa hyvin kunnan eri toimialojen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä. Hankasalmella hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen on syventynyt 
vuosivuodelta ja tärkeää on jatkossakin löytää yhteinen tahtotila toimialat ylittäen. 
THL:n tutkimustiedon näkökulmina käytetään terveyden ja hyvinvointiin sitoutumista, 
johtamista, seurantaa, voimavaroja, yhteisiä käytäntöjä, osallisuutta ja muita 
organisaation toimintoja. Hyvinvointityön ympärille muodostuu vuoden 2019 aikana 
sivistystoimen hyvinvointipäällikkö rekrytoinnin myötä nykyistä vahvempi tiimi.  
 
Keskeiset toimenpiteet:  
 

 Kunnanjohdon, luottamushenkilöiden ja toimialojen suunnitelmallisuus ja 
sitoutuminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulee näkyä suoraan 
toiminnan ja talouden suunnitelussa.  

 Tällä hetkellä Hankasalmen kunta on sitoutunut päätöksillään ja konkreettisilla 
toiminnoillaan niin investointien kuin käyttötalouden  suunnitelmissa vahvasti 
toteuttamaan hyvinvointia lisääviä ja turvaavia  toimintoja ja investointeja.  

  
Vastuutaho: kunnanjohtoryhmä ja kunnanhallitus 
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Seuranta, arviointi ja raportointi 
 
Strategiset tavoitteet tarkistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Vastuu 
hyvinvointikertomuksen vuosittaisesta raportoinnista on kaikilla toimialoilla, 
kokoamistyön tekee palvelujohtaja ja hyvinvointipäällikkö. 
 
Strategisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen 
yhteydessä.  
 
 

Suunnitelman hyväksyminen 
 
Laaja hyvinvointikertomus ja sen sisältämät hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet 
valmistellaan osana kunnan talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia. Suunnitelman 
tavoitteet noudattelevat kunnan strategisia tavoitteita. Kunnanvaltuuston tulee 
hyväksyä hyvinvointikertomus osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa.  
 
Hyväksytty kunnanvaltuustossa:  
 
10.12.2018 § 43  

 
  


