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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 
 

 

 

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:  
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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.  Kunta pyrkii myös omalla toiminnallaan 
näyttämään mallia terveyden edistämiseen ja siksi kunta onkin julistautunut 
Savuttomaksi Kunnaksi.  
 
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. Koulukeskus 
ja päiväkoti valmistuu elokuussa 2020 ja terveysasema tammikuussa 2021.  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 on täydessä vauhdissa. 

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. Seniorikeskus on jalkautunut kylille ja 
pilottisyksystä saatujen kokemusten perusteella hajautettua toimintatapaa 
yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien ja kansalaisopiston kanssa on 
vanhuspalveluissa tarpeenmukaista jatkaa.  
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Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi tavoitteen alla on kaksi keskeistä toimintoa, joista 
perusturva vastaa yhteistyössä ympäristötoimen kanssa.  
 

 
 
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.  Suurten ikäluokkien tullessa yli 80- vuotiaiksi vuonna 2025 
palvelutarpeeseen onnistunut vastaaminen on mahdollista vain, jos asumisympäristöt 
tukevat turvallista ja toimivaa seniorielämää. Tämä on haaste, joka on otettava entistä 
paremmin ja laaja-alaisemmin esille ja kehittämiskohteita tulisi löytyä.  
 
 
  

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Toteuma

Seniori 

asuinympäristöjen 

kehittäminen 

Seniorikampuksen 

suunnittelun ja 

rakentamisen 

aloittaminen

Tavoitteena on yhdessä 

ympäristötoimen kanssa ideoida 

ja suunnitellla aktivoiva ja 

toiminnallinen asuinympäristö 

ikäihmisille. Kehittämiskohteet/v.

Ei yhtään 

kehittämiskohdetta vuoden 

2019 aikana

Erityistä tukea 

tarvitsevien kuntalaisten 

asumisen kehittäminen

Turvallisen arjen 

mahdollistaminen siellä 

missä muutkin asuvat.

Tehdään yhteistyötä 

ympäristötoimen kanssa 

asumisympäristöjen 

kehittämisessä.

Kehittämiskohteet/vuosi Yksittäisten asukkaiden 

osalta tehty yhteistyötä, 

tunnistettu tarve 

laajempaan yhteistyöhön.

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

Kouluterveyskysely 

toteutettu 2019 keväällä, 

KiVa Koulu tunnit 

toteutettu suunnitelman 

mukaisesti kaikilla 

alakouluilla

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

Monipuolisilla 

liikuntapaikoilla (ladut, 

luontopolut, kentät, 

sisäliikuntapaikat) ei ole 

kävijälaskureita. 

Kuntosalikortteja myyty: 

Kansalasiopiston 

liikuntaryhmien 

kävijämäärä 1304

Liikuntapaikkojen 

kunnossapidon 

kehittäminen

Hyvin hoidetut 

liikuntapaikat

Hyvin toimivat, helposti 

saavutettavat ja turvalliset 

liikuntapaikat aktivoivat 

kuntalaisia liikkumaan

Liikuntapaikkojen 

käyttäjämäärät

Monipuolisilla 

liikuntapaikoilla (ladut, 

luontopolut, kentät, 

sisäliikuntapaikat) ei ole 

kävijälaskureita. 

Kuntosalikortteja myyty: 

Kansalasiopiston 

liikuntaryhmien 

kävijämäärä 1304

Arviointi- ja 

palautejärjestelmän 

kehittäminen osana 

kunnan viestintä- ja 

palautejärjestelmää

Asiakastyytyväisyys Kuntalaisten tarpeisiin ja 

toiveisiin vastaavat palvelut

Kävijämäärät, 

asiakaspalaute Suullisen palautteen 

palautteen perusteella 

asiakastyytyväisyys on hyvä

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

Sinisiiven päiväkodin piha 

kunnostettu ja asiakkaat 

kuin henkilöstökin 

tyytyväisiä

Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi

1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi 
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KiVa Koulu 
Kaikki peruskoulut ovat mukana KiVa-koulu toimenpideohjelmassa kiusaamisen 
ehkäisemiseksi tai siihen puuttumiseksi. KiVa Koulu ohjelma antaa erilaisia 
vaihtoehtoja puuttua ja ehkäistä kiusaamista (oppilaille: kyselyt, oppitunnit, 
tehtävät, pelit, huoltajille tiedotteet, vanhempainillat ja oppaat, opettajille: 
oppaat, ohjeet kiusaamisen selvittelyyn jne.) 
 
Oppilas osallistuu yleisiin toimenpiteisiin kuuluville oppitunneille ensimmäisellä 
luokalla (10 kaksoistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla (10 kaksoistuntia). 
Yläkouluun, seitsemännelle luokalle tultaessa oppitunnit vaihtuvat KiVa-
teemoiksi (4 teemaa), joita koulu voi toteuttaa eri tavoin (esimerkiksi 
oppitunteina tai kokonaisina teemapäivinä). Ohjelmaan sisältyy myös muilla 
vuosiluokilla hyödynnettävää materiaalia, esimerkiksi pienryhmissä pelattavat 
Pulmikas-pelit. 
 
Kouluille on hankittu vuoden alussa uudistuneet KiVa-koulumateriaalit (1. ja 4. 
ja 7. luokille) sekä huomioliivit välituntivalvontaan. KiVa Koulu -ohjelmaa 
toteuttavissa (ala-, ylä- ja yhtenäis-) kouluissa kerätään vuosittain 
oppilaskyselyn avulla tietoa kiusaamiskokemuksista. Kysely on toteutettu 
maaliskuussa 2019. 
 
Huomioitavaa ja huolestuttavaa tuloksissa on se, että 3. (vastaajia 38 lv 2019-
2020) ja 8. luokan (vastaajia 27 lv 2019-2020) oppilaista on itse kiusannut toista 
oppilasta parin viimeisen kuukauden aikana ja se näkyy kasvaneena tuloksena 
kyselyssä verrattuna kaikkiin Suomen KiVa-koulu vastauksiin. Myös osuudet 
kaikilla luokka-asteilla oppilaista, jotka ovat joutuneet kiusatuksi kaksi tai kolme 
kertaa kuukaudessa tai useammin ovat suuremmat kuin verrattuna kaikkiin 
Suomen KiVa-koulu vastauksiin. Yksinäisyyttä kokivat erityisesti yläkoulun 
oppilaat, erityisesti 8. luokan oppilaat verrattuna kaikkiin Suomen KiVa-koulu 
vastauksiin. Myös nettikiusaaminen näyttäytyi yläkoulussa, erityisesti 8. luokan 
kohdalla sekä seksuaalisen häirinnän kokemukset. 
 
Kouluterveyskysely 
Kouluterveyskysely 2019 on toteutettu maaliskuun ja huhtikuun aikana 
seuraaville kohderyhmille: 

 perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat 

 perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaiden huoltajat 

 perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat 

 lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat 

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja 
paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, 
terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun 
saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. 
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THL:n julkaisemia tutkimustuloksia käytetään mm. nuorten ja perheiden 
palveluiden parantamiseen, koulun toiminnan kehittämiseen sekä tieteellisiin 
tutkimuksiin. Koulukohtaiset tulokset valmistuvat marraskuun loppuun 
mennessä, mutta kyselyn kuntakohtaiset tulokset ovat valmistuneet syyskuun 
lopussa ja löytyvät THL:n sivuilta http://thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset 
 
Liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelma 
Keväällä 2016 aloitettu kehittämisprosessi Jyväskylän yliopiston 
Liikuntatieteellisen tiedekunnan Liikuntakasvatuksen laitoksen ja Hankasalmen 
kunnan kesken (Siv.ltk 14.3.2016 §29 ja KH 31.3.2016 §56) saatiin päätökseen 
maaliskuussa 2018. Tavoitteena oli, että investointisuunnitelmaan varataan 
vuosille 2018– 2022 100 000€ per vuosi liikuntapaikkojen kunnostukseen ja 
toteutukseen. Todettuja kehittämiskohteita vietiin eteenpäin vuoden 2018 
aikana, mutta vuodelle 2019 talousarviovalmistelussa päädyttiin kuitenkin 
satsaamaan kirkonkylän tekonurmeen tuosta suunnitellusta määrärahasta. 
Ehtona oli kuitenkin hankeavustuksen saaminen suurten kustannusten vuoksi 
(arvio noin 400 000 €). Valitettavasti hankerahoitusta ei saatu ja tekonurmi jäi 
toteuttamatta. 
 
Kunnan monipuolisia luontokohteita on kehitetty yhteistyössä ympäristötoimen 
ja Häähninmäen alueen toimijoiden kanssa mm. Tertunpellon kota, hiihtomaa, 
Kärkkäälän ja Keskisen luontopolut, Häähninmäen alueen luontopolut sekä 
maastopyöräilypolkuverkosto. 
 
Liikuntapaikkojen harrastaja- ja kävijämäärät ovat pysyneet edellisten vuosien 
tasolla (mm. kuntosalikorttien määrät, kansalaisopiston liikuntaryhmät, 
pyöräilymaaottelu). 
 
Liikuntapaikkojen kunnossapidon kehittäminen 
Liikuntapaikkojen kunnossapitoa hoidetaan yhteistyössä hyvinvointipalveluiden 
ja ympäristötoimen rajapinnalla ja käytännön työtä ohjaa hyvin väljästi 
liikuntapaikkatyöryhmä. Liikuntapaikkojen hoitoon vuodelle 2019 varattiin 75 
000 euroa (maksetaan ympäristötoimelle), mikä pitää sisällään muun muassa 
latujen, jääkiekkokaukaloiden, urheilukenttien, frisbeegolf-radan ja 
uimarantojen kunnossapidon. Liikuntapalveluiden henkilöstöresurssi 
hallinnolliseen työhön on 35 % työajasta. Liikuntapaikat on saatu 
pidettyä turvallisina, ja niiden avulla on aktivoitu kuntalaisia liikkumaan ympäri 
vuoden. 
 
Liikuntapaikkojen kunnossapitoa on tehty liikuntapaikkasuunnitelman ja 
käytössä olevien resurssien mukaan. Liikuntapaikkojen kehittämiseen 
(kirkonkylän kentän tekonurmi) haettiin myös hankerahoitusta, mutta sitä ei 
saatu. 
 
  

http://thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset
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Arviointi- ja palautejärjestelmän kehittäminen osana kunnan viestintä- ja 
palautejärjestelmää 
Hyvinvointipalveluiden arviointi- ja palautejärjestelmää on kehitetty 
asiakaskuunteluiden, asiakasraadin, toimijatapaamisten ja erilaisten sähköisten 
kyselyiden (Webropol kyselyt ja QR-koodit) avulla. Eniten palautetta saamme 
kuitenkin suullisesti kohtaamalla kuntalaisia. Kehittämisen kohteeksi nousee 
jatkossa suullisen palautteen dokumentointi ja hyödyntäminen asiakaslähtöisen 
ja laadukkaan toiminnan kehittämisessä. 
 
Hyvinvointipalveluissa uutta yhtenäistä graafista ilmettä on haettu mm. uudella 
logolla, Hyvis T-paidalla, kehittämällä yhtenäistä someviestintää ja jalkautumalla 
tapahtumiin hyvinvointipalveluina eikä enää esim. nuorisopalveluina.  Myös 
kunnan tapahtumakalenterin kehittäminen  on käynnistynyt. Vanhuspalveluissa 
on uusittu täysin ikäihmisten palveluopas ja lapsi- ja perhepalveluiden opas on 
päivityksen alla.  Viestinnän ja palautejärjestelmän kehittäminen on jatkuvaa 
toimintaa kaikissa kunnan toiminnoissa ja toimialoilla.  
 
Päiväkotien piha-alueiden kehittäminen 
Päiväkotien piha-alueiden kunnostus on osa kunnan strategiaa. Sinisiiven 
päiväkodin piha on jo kunnostettu, Sillankorvan uuden päiväkotirakentamisen 
myötä piha-alue rakentuu täysin uutena ja sen suunnitteluun työpajoissa 
osallistui henkilökunnan lisäksi lapset. Metsätähden päiväkodin remontin vuoksi 
myös pihassa tehdään kunnostustöitä ja huomioidaan turvallisuusasiat. Piha-
alueiden kuntotarkastus on vuosittain ja henkilökunnan omavalvonnan kautta 
epäkohtiin tartutaan heti. 
 
Toimintaa suunniteltaessa lasten osallisuuden lisääminen piha-alueiden 
monipuoliseen käyttöön ja erityisesti liikuntaan yritetään ottaa huomioon 
entistä enemmän. Päiväkotien pihoja käytetään järjestettäessä toiminnallisia 
perheiltoja ja myös eri vuodenaikojen juhlissa. Niistä saatu palaute toimii 
kehittämistyössä. 
 
Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö  
Aseman koulun välituntialueen turvallisuuteen on tulossa merkittävä parannus 
jatkossa, kun kaukalon jäädytyskoneen kulkureitti muutettiin kaukalon taakse  
syksyn aikana. Aiemmin kone ajoi pihan läpi välituntien aikana. Myös vedenotto 
siirrettiin pois pikkukoulun vesipisteeltä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Toteuma

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

4,96

Kevyen liikenteen 

väylän rakentaminen 

Asema-Kirkonkylä 

välille.

Turvallinen liikenneyhteys 

aseman ja kirkonkylän välille

Käyttäjäpalaute 

alueiden kunnosta.

kk-asema välinen kevyen 

liikenteen väylä on 

rakenteilla, 

käyttäjäpalautetta ei ole 

vielä siitä pyydetty. 

Toimiva vesihuolto

Pyritään turvaamaan 

vesihuollon toimintavarmuus 

kaikissa tilanteissa

Häiriöprosentti 1,30 %

Puhtaat vesistöt 

turvataan; 

Vesistöjen kuormitusta 

rajoitetaan lupa- ja 

valvontamenettelyiden kautta. 

Osallistutaan vesistöjen 

hoitoon Järvien ja lampien 

hoitoluokitusta soveltaen.  

päätösten ja 

valvontojen määrä, 

hoitotoimenpiteiden 

määrä 

Ympäristönsuojelu-

sihteeri antaa lausunnot 

jätevesien 

käsittelysuunnitelmista 

rakennus- ja 

toimenpidelupa-

käsittelyn yhteydessä (11 

lausuntoa).  2019 ei 

vesistöjen kemiallisen 

tilan seurantaa.  

Leväseuranta touko-

syyskuussa.

Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi

 
 
 

Kiinteistöjen ulkoiseen siisteyteen on panostettu kuluneen vuoden aikana 
aloittamalla julkisivujen maalaukset, pinnoittamalla rapautuvia julkisivuja, 
siistimällä piha-alueita ja peruskorjaamalla sekä pinnoittamalla katuja. 
 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkoi elokuussa. Rakennustyöt ovat 
edenneet suunnitellusti. Väylä valmistuu heinäkuussa 2020. 
 
Kuluvan vuoden aikana on ollut 3 pientä vesivuotoa kirkonkylän verkoston 
alueella ja 2 isoa, joista toinen oli Niemisjärvellä ja toinen kirkonkylällä. 
Kovalanmäen ja Lyötinmäen luontopolut on tarkastettu keväällä. Kärkkäälän 
polku on kunnostettu 2018 ja Keskisen polun kunnostus on käynnissä. 
 
Ympäristön suojelusihteeri on antanut 9 lasusuntoa jätevesien 
käsittelysuunnitelmista rakennus- ja toimenpidelupa käsittelyn yhteydessä. Yksi 
ympäristönsuojelulain mukainen lupa ja yksi 10 a luvun mukainen 
ilmoituspäätös on käsitelty. Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisia 
tarkastuksia on tehty 5 kpl, maa-aineslain mukaisia tarkastuksia 11 kpl ja 
lakanneiden toimintojen lupia on rauetettu 6 kpl. Ympäristönsuojelun taksa on 
uudistettu kuluneen vuoden aikana. 
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Palveluiden tuottamisen edellytys on motivoitunut, koulutettu ja osaava henkilöstö.  
Hankasalmi- henki tarkoittaa toistemme kunnioittamista, avoimuutta ja rehellisyyttä. 
Palveluiden laadukas tuottaminen edellyttää toimialojen yhteistä työtä.   
 
 

 

 

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

 

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Toteuma

Perhepäivähoito turvataan 

perhepäivähoito 

palvelutarjonnassa

Perhepäivähoitoa on tarjolla 

kunnan eri alueella 

vaihtoehtona päiväkoti 

hoidolle

perhepäivähoitajien 

lukumäärä

6 kotona hoitavaa, 3 

työskentelee päiväkodissa. 

Erityisvarhaiskasvatus Panostetaan 

ennaltaehkäisevään 

erityisvarhaiskasvatuk

seen

oma työntekijä 

varhaiskasvatuksessa

uusi työntekijä 

aloittanut työn 1.1.2019

Veo aloittanut 1.1.2019

Monikäyttöiset tilat Koulukeskuksen 

rakentaminen 

kirkonkylälle

Toimivat, monipuoliset ja 

muunneltavat tilat laajaan 

käyttöön

Tilan käyttöaste ja 

kävijämäärät

Uusi koulukeskus ja 

päiväkoti 

rakennusvaiheessa, 

otettavissa käyttöön 

17.8.2020

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

Suunnistuslinja 10 

opiskelijaa, verkkokursseja 

0 (määriteltävä jatkossa 

lukuvuosisuunnitelmassa), 

verkko-opetuksen 

maakunnallinen yhteistyö 

kehitteillä. 

Ennaltaehkäisevä toiminta: 

kaikilla lapsen ja perheen 

kanssa toimivilla on 

yhteinen ymmärrys 

lapsen/nuoren 

elämäntilanteesta

Perhekeskustoiminna

n aloittaminen ennen 

yhteisiä tiloja

Eri toimijat arvioivat yhdessä 

lapsen ja perheen kanssa 

arjessa selviytymistä ja 

voimavaroja

Palvelu- ja 

prosessikuvausten 

laadinnat

Päivitetään 

lapsiperhepalveluiden  

opasta ja laaditaan uutta 

lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmaa.

Avoin kerhotoiminta Matalan kynnyksen 

palvelun tarjoaminen 

lapsille ja perheille

Järjestetään kolmella eri 

kylällä yhteistyössä 

seurakunnan, sivistystoimen ja 

perusturvan kanssa

toteutuneet kerhot / 

vuosi

Kerhoja ollut 16 kertaa eri 

taajamissa ja lapsiparkki 

kerran srk-talossa. 

Kohtaamispaikkatoi-

mintaa ollut Pollarilla 8 

kertaa ja puistopiknikkejä 4 

kertaa.

Kohderyhmänä lapset ja lapsiperheet: 

2. Laadukkaiden palvelujen Hankasalmi 
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Perhepäivähoito 
Kunnassa on strategian mukaisesti varhaiskasvatuksen järjestämää 
perhepäivähoitoa eri kyläkunnilla vaihtoehtona päiväkotihoidolle. 
Perhepäivähoitopaikat pyritään järjestämään pienille, alle kolmevuotiaille 
lapsille, sijoituksista neuvotellaan huoltajien kanssa ja heidän toiveensa otetaan 
huomioon. Asiakastyytyväisyyttä mitataan varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaisesti säännöllisesti asiakaskyselyiden avulla ja vasu- keskusteluiden 
yhteydessä. 
 
Erityisvarhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen käytössä on oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka 
työskentelee kaikissa lapsiryhmissä konsultoiden ja tarjoten tukea lapsille tuen 
eri tasoilla. Lapsen tarvitsema riittävä tuki tarjotaan yleisen varhaiskasvatuksen 
ryhmissä. Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu tuen kolmiportaisuus ja 
monialaista yhteistyötä tehdään säännöllisesti erityistahojen erilaisia 
kokoonpanoja hyödyntäen. Siirtymä- ja nivelvaiheissa järjestetään yhteistyö- ja 
tiedonsiirtopalavereja varhaiskasvatuksen ja muiden tahojen kanssa. 
 
Monikäyttöiset tilat 
Sivistyslautakunnan vastuualueen vuoden 2019 toimintaa on raamittanut 
mittava koulukeskuksen rakennusvaihe. Uudisrakennushankkeeseen päädyttiin, 
kun koulun sisäilmaongelmia ei saatu kuriin korjaustoimenpiteillä. Myös uuden 
koulukeskuksen yhteyteen kirkonkylälle päädyttiin rakentamaan päiväkoti, 
koska nykyinen Sillankorvan päiväkoti vaatisi saneerausta jatkaessaan 
päiväkotina. Rakennus on sokkeloinen ja tilojen hyödynnettävyys päiväkotina on 
hankalaa eikä täytä varhaiskasvatuslain edellyttämiä oppimisympäristön 
vaatimuksia. Koulukeskus ja päiväkoti valmistuvat elokuussa 2020. 
 
Toisen asteen opetuksen kehittäminen 
Lukiokoulutuksen suuntaa määrää uusi lukiolaki ja uusi opetussuunnitelma. 
Lukiolaki astui voimaan 1.8.2019 ja sen keskeisiä muutoksia ovat oppiainerajat 
ylittävä opiskelu, velvollisuus järjestää osa opinnoista yhdessä korkeakoulujen 
kanssa, kansainvälisyyden lisääminen, oikeus oppimisen tukeen sekä 
jälkiohjausvelvoite. Lain vaatimuksiin vastaaminen edellyttää pitkäjänteistä 
lukion kehittämistä. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan v. 2021, ja siinä 
tarkennetaan lukiolain muutokset paikallisella tasolla. 
Opetussuunnitelmatyöhön valmistaudutaan jo syyslukukaudella 2019. 
Lukiossa on toiminut suunnistuslinja jo usean vuoden ajan ja syksystä 2018 
alkaen on myös kehitetty liikuntalinjaa. Perinteisten liikuntakurssien lisäksi 
lukioaikana voi suorittaa 10 liikuntalinjan kurssia. Alkuvaiheessa 
painopistelajeiksi valikoituivat salibandy ja futsal. Lajiharjoittelun ohella 
opiskelijoita kannustetaan lajiohjaajiksi. 
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Ennaltaehkäisevä toiminta 
Varhaiskasvatus on liittynyt Varhaisvuosien liikunnan verkostoon ja 
toteuttamaan Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaa. Varhaiskasvatuksen vuoden 2020 
toiminnallisissa tavoitteissa on asiakasperheiden verkostoituminen liikunnan  
avulla. Asiakasperheille ja henkilöstölle järjestetään yhteisiä, toiminnallisia / 
liikunnallisia tapahtumia. 
Päiväkodit osallistuvat 2019 - 2020 tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on 
löytää tutkitusti toimivia menetelmiä varhaiskasvatusikäisten lasten 
sosioemotionaalisten taitojen kehittämiseen. Päiväkotien henkilökunta saa 
koulutuksen ja ohjauksen tukiohjelman (Papilion) toteuttamiseen. Päiväkodit 
saavat vuoden käytön jälkeen sertifioinnin Papilio -päiväkodeiksi. 
 
Avoin kerhotoiminta 

Varhaiskasvatus ja sosiaalitoimi on osallistunut avoimen kerhotoiminnan 
järjestämiseen ja suunnitteluun yhdessä perhetyön ja ev.lut. seurakunnan kanssa 

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. ) 

 

 
 
 
Ohjaamotoiminta alkoi Pollarin tiloissa helmikuussa 2019.  Ohjaamon toimintaa on 
järjestetty myös Asemalla Tuikun tiloissa syyskuun loppuun saakka.  
 
 
 

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Toteuma

Ohjaamotoiminnan 

käynnistäminen

Vaihtoehdon 

tarjoaminen 

nuorisotyöttömyydelle

Ohjaamotoiminnalla lisätään alle 

29-vuotiaiden saamia matalan 

kynnyksen palveluja

Kävijämäärät Ohjaamokertoja 46, joista 

Tuikussa 17 kpl. Asiakkaita 

212, joista yksilöasiakkaita 

45. 

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

Pollarin nuorisotilat auki 4-5 

pvä/vko (kävijämäärä 10-50/ 

pvä). Aukioloajat on 

porrastettu ikäryhmittäin.  

Asemalla nuorisotilatoiminta 

Kulttuurikellarissa 1 pvä/vko, 

kävijämäärä 14-17 /pvä.

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

Etsivillä ja työpajalla on 

käytössä Par-järjestelmä  

tuloksellisuuden seurantaan 

ja suunnitteluun (rahoittajan 

seuraa). Kehittämiskohteena 

työpajatoiminnan 

hyödyntäminen 

oppimisympäristönä 

PAIKKOhankkeen avulla.

Kohderyhmänä nuoret :
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Hyvinvointipalveluiden (vapaa-ajan palveluiden) kehittäminen mm. 
varmistamalla nuorisopalveluiden resurssit 
 
Nuorisopalveluissa vakinaistettiin 1.8.2018 alkaen toinen nuorisotyöntekijä (KH 
21.5.2018), jonka palkkakuluista puolet on katettu tieto- ja neuvontatyön 
hankerahoituksella vuoden 2019 ajan. Toinen puoli on varattu kunnan omaa 
rahoitusta palkkakuluihin. Nuorisotyöntekijän nimike muutettiin vastaavaksi 
nuorisotyöntekijäksi (suora alainen on nuorisotyöntekijä) ja työpajaohjaajan 
tehtävä vastaavaksi nuorten työpajaohjaajaksi (alaiset työpajaohjaaja ja kaksi 
etsivää nuorisotyöntekijää hankerahoituksella) 1.10.2018 alkaen. 
 
Kunnallisessa nuorisotyössä on ollut kuitenkin henkilöstövajausta ja 
vaihtuvuutta vuoden 2019 ajan. Käytännössä kunnallisessa nuorisotyössä on 
ollut vain yksi työntekijä. Määräaikaisten työntekijöiden ja tuntityöntekijöiden 
toiminnan painopisteenä ovat olleet Pollarin ja Niemisjärven 
nuorisotilatoiminnat ja kesätapahtumat. Pollarin nuorisotilat ovat olleet auki 4-5 
pvä/vko ja toiminta on ollut hyvin suosittua (kävijämäärä 10-50/ pvä). 
Aukioloajat on porrastettu ikäryhmittäin. Syksyllä aloitettiin myös Asemalla 
nuorisotilatoiminta Kulttuurikellarissa 1 pvä/vko, kävijämäärä 14-17 /pvä. 
Suurimmat yksittäiset tapahtumat olivat avoin nuokkari-ilta 
koulunpäättäjäisiltana ja yhteistyössä järjestetty Yökirjasto. 
 
Nuorten osallisuusprosessi toteutettiin kevään 2019 aikana. 
Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön arviointi ja kehittäminen 
Kunnallisen nuorisotyön henkilöstöresurssien vaje ja vaihtuvuus vaikutti 
työllistävästi etsivien työhön ja työpajatoimintaan, minkä vuoksi toiminnan 
kehittämistyössä ei päästy asetettuihin tavoitteisiin. Yritysyhteistyötä tehtiin 
nuorten palvelutarpeiden pohjalta. 
 
Etsivillä ja työpajalla on käytössä Par-järjestelmä, jota käytetään toimintojen 
tuloksellisuuden seurantaan ja suunnitteluun. Kehittämiskohteena oli 
työpajatoiminnan hyödyntäminen oppimisympäristönä PAIKKOhankkeen avulla. 
PAIKKO tekee näkyväksi työpaikoilla, yhteisöissä ja valmennuksissa havaitun 
osaamisen. Niiden avulla voidaan tunnistaa erilaisten toimintaympäristöjen 
mahdollisuudet kehittää ammatillista perusosaamista ja havaita sitä omissa 
toiminnoissaan. Nuorille annettava osaamistodistus kuvaa tunnistetut ja 
tunnustetut osaamiset ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisesti. 
 
Pitkään toimineet nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö on tiivistänyt yhteistyötään 
entisestään niin perusturvan kuin yritystenkin kanssa. Perusturvan edustus on ollut 
mukana työllisyysryhmän toiminnassa.  
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Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Toteuma

Seinätön päivätoiminta 

kehitysvammaisille

Mielekästä tekemistä ja 

sosiaalista kanssakäymistä 

arkeen.

Järjestetään asiakkaiden 

tarpeista ja 

mielenkiinnoista lähtöisin 

olevaa toimintaa.

Toimintakerrat/vuosi Green care-toimintaa 4 kertaa, seinätöntä 

toimintaa viikottain asiakkaiden 

tarpeiden mukaisesti.

Kelan kanssa tehtävä 

yhteistyö

Popup -päivien järjestäminen  

tarpeen mukaisesti.

Kelan palveluneuvojat 

jalkautuvat Hankasalmelle 

neuvomaan Kela-asioissa.

Pop up-päiviä/vuosi Kelan pop up-päiviä 7 kpl

Kotiin annetavat palvelutTurvallinen  arjen tuki

Liikkuva päihde- ja 

mielenterveystyön 

arjen tuki

Vakinaistetaan liikkuvan arjen 

tuen resurssi.

Liikkuva arjen tuki 

kuntouttaa ja mahdollistaa 

mielekkään arjen.

Asiakkaita/vuosi 30 asiakasta 

Avohuollon ohjaus Tavoitteena tukea erityistä 

tukea tarvitsevien omatoimista 

selviytymistä kotona.

Lisätään ja kehitetään 

erityistä tukea tarvitsevien 

nuorten ja aikuisten 

avohuollon ohjausta.

Asiakkaita/vuosi  28 asiakasta

Mäkituvan vuokra-

asuntojen toiminnan 

kehittäminen

Valmennuksen kautta 

itsenäiseen asumiseen. 

Tarjotaan yksilö- ja 

ryhmämuotoista 

asumisvalmennusta. 

Valmentavan asumisen 

asukkaita/vuosi

2 asukasta muuttanut jatko-asumiseen 

valmennuksen kautta. 2 asuntoa 

vuokrattuna, yksi asunto kalustettu 

asumiskokeiluja varten, jossa 2 kokeilijaa 

vuorottelevat.

Kohderyhmänä kaikki erityistä tukea tarvitsevat ja työikäiset:

 
 
 

 
 

 

 

 

Erityistä 
tukea tarvitseville ja työikäisille on entistä enemmän räätälöity yksilöllisiä palveluita ja 
arjen tukea niin vammaispalveluissa kuin päihde- ja mielenterveystyössä. 
 
Yhteistyö Kelan kanssa madalsi kynnystä asioiden hoitoon juuri heillä, joilla mm. 
sähköinen asiointi ei onnistu, Kelan loppusyksyn linjaus Pop Up päivien lopettamisesta 
on erittäin harmillista ja siihen pyritään kuntaorganisaatiosta myös vaikuttamaan.  
 
 
Kohderyhmänä ikääntyvät 
 
Ikääntyneiden palveluissa painopiste on selkästi ennaltaehkäisevissä ja kotiin 
annettavissa palveluissa.  
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Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Toteuma 

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/v

Toiminnan kehittäminen on 

aloitettu. Kotirannan 

sairaanhoitaja tekee 

suunnitelman osana YAMK 

tutkintoaan vuoden 2019 

aikana. Asiakaskäynnit 0. 

PETULTK 31.10.19 esitys 

kokeilun aloittammisesta. 

Lautakunta palautti asian 

meneillään olevan YT prosessin 

vuoksi.

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

Toiminta alkoi marraskuussa 

2018 Tähtelässä. 1-9 

hoitovuorokausia on 1615. 

Asiakkaat ovat tulleet 

pääasiasssa TK sairaaloista.

Seniorikeskustoiminta

Tavoiteena on järjestää 

ennaltaehkäisevänä toimintana 

mielekästä päivätoimintaa 

ikäihmisille

Seniorikeskus järjestää 

virikkeellistä, kuntouttavaa ja 

sosiaalista kanssakäymistä 

tukevaa toimintaa ikääntyville 

kuntalaisille. Asiakkaat/vrk

Seniorikeskustoimintaa on 

järjestetty 5 päivänä viikossa 1-

8. Asiakkaita on keskimäärin 10 

/ vrk. 1.9. alkaen Seniorikeskus 

toimii hajautetusti eri puolilla 

kuntaa pilottina vuoden 

loppuun saakka.

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

Keskitetty asiakasohjaus on 

aloitettu marrakuussa 2018 ja 

toiminnan kehittäminen jatkuu 

Kukoistava kotihoito hankkeen 

mukaisesti. Yksi kotihoidon 

sairaanhoitaja toimii 

palveluohjaajana ja samalla 

kotiutustiimin hoitajana. 

Tehtävänä on keskitetty 

neuvonta ja ohjaus sekä 

kotiutusten valmistelu ja 

uusien asiakkaiden ottaminen 

kotihoidon palvelujen piiriin 

keskitetysti.

Hoidon jatkuvuus Hoidon jatkuvuuden turvaaminen

Varmistetaan 

toiminnanohjauksella, riittävällä 

resurssoinnilla ja 

asiakasohjauksella hoidon 

jatkuvuus niin, että asiakkaan 

Hoitaja/asiakas/k

k, NHG:n 

vertaisarviointi

NHG:n raportti 9/19 14 eri 

hoitajaa/asiakas. 63% 

käynneistä teki 5 tutuinta 

hoitajaa. Välitön työaika 54%

Aktiivisuussuunnitelmat

Henkilökohtainen 

aktiivisuussuunnitelma

Kaikille palvelujen piirissä oleville 

laaditaan henkilökohtainen 

aktiivisuussuunnitelma 

arkikuntoutuksen tueksi 

asiakkaalle.

Suunnitelmat/asi

akasmäärät

Aktiivisuussuunnitelmat  tehty 

kaikille kuntouttavan 

arviointijakson asiakkaille ja n. 

35%:lle vanhoille asiakkaista.

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 

osallistujein 

määrän seuranta 

Talojen ulkopuoliseen 

toimintaan osallistuneet: PR 

146 kertaa eri asukkaita, MT 12 

kertaa eri asukkaita , KR 67 

kertaa kuukaudessa.

Asukastyytyväisyys Asukkaiden mielipiteiden huomiointi

Palveluasumisessa haluamme 

huomioida asukkaiden ja 

omaisten mielipiteitä 

toiminnassamme.

Asiakas/omaistyy

tyväisyys kysely 

(pisteytetyt 

kysymykset sekä 

vapaamuotoinen 

sanallinen 

palaute)

Asiakaspalautteet pyydetään 

omaisten päivän yhteydessä. 

Kotiranta ja Päiväranta saaneet 

asiakaspalautteet. Remontista 

johtuen Metsätähden omaisten 

päivää ei ole vielä järjestetty.

Ikääntyneiden palvelujen on oltava laadukkaita mahdollistaen arvokas vanhuus
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Kaikkiin kuntalaisiin kohdistuu vesihuolto, kirjasto, kansalaisopisto, 
tapahtumat ja terveyspalvelut.  

 
 

 
 
 

Kohtaamispaikkojen tarjoaminen  
Kirjastoverkko ja kansalaisopisto ovat tarjonneet matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkoja kaikissa kunnan taajamissa ja kyläkunnilla. Pollarin tilat, tori, 
Aseman kulttuurikellari ja kirjaston puistoalue on nostettu tietoisesti keskeisiksi 
kohtaamispaikoiksi  
 
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut  
Hyvinvointipalveluiden asiakasrajapinnassa tapahtuva työ on kokonaisuutena 
edullista ja ennaltaehkäisevää työtä. Tänä vuonna olemme erityisesti kehittäneet 
yhteistyötä perusturvan kanssa seniorikeskustoiminnassa ja kuntouttavassa 
työtoiminnassa ja sekä järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä.  
 
 
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)

Kirjasto 4 300, 

kansalaisopisto 2858, 

nuorisotilat 1700

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

Kopiston kurssit 259, 

kirjaston aukiolo 2 760 h, 

näyttelyt 15, tapahtumia yli 

100.

Kohderyhmänä kaikki kuntalaiset:
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Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Toteuma

Terveyspalvelut väistötiloissa 

Mahdollisimman 

normaali palvelutaso

Terveyspalveluiden 

saavutettavuudesta pidetään 

huoli

toteutuneet 

suoritemäärät: 

päivystysvastaanotot 

lkm ja kiirettömän 

lääkärin vastaanoton 

pääsy alle 20 vrk

Toiminta on pyörinyt 

normaalisti niin jyten 

terveysasemalla kuin 

Hankasalmen 

kunnanlääkäreilläkin. 

Uusi terveysasema

Taloudelliset ja 

toimivat tilat 

perusterveydenhuollo

lle

Suunnittelussa pyritään 

saamaan terveystoimelle 

toimivat tilat max 800 m²

vuokrakustannukset 

/vuosi

Rakennustyöt ovat 

alkaneet, talo 

kokonaisuudessaan noin 

1000 neliön suuruinen

Kuvantamispalvelut

Kuvantamispalveluide

n tarjonnan 

säilyminen 

Hankasalmella Uuteen terveysasemaan saadaan röntgenröntgen max 60 m²

Röntgenille on varattu 

uudessa terveyasemassa 

tilat, mutta tuottajatahosta 

on vielä epäselvyyttä. 

Avosairaanhoidon vastaanottotoiminta

Tavoitteena parantaa 

peruspalveluiden 

saatavuutta ja oikea-

aikaisuutta

Hoitajan- ja lääkärin 

vastaanottoaikoja hyvin 

saatavilla.

Avosairaanhoidon T3-

aika (laskennallisesti 

kolmas vapaa kiireetön 

vastaanottoaika)sairaan

hoitajalle on seitsemän 

(7) päivää ja lääkärille 

21 päivää.

Hoitajien T3 aika ka 7 

päivää, lääkäreiden T3 aika 

ka 12päivää marraskuun 

alkuun mennessä. 

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

Toiminta lähtenyt 

liikkeelle, kokemukset 

myönteisiä. Tarjonnassa 2 

aikaa per päivä. 

Lääkärivastaanotto

Terveysasemalla virat 

täytettyinä kolme virkalääkäriä 

täytettyjen vakanssien 

määrä

kaksi osa-aikaista virassa 

toimivaa lääkäriä

Hammaslääkäri Hammaslääkärissä virat täytettyinä

Hammaslääkäripalveluiden 

saavuttettavuus pysyy hyvänä

täytettyjen vakanssien 

määrä kaksi virkaa täytettynä

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

Jyte on järjestänyt 

vanhuspalveluiden 

lääkäriresurssin, osa-

aikainen lääkäri 

vastuualueenaan myös 

kuntouttava toiminta on 

toiminut loka-huhtikuun 

välisen ajan. 

Neuvolatoiminta vasta 

alussa. 

Toimivien tilojen luominen tulevaisuuden terveystoimen tilatarpeisiin

Terveyspalveluiden turvaaminen lähipalveluina Hankasalmella

Lääkäriresurssin turvaaminen
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3. Hankasalmi vastuullisena omistajana 

 
 
 

 
 

 
Omistajuuden tavoitteet oli suunnitelmassa asetettu 
ympäristötoimelle. Perusturvan  ja sivistystoimen osalta on todettava, että kiinteistöjen 
käyttäjänä on erittäin tärkeää se, että Talonpalveluiden ja hoivahenkilöstön 
vuorovaikutus on mutkatkonta ja vastuullista siten, että kiinteistöt pysyvät kunnossa ja 
säilyttävät arvonsa.  
 

Kiinteistönhoitoa tehostetaan päivittämällä kiinteistönhoidon toimenkuvausta, 
mikä otetaankin käyttöön vuoden 2020 alusta. 
 

 

Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Toteuma

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

Kärkkäälän koulun 

myynti toteutunut 

huutokaupalla, 

myös muita kohteita 

ollut myynnissä, 

mutta myynti ei ole 

onnistunut. 

Myyntihinnat eivät 

yllä tasehintoihin

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.

Metsäomaisuutta 

on myyty 

talousarvion 

mukaisesti ja 

muutoin on tehty 

vähäisiä 

harvennushakkuita.

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 

peruskorjausohjelmass

a paino on KOY Hakan 

saneerausohjelmalla.

Luovuttavista 

kiinteistöistä 

myydään 

vähintään 10 %/v.

Remontit alkaneet 

syyskuussa ja 

jatkuvat seuraavat 

seitsemän vuotta, 

Kaksi rivitaloa on 

tyhjillään ja niiden 

purkuajankohta 

mietinnässä. 

Hankasalmi vastuullisena omistajana

Vastuullinen omistajuus
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Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit Toteuma

Nuorten 

osallisuuden 

kanavien 

vahvistaminen

nuorisovaltuuston, 

oppilaskuntien sekä 

tutor- ja 

tukaritoiminnan 

tukeminen

Yhteistyö paikallisesti, 

alueellisesti sekä Nuorten 

akatemian kanssa

Konkreettiset 

muutokset 

palautteiden jälkeen

Nuorten 

osallisuusprosessi 

Nuorten Akatemian 

toteuttamana. 

Toimenpiteitä 3.

Koulutuspalveluiden 

osallisuus

Asiakkaiden ja 

henkilöstön 

osallisuuden 

vahvistaminen 

turvallisen 

oppimisympäristön 

kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen

Asiakkaille ja henkilöstölle 

tarjotaan eri tavoilla 

mahdollisuus osallistua, 

arvioida ja kehittää 

kasvatusympäristöä

koulutuspäivien, 

työkokousten, 

kehityskeskustelujen, 

tiimipalaverien, 

vanhempien 

tapaamisten määrä, 

lasten haastattelut 

(lomake käytössä 

kaikissa yksiköissä)

Jokainen opettaja on 

tavannut vanhemmat 

ainakin yhden kerran 

vanhempainvarteissa, 

muutamat useampia 

kertoja, noin 500 

tapaamista. Koulujen 

tiimi/työkokouksia 

lähes joka 

viikko.Koulutuspäivät 

toteutuneet 

suunnitelman 

mukaisesti.

Harrastustoiminnan 

ja tapahtumien 

mahdollistaminen

Eri toimijatahoijen 

monimuotoinen 

tukeminen

yhteistiedotuksen, 

toimijatapaamisten ja 

hyvinvointipalveluiden 

vuosikellon toteuttaminen 

sekä kohdennettu 

auttaminen

Tapahtumien määrä, 

osallistujien määrä, 

kuulemistilaisuuksien 

järjestäminen

Tahtumia 

Hyvivointipalveluissa 

yli 100 tapahtumaa ja 

yli 7000 kävijää. 

Asukasraadin ja 

toimijataamisten 

määrä 5.

Kuntouttava 

työtoiminta

Yksilöllinen 

kuntoutumispolku 

Työvalmennus ja 

sosiaalisen kuntoutuksen 

menetelmien kehittäminen. 

Ohjaussuunnitelmien 

laadinta ja kyky-viisari-

mittarin käyttö.

Tehdyt 

suunnitelmat/vuosi    

Työvalmentaja 

aloittanut 11.3.2019 

työpaja Pollarilla.  

Yksilövalmennusta 19 

asiakkaalle yhteensä 

53 kertaa.

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 Ohjaamo-päivystys 

Tuikussa kaksi kertaa 

kuussa iltaisin 

30.9.2019 saakka.

 
 
 

 

 
 
 
Voimaannuttava Hankasalmi päämäärän saavuttamiseksi on erittäin tärkeää se, että 
kaikkien kunnan toimialojen ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on uutta luovaa ja 
luottamuksellista. Vuoden 2019 tapahtumista on syytä nostaa esiin sivistyspalveluiden 
lanseeraaman Huomaa Hyvä- kamppanja, jossa myös perusturva osaltaan on ollut 
mukana. Huomaa Hyvä- toiminta on herätellyt kuntalaisia kiiinnittämään huomiota 
Hankasalmella hyvin oleviin asioihin sekä huomaamaan ne henkilöt, jotka ponnistelevat 
kunnan hyvinvoinnin eteen.  

 

 
 

 
 

4. Voimaannuttava Hankasalmi 
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Perusturvassa on painopisteenä ollut ennaltaehkäisevät palvelut mm. 

lasten ja perheiden osalta ja kesäkuun alussa toteutunut ensimmäisen kerran järjestetty 
Lasten Festarit olivatkin positiivinen yhteinen ponnistus kunnan toimijoiden ja 
järjestöjen yhteistyönä. Festarit tavoittivat noin 600 kävijää ja siinä olivat vahvasti 
mukana myös yrittäjät omine päivän tarjouksineen. Uusi toiminta lisää elinvoimaa ja 
antaa ihan uudenlaista sisältöä perheiden arkeen.   
 
Nuorten osallisuuden kanavien vahvistaminen 
 Hankasalmen kunta oli mukana nuorten osallisuuden kehittämisprosessissa 
tammi-huhtikuussa 2019 kokoontuen kolme kertaa. Prosessia veti Nuorisoalan 
osaamiskeskus/Nuorten Akatemia ja kehittämisprosessissa kohtasivat nuoret 
(mukana Kuuhankaveden koulun 8A –luokka, lukion 1. vuosikurssin opiskelijat 
sekä Nuorisovaltuuston jäsenet) sekä kunnan kehittämisestä ja päätöksenteosta 
vastaavat aikuiset.  
 
Palautteen perusteella nuorille oli erityisen merkityksellistä kokemus siitä, että 
aikuiset haluavat oikeasti kuunnella ja keskustella heidän kanssaan. 
Keskusteluissa nousi vahvasti myös esille tarve ja toive nuorten sallittuihin, 
yhteisöllisiin tiloihin. Olemassa olevien tilojen kehittäminen yhdessä nuorten 
kanssa vahvistaa nuorten omaksi kokemisen tunnetta (mm. aukioloajat ja 
mahdollisesti kokeiltavien tilojen sijainnit). Lisäksi kesätöiden saamisen 
helpottaminen kunnan, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä puhututti nuoria 
paljon. Käytännön ideana nuorten palaute/ideaboxi sai suurta kannatusta, jota 
lähdetään kehittämään Nuvanuorten toimesta yhteistyössä koulujen 
oppilaskuntien hallitusten kanssa. 
 
Koulutuspalveluiden osallisuus  
Uuden koulukeskuksen hankesuunnitelman työstäminen painottui vuodelle 
2018, mutta vuoden 2019 aikana on keskitytty tilojen toimivuuden, 
kiintokalustuksen ja kalustesuunnittelun eteenpäin viemiseen sekä 
toimintakulttuurin vahvistamiseen uusissa pedagogisesti suunnitelluissa tiloissa. 
Kuuhankaveden koulun rehtorin ja apulaisrehtorin työpanosta on kohdennettu 
suunnitteluun vuoden 2019 aikana ja myös koulun henkilöstöä osallistettu 
prosessiin niin käyttäjä- kuin suunnittelupalavereissa sekä tutustumiskäynneillä 
uusiin koulu- ja päiväkotikohteisiin.  
 
Harrastustoiminnan ja tapahtumien mahdollistaminen  
Hyvinvointipalvelut kuuntelee asiakaskuntaansa herkällä korvalla ja aktivoi 
järjestöjä, yrityksiä sekä yksityisiä yhteisten tapahtumien tuottamiseen. 
Hyvinvointipalveluiden avustukset, muut tarkasti kohdennetut resurssit ja 
toimijoille tarjottavat tilat varmistavat laadukkaat ja monipuoliset tapahtumat. 
Kansalaisopisto, koulujen kerhotoiminta, nuorisopalveluiden hankkeet sekä 
yhteistyö järjestöjen kanssa mahdollistavat kaiken ikäisten kuntalaisten 
harrastustoiminnan.  
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Keskeinen toiminto Tavoite Tavoitteen kuvaus Mittarit

Toteuma

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. 

 8 kpl 

Liikehuoneistojen ja 

toimitila vuokrauksen 

tehostaminen.

Vuokrausasteen 

parantaminen. Yrityksille 

sekä yhdistyksille 

mahdollistaa toimitiloja.

Vuokarausaste

Koy 75,1 %,                  

AS oy 90 %

Kaavoituksella 

luodaan puitteet

Pienmäen asuinalue 

rakentuu 

Niemisjärvelle.

Käynnistetään Pienmäen 

alueen asemakaavan 

muutostyö.

Toteutuneet 

rakennukset kaava-

alueella 

strategiakauden 

kuluessa, 

asukasmäärä

0, kaavanmuutostyö 

menossa. 

Elinvoimaisuutta 

yhteistyöllä

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
Keskimäärin < 2 kk.

 
AVI on myöntänyt erityisavustuksen vähävaraisten perheiden 
lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi 2019-

2020. Avustuksen tavoitteena on  
edistää vähävaraisten perheiden 7-15 – vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan 
harrastusta liikuntaseuroissa. Hankerahoituksen avulla edistää yhdenvertaisia, 
tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia vähävaraisten 
perheiden lapsille ja nuorille. Tavoitteena on myös mahdollistaa 
syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen sekä harrastuksen 
tukeminen. Hankerahoituksen avulla kehitetään uusi toimintaprosessi 
vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen. 
Prosessia kehitetään yhdessä hyvinvointipalveluiden, sosiaalitoimen ja 
järjestöjen kanssa. Prosessissa keskeistä on ns. liikuntapassirahan 
tuotteistaminen toimijoiden käyttöön. Hankasalmen kunnan 
yhteistyökumppanina vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan 
harrastamisen tukemisessa ovat Hankasalmen latu ja polku ry sekä Urheiluseura 
Hankasalmen Hanka ry. 
 

 
Kuntouttavan työtoiminnan yksilövalmennusten myötä, yhä useampi asiakas on 
löytänyt jatkopolun työllistymisessään kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin. 
Kokemukset ovat lupaavia, jatkossa toimintaa tullaan yhdistämään enemmän myös 
nuorten työpajan kanssa.   
 
Tuikku ry on erittäin tärkeä yhteistyötaho ja  Tuikun tiloja on käytetty niin 
seniorikeskuksen kuin myös ohjaamon ja kansalaisopiston toiminnassa.  
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Rakentajien neuvontaa ja ennakoivaa laadunohjausta ja sen myötä rakentamisen 
laadun parantamista on tehty tilanteiden mukaan jatkuvasti. Sähköisen 
asiointipalvelun hyödyntämistä rakennetun ympäristön lupa-asioinnissa ei ole 
pystytty hyödyntämään uuden käyttöjärjestelmän puitteissa. Käyttöjärjestelmän 
sisäänajo päivittäiseen toimintaan on aiheuttanut hieman ongelmia ja viiveitä 
lupakäsittelyyn sekä muuhun päivittäiseen toimintaan rakennusvalvonnassa.  
 
Alkuvuoden suuret paikalliset rakennushankkeet ovat ottaneet selkeästi ”oman aikansa” 
rakennuslupakäsittelyssä.  

 
Rakennusvalvontojen alueellistaminen, suurempiin yksiköihin siirtyminen alueellisesti, 
kariutui tällä hetkellä maakuntauudistuksen myötä. Muuten alueellista yhteistyötä 
maakunnallisesti on tehty rakennusvalvontojen säännöllisillä tapaamisilla luoden näin 
yhteisiä käytäntöjä. Rakennusvalvontojen organisointi valtakunnallisesti on edelleen 
esillä ja painopisteenä meneillään olevan maankäyttö- ja rakennuslain, MRL:n 
kokonaisuudistuksen yhteydessä. 

 
 
 
 
 

Keskeisimmät havainnot ja kehittämiskohteet 
hyvinvoinnin edistämisessä 
 
Analysointitiedon havaintojen ja kunnan strategisiin tavoitteisiin perustuvan tiedon 
perusteella nostetaan esiin keskeisimmät vuosien 2018-2021 hyvinvoinnin 
edistämiskohteet.  Tässä perusturvan raportissa on käytetty arvioinnissa ja   

merkkejä kuvaamaan + onnistumista ja – haastetta tavoitteen 
hoidossa.  

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 
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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 
 
 
 
 
 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpano on alkanut 
kunnassa pääosin hyvin. Tämä raportti on myös ensimmäinen, jossa on konkreettisia 
kuntastrategiaan pohjautuvia käytännön tavoitteita ja lisääntynyttä yhteistyötä niin 
kunnan toimialojen kesken kuin järjestöjen kanssa. Raportoinnissa on edelleen 
opittavaa ja myös tavoiteasetantaa tullaan ensi vuonna tarkastelemaan hieman 
tarkemmin. Hyvinvointisuunnitelma kuitenkin linjaa keskeisiä tavoitteita ja kuvaa miten 
niihin on sitouduttu ja käytännön toimia jo tehty käytännössä vuoden ensimmäisten 
kymmenen kuukauden aikana.  
 
Tulevaisuuden kunnan elinvoimaa ajatellessa yrittäjyys, työllisyys, asumisympäristöt ja 
lapsiperheiden palvelut ja harrastemahdollisuudet ovat keskeisiä tavoitteita, joissa 
meidän pitää yhdessä onnistua. Se ei onnistu kuin sitoutuneella työllä ja sillä, että 
Huomaamme Hyvän jo nyt.  

 
  


