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Hyvinvointikertomus 2017 Hankasalmi 

 

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.  

 

Vuosi 2017 on kunnallisvaalivuosi ja kesän jälkeen uudet luottamushenkilöt aloittivat toimintansa. 

Kuntastrategian tekeminen saadaan päätökseen tammi-helmikuun 2018 aikana ja samaan aikaan 

tullaan laatimaan valtuustokauden mittainen hyvinvointikertomus sähköiseen järjestelmään 

(hyvivointikertomus.fi) ja sitä raportoidaan suppeammin vuosittain talousarvion yhteydessä. 

Hyvinvointikertomus pyrkii luomaan kokonaiskuvan kunnan hyvinvoinnista valituilla mittareilla.  

 

Tämä kertomus painottuu hyvinvoinnin tarkasteluun ja tässä asiakirjassa on vain 

perusturvalautakunnan käsittelemää suunnitelma aihiota, jota vielä 2018 alkuvuoden aikana tullaan 

syventämään ja samaa työtä tullaan tekemään myös muillakin toimialoilla. Tämä kertomus on 

rakennettu sivistystoimen ja perusturvan yhteistyöllä.  

Sisältö:  

Osa A- hyvinvoinnin tarkastelu 

1. Väestö ja perherakenne / yleiset  

2. Lapset ja lapsiperheet 

3. Nuoret 

4. Työikäiset 

5. Ikäihmiset 

Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi 

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Osa B- tulevan valtuustokauden suunnittelu 

1. Kuntastrategian painotukset ja linjaukset 

2. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat 

3. Hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2020 

purbhel
Konekirjoitusteksti

purbhel
Konekirjoitusteksti
Liite khall 4.12.2017 § 255

purbhel
Konekirjoitusteksti
Liite kvalt 11.12.2017 § 52
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VÄESTÖ- JA PERHERAKENNE /YLEISET 

 

Kunnan asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 5159 kun se vuoden 2011 lopussa oli 5492. Väestön 

muutos vuodesta 2011 oli -333. Vuosina 2000-2011 Keski-Suomen väestömäärä lisääntyi noin 8 

700 henkilöllä (noin 3 %). Väestö on lisääntynyt erityisesti Jyväskylän seudulla (noin 12 %). 

Nettomuuton osalta maakunta jakautuu 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 2016 tilaston mukaan Hankasalmen nettomuuttotappio oli 

suurempi kuin edellisenä vuonna. 

Huoltosuhde, demografinen (2016) 

 

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 2016 tiedon mukaan 
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huoltosuhde Hankasalmella oli 0,7971, 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 (2016) 

 

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 2016 32,9 % (vuonna 2011 35 %) perheistä. 

Suomalaisen perhepolitiikan painopisteenä on viime vuosina ollut erityisesti työn ja perheen 

yhteensovittaminen, isyyden vahvistaminen ja lapsiperheiden toimeentulon turvaaminen. Kunnan 

tehtävänä on puolestaan järjestää lasten hyvinvointiin vaikuttavat toimivat palvelut kuten 

lastenneuvola, päivähoito sekä peruskoulu ja 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 530:een oppilaaseen. 

Tämä tulee vaikuttamaan myös opetuspalveluiden määrään ja välillisesti myös esim. 

ryhmäkokoihin ja valinnaisaineiden toteutumiseen.  
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Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 

 

Indikaattori ilmaisee yhden huoltajan lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista lapsiperheistä. 

Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä 

asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen 

sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. Yhden vanhemman perheitä kaikista lapsiperheistä oli 

tilastokeskuksen mukaan Suomessa 20,9 % vuonna 2014.  

Hankasalmella yksinhuoltajaperheitä oli vuonna 2016 19,7 % (vuonna 2011 18,5 %). Kaikissa 

vertailukunnissa oli vähemmän yksinhuoltajaperheitä kaikista lapsiperheistä kuin Hankasalmella 

vuonna 2016. Yksinhuoltajaperheiden osuuden nousu edelliseen vuoteen 2,6 % näkyy 

varhaiskasvatuksen 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 varhaiskasvatussuunnitelman 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. 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 (2015) 

 

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 2015, kun se vuonna 2011 oli 20,3 

prosenttia.  

Pienituloiseksi katsotaan henkilö, jonka kotitalouden tulot kulutusyksikköä kohden ovat vähemmän 

kuin 60 prosenttia mediaanituloista. Vuonna 2014 tämä tuloraja oli yhden hengen taloudessa 14 300 

euroa eli noin 1190 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. 

Koulutustasomittain (2015) 
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Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen 

suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Esimerkiksi 

koulutustasoluku 274 (Hankasalmella vuonna 2015) osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä 

kohti on 2,74 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. 

Esiopetustilojen yhdistäminen koulujen yhteyteen helpottaa nivelvaihetta esiopetuksesta kouluun. 

Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (2016) 

 

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 2016 ikävakioitu indeksiluku oli 116,6 (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 (2016) 

 

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) 7,4 

litraan (2016). 

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. 

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

näkyy vapaa-ajan asukkaiden suuri määrä ja heidän alkoholiostonsa loma-aikoina. Toisaalta 

Laukaan kohdalla Jyväskylän läheisyys ja kauppaostosten tekeminen siellä vähentää indikaattorin 

arvoa. Hankasalmen loiva aleneva kehitys on positiivinen asia. 
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LAPSET JA LAPSIPERHEET 

  

 

 

Pienessä kunnassa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten prosenttiosuuteen vaikuttaa yksittäisten 

perheiden tai lasten kriisitilanteet, ja satunnaisvaihtelu eri vuosien välillä voi olla suuri. Vuonna 

2011 kodin ulkopuolelle lyhytaikaisesti ja määräaikaisesti sijoitettujen lasten määrä oli 
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poikkeuksellisen suuri, kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 2,2 % 0-17-vuotiaista lapsista. Vuonna 

2015 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 1,7 % 0-17-vuotiaista lapsista. 

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

vuonna 2011 ja vuonna 2016 luku on hieman pienempi 2440 käyntiä. Lukumäärään vaikuttaa lasten 

vuosittainen syntyvyyden määrä, eniten neuvolakäyntejä on ollut vuonna 2013 2959 kpl. 

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

lastensuojelun tarvetta voidaan vähentää havaitsemalla varhain lasten ja nuorten huolenpitoon ja 

kasvatukseen liittyvät ongelmatilanteet sekä tarjoamalla jo peruspalveluissa perheille varhaista 

tukea niistä selviytymiseksi. Ehkäisevän lastensuojelun palveluita tulisikin järjestää ja lasten tarpeet 

huomioida kaikkien 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. Usein lastensuojelutarpeen selvittämisen 

taustalla on vanhempien tai lasten oma päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat. 

Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (STM 2009) linjaa mielenterveys- ja 

päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015.  

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

ottaa huomioon esimerkiksi kaavoituksessa, päivähoidon ja kouluasioiden järjestelyissä. 

Strategioiden avulla varmistetaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen pitkäjänteinen ja 

tarpeenmukainen kehittämistyö. Vaikutus tulee onnistuessaan esille muun muassa sosiaalitoimen 

lastensuojelutoimien tarpeen pienentymisenä, koulujen häiriöongelmien vähenemisenä, perus- ja 

erityistason lasten- ja nuorisopsykiatristen palveluiden tarpeen parempana hallittavuutena. 

Kunnan verkkosivuilta sosiaalityön aihealueelta löytyy lapsiperheille tarkoitettu laaja 

perhepalveluopas. Vahvuutena Hankasalmen kunnassa on toimiva yhteistyö lastenneuvolan ja 

ehkäisevän perhetyön kesken. Ehkäisevää toimintaa on kunnassa pystytty lisäämään 

vakinaistamalla perhetyö osaksi sosiaalipalveluita ja perustamalla koulukuraattorin vakanssi 

koulutoimeen. Kunnassa toimii myös lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka yhtenä 

tehtävänä on lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toimeenpanon 

kehittäminen monialaista yhteistyötä hyödyntäen. 
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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 olevien lasten määrään ja 

tulevan viiden vuoden esiopetuksessa olevien lasten määrän ennusteet vaihtelevat 66 - 44 välillä. 

Esiopetuksen järjestäminen koulujen fyysisessä yhteydessä helpottaa esiopetusikäisten siirtymistä 

kouluun ja tukee opinpolkua.  

Lasten päivähoidossa olleet 3 – 5-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Hankasalmella päivähoidossa olevien 3 – 5-vuotiaiden lasten osuus on noussut vuodesta 2014  

vuoteen 2016  8,1 %. Jatkuvan varhaiskasvatukseen hakemisen vuoksi tilastointipäivän 31.12. 

sijoitusten lukumäärä eri vuosina voi vaihdella paljonkin. Valtakunnallisesti varhaiskasvatukseen 

osallistuvien lasten määrä on noussut vuodesta 2000 ja on lähes 70 %. Hankasalmella vuonna 2016 

prosenttiosuus oli hieman valtakunnan tasoa alhaisempi, 65,9 %. 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. Asenne lapsen viemiseen hoitopaikkaan, vaikka huoltaja on kotona on 

vieläkin ristiriitainen, varsinkin äideille tilanne on ristiriitainen ja he kokevat syyllisyyttä.  

Hankasalmella on toistaiseksi ollut riittävästi varhaiskasvatuspalveluita, yksityisiä palveluntuottajia 

on vuonna 2016 ollut vain yksi ja joulukuun 2016 tilaston mukaan Kelan  yksityisen hoidon tuella 

kaksi lasta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus astui voimaan 1.8.2016 ja Hankasalmella noudatetaan 

lain mukaista supistettua oikeutta. Subjektiivisen oikeuden käyttö on ollut vähäistä vielä vuonna 

2017, mutta näyttäisi olevan lisääntymässä.  

Koululaisterveyskyselyn 2017 tuloksia  

Kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla sähköisen tulospalvelun kautta. 

Tulospalvelun verkko-osoite on www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset. Kouluterveyskyselyn 

tarjoamaa tietoja käytetään kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä sekä 

terveystiedon opetuksessa. Kunnat voivat hyödyntää tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi 

laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai 

https://www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset
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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. 

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.  

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. 

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 kuitenkin 

yksinäisyyden kokemuksen lisääntyneen (12 %). Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan 

kaverisuhteet ovat taas parantuneet, koska vain 6,5 % kokee läheisen ystävän puutetta. 

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. 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 
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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.  

Indikaattori: 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. 

Indikaattori: 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 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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NUORET JA NUORET AIKUISET 

Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksissa 0-17-vuotiailla/1000 vastaavanikäistä (2016) 

 

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 2016 

hammaslääkärikäyntejä Hankasalmella oli 890 (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. 

Huostassa olleet 0-17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä 

väestöstä (2015) 
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Huostaanotettujen lasten määrä on pysynyt melko samana vuodesta 2011 alkaen ja vastaa tilastojen 

mukaan pienten maaseutumaisten kuntien keskiarvoa. Vuonna 2015 huostassa tai kiireellisesti 

sijoitettuja 0-17 –vuotiaita oli 1,3%. Hankasalmella on panostettu lapsiperhepalveluihin kolmannen 

sosiaalityöntekijän viran perustamisella sekä järjestämällä muun muassa kunnan oman toiminnan 

ohella ostopalveluna hankittua perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötoimintaa. 

 Henkilöstöresurssien lisääntyessä on panostettu enemmän perheen ja lapsen kanssa työskentelyyn 

niin palvelutarpeen arviota tehdessä, avohuollon asiakkuudessa kuin sijaishuollonkin aikana. 

Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta (2016) 

 

Hankasalmella on vertailukunnista vähiten nuorisotyöttömiä (15,3 %) ja koulutuksen ulkopuolelle 

jääneitä nuoria (4,3 %). Lukuihin vaikuttavat kunnan eri toimijoiden aktiivinen nuorten kanssa 

työskentely. 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2015) 

 

Vuoden 2013 alusta voimaan astunut nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille 

vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä 
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työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle 

juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.  

Hankasalmella on toteutettu etsivää nuorisotyötä sivistystoimen hankkeena. Työntekijät menevät 

sinne, missä potentiaaliset väliinputoajat ovat. Tavoitteena on tarjota monenlaista tukea, jotta nuori 

voi kiinnittyä opiskelu- tai työelämään. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena 

auttaa alle 30-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka 

tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. 

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

osaltaan vastaa nuorisotakuun asettamiin tavoitteisiin. Ryhmätoiminnalla on saavutettu merkittäviä 

tuloksia nuorten 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. 

Erikoissairaanhoidon avokäynnit, nuorisopsykiatria /1000 13-17 -vuotiasta (2015) 

 

Nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrän kasvu on tasoittunut vuodesta 2014 alkaen. 

Hankasalmella on vertailukuntiin nähden eniten käyntejä 1572,90 nuorisopsykiatrian avohoidossa. 

 

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

(2015) 
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuorten osuus on vähentynyt vuodesta 2014 (4,3 %) 

reilusti. Vuonna 2015 pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavia oli 1,7 %. 
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TYÖIKÄISET 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2016) 

 

Psykiatrian avohoitokäynnit/1000 asukasta (2015) 

 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, % samanikäisestä väestöstä (2016) 

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.  
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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. 

Psykiatrian avohoitokäynnit ovat lisääntyneet Hankasalmella tasaisesti vuodesta 2012 alkaen. 

Vuonna 2015 avohoitokäyntejä (442,4) on toiseksi eniten vertailukuntiin nähden. 

Hankasalmella on vertailukuntiin nähden eniten työkyvyttömyyseläkkeellä olevia 25-64-vuotiaita. 

Määrä (vuonna 2016 11,3 %) on kuitenkin pienentynyt 2014 vuoteen verrattuna (12,6 %). 

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 (2016)  

 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat/1000 

asukasta (2016) 

 

Tilastojen mukaan Hankasalmella on ollut verrattain vähän asiakkaita päihdehuollon 

avopalveluissa. Mikäli A-klinikkaa tai nuorisoasemaa ei paikkakunnalla ole, tapahtuvat 

avopalveluasioinnit lähinnä terveyskeskuksissa. Hankasalmea lähimmät a-klinikkaa vastaavat 

palvelut ovat Jyväskylässä (Sovatek-säätiö). 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. 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden asiakkaiden 

määrä on kääntynyt kasvuun vuodesta 2014 alkaen. 
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

(2015)  

 

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. 

Hankasalmella toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä on pienentynyt vuodesta 2011 

alkaen, ollen tällä hetkellä 1,6 %. Toimeentulotuen tarvetta on pyritty vähentämään tehostamalla 

yhteistyötä TE-toimiston, kunnan palveluohjauksen ja sosiaalityön sekä erilaisten hankkeiden 

kesken, jotta työttömille henkilöille saataisiin sopivat aktivointipalvelut. 
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Tuki- ja liikuntaelinten- ja sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, 

% 16-64 –vuotiaista (2016) 

 

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. 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (2016) 
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Työlliset, % väestöstä (2015) 

 

Työttömät, % työvoimasta (2016) 

 

Kunnan työttömyysaste koko vuonna 2016 oli keskimäärin 15,1 % (vuonna 2011 12,8 %). 

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. 

Vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömiä oli 5,1 % työvoimasta (3,0 % vuonna 2011). 

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 



24 

 

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 2016 aikana kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli 86 henkilöä vuoden aikana (24 henkilöä 

vuonna 2011). Kesäkuun alussa 2015 Hankasalmella avautui työpajatoiminta, jonka myötä 

kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä on lisääntynyt paljon. 

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. 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15-49-vuotiailla/1000 vastaavanikäistä 

(2016) 
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Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50-64-vuotiailla/1000 vastaavanikäistä 

 

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 ollut lääkärivajetta ja työtä on tehty 

vähemmällä henkilöstömäärällä. Vaje on rajoittanut hoitoon pääsyä jonotusaikojen pidentyessä 

kahteen kuukauteen. Toiminta on viime aikoina ollut pääasiassa päivystyksellistä. 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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IKÄIHMISET 

 

Ikääntyneiden mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään pidetään keskeisenä 

tavoitteena vanhustenhuollossa. Tavoite on linjattu myös Hankasalmen vanhuspalvelustrategiassa. 

Kotona asumista tukevia palveluja ovat kotihoidon ja tukipalvelujen lisäksi mm. omaishoidontuki.  

Hankasalmella tehdään 80 vuotta täyttäville hyvinvointia tukevat kotikäynnit, joilla pyritään 

löytämään apua tarvitsevat ajoissa ja ohjaamaan palvelujen piiriin kotona asumisen 

mahdollistamiseksi. Ennaltaehkäisevänä palveluna järjestetään myös seniorikeskustoimintaa.   

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä. 

 

Hankasalmella yksinasuvien ikäihmisten osuus on suuri. Vuonna 2016 yksinasuvia 75 vuotta 

täyttäneitä oli 47,7 % vastaavanikäisestä asuntoväestä. Vuonna 2015 vastaava luku oli 50,7 %. 

Hankasalmen väestö on ikääntynyttä ja osa 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. 



27 

 

 

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 tulisi suunnata 

erilaisiin riskiryhmiin kuuluville (leskeytyneet, päihteiden käyttäjät, yksinäiseksi itsensä kokevat). 

Vanhuspalveluiden lisääntyvä tarve edellyttää riittävää resursointia kaikissa toimintayksiköissä.   

Omaishoidon tuen 65 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

 
Omaishoidon tuen saajien määrä on vähentynyt edellisistä vuosista, mutta 75 -vuotiaiden osuus 

hoidettavista on noussut. Omaishoidon tukea sai vuonna 2011 69 yli 65-vuotiasta henkilöä. 

Vastaavat luvut esitetty alla:   

2012 58 

2014 31 
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2015 31 

2016 39 

Omaishoidon tukea sai vuonna 2011 55 yli 75-vuotiasta henkilöä Vastaavat luvut esitetty alla:   

2012 50 

2014 25 

2015 24 

2016 30 

 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä. 

 

 

Vuoden 2016 alusta laitoshoidon paikat vähenivät sairaalan lakkautuessa. Sairaala muuttui 

sosiaalitoimen laitoshoidon yksiköksi Tammirannaksi. Tammirantaan jäi16 laitoshoidon paikkaa. 

 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli vuonna 2013 4,6 % yli 75-vuotiaista kuntalaisista 

(tarkastelukohta vuosittain 31.12.) Vastaavat luvut olivat vuonna 2014 2,5 % ja 2015 2,3 % Vuonna 

2016 pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli 2,4 % yli 75 -vuotiaista ja vuoden 2017 marraskuussa 

pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli 2 yli 75 -vuotiasta henkilöä. 

Vanhuspalvelulaissa (980/2012) todetaan, että kunta voi vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen 

laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai 

potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Pitkäaikaista laitoshoitoa vähennettäessä on samalla 

lisättävä erilaisia asumisenvaihtoehtoja ja hyödynnettävä vapautunutta henkilöstöresurssia 

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

vastaavanikäisestä väestöstä. 
 

 

Asiakasmäärä kotihoidossa on lisääntynyt edellisvuosiin verrattuna.  Vuonna 2012 säännöllisen 

kotihoidon piirissä oli 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä 70 (10,1 %). Vuonna 2013 säännöllisen 

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

lukemat pysyivät samana. Vuonna 2015 säännöllisen kotihoidon piirissä (30.11.) oli 107 yli 75-

vuotiasta henkilöä (15.4 %) ja vuonna 2016 15 %.  

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

33 henkilöä, joiden hoitoisuus (Rava yli 2,50) edellytti ympärivuorokautista hoitoa. Vuonna 2013 

Rava -indeksillä mitattuna kotihoidon asiakkaista (104) laskentahetkellä oli 20 henkilöä, joiden 

hoitoisuus (Rava yli 2,50) edellytti ympärivuorokautista hoitoa. Vuonna 2014 tutkimukseen 

osallistui 121 kotihoidon asiakasta, joista 26 henkilön Rava-indeksi osoitti heidän tarvitsevan 

ympärivuorokautista hoitoa. Vuonna 2015 vastaava tulos kertoi, että 127 henkilön joukosta 33 

tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa. 2016 tehdyn Rava -poikkileikkaustutkimuksen mukaan, 

asiakkaita oli laskentahetkellä 130 ja heistä 32 henkilön (Rava yli 2,50) hoitoisuus edellytti Rava-

mittarilla mitattuna ympärivuorokautista hoitoa. 

Kotihoito korvaa osittain palveluasumisen runsailla päivittäisillä käynneillä. Asiakkaina on myös 

alle 75- ja alle 65-vuotiaita, mikä on otettava huomioon henkilöstötarvetta arvioitaessa. 

Vanhuspalveluissa henkilökuntaa on lisätty viime vuosina. Asumispalvelua tulee resursoida myös 

muille ikäryhmille. 
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Tehostetun palveluasumisen piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asukkaat 

 
Verrokkikuntiin verrattuna Karstula eroaa selkeästi muiden tasosta. Hankasalmella 

tehostetunpalveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä 

oli vuoden lopussa 2016 pienempi kuin Laukaassa ja Konnevedellä, ollen 11.1 %. 

Tehostetun palveluasumisen piirissä oli 31.12.2016 yhteensä 75 henkilöä. Asukaspaikkoja 

tehostetussa palveluasumisessa oli yhteensä 84. 

Asukasjakauma 75 vuotta täyttäneiden osalta oli seuraava 

Kotiranta 19/20 

Metsätähti 18/20 

Tammela 8/11 

Päiväranta 30/34 

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 kokoisimme 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 

eläkeläistemme tulotaso on muuta maata niukempi.  
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3 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.   

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, perhepäivähoitopaikat ovat vähentyneet ja niiden turvaaminen jatkossa on haaste, 

johon pitäisi löytää ratkaisuja. Lasten osallistumisprosentti varhaiskasvatukseen on vielä 

valtakunnan tasoon verrattuna alhainen. Yhteistyötä neuvolan ja perhetyön kanssa pitää tehostaa 

edelleen ja parantaa palveluohjausta. 

 

4 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 

2018 aikana on mm. tavoitteena kehittää liikkuvaa päihde- ja mielenterveystyötä sekä lapsiperheille 

kotiin annettavia palveluita sekä perhekeskustoimintaa. 

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 2017 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 

 

5 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 

Tätä osiota täydennetään kun, kuntastrategia valmistuu.  

Visio Hyvän Arjen kunta on hyvä pohja rakentaa strategisesti tavoitteellisia ja kannustavia 

päämääriä.  

 

6 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja –suunnitelmat: 

LAPE-muutosohjelman tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä 

tukea perheen hyvinvointia. Muutostyö on kokonaisvaltaista ja tavoitteena on siirtyä hallinto- ja 

ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen. LAPE-muutostyötä tehdään neljässä 

kehittämiskokonaisuudessa:  

Perhekeskus-toimintamalli verkostoi lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos tukevat lapsen ja nuoren hyvinvointia. 

Erityis- ja vaativammat palvelut verkostoidaan paremmin keskenään ja tuodaan lähemmäs arkea ja 

peruspalveluita. 

Toimintakulttuuri uudistuu lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi myös hallinnossa ja 

päätöksenteossa. 

Ikäihmisten laatusuosituksessa vuosille 2017-2019 on tavoitteena sosiaalisesti ja taloudellisesti 

kestävä iäkkäiden palvelujen järjestelmä. 

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 järjestettäviin 

sosiaalipalveluihin jotka ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena.  

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

toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluita. 
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7 Hyvinvointisuunnitelma 

Työyksiköiltä on kerätty loka-marraskuun aikana heidän näkemyksiään kolmesta tärkeimmästä 

asiasta roolistaan kuntalaisen hyvinvoinnin kehittäjänä. Saatu aineisto on hyvää ja sitä tullaa 

jatkojalostamaan osaksi hyvinvointisuunnitelmaa niin perusturva- sivistys- kuin ympäristötoimen 

lautakunnissakin tammi- helmikuussa.  Seuraavassa on esimerkkiä miten hyvinvointisuunnitelman 

aihealueita tultaisiin valmistelemaan. Suunnitelmassa asiat pelkistetään tavoitteiksi joille voidaan 

nimetä konkreettiset toimenpiteet, vastuutaho, aikataulu sekä mittaristo.  

Perusturva: 

Lapsiperheiden palveluiden osalta suunnitelmana on seuraavat asiat: 

Panostetaan varhaiseen puuttumiseen ja riskien tunnistamiseen ja ohjataan perheitä saamaan oikea-

aikaisia palveluja. Samalla pyritään palveluohjaukselliseen työtapaan, joilloin perheet saavat tietoa 

tarvitsemistaan palveluista yhden henkilön kautta. 

Kirjataan ylös konkreettisia toimintamalleja, joiden avulla yhteistyötä eri toimijoiden välillä 

tiivistetään.  

Kehitetään kunnan kotisivuille lapsiperheiden palveluita koskeva osio. 

Työikäisten palveluiden osalta suunnitelman on seuraavat asiat: 

Kehitetään liikkuvaa päihde- ja mielenterveyspalvelua yhteistyössä perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon kanssa. 

Kehitetään eri lakien perusteella järjestettäviä työ- ja päivätoimintoja. 

Kehitetään paikallista toimintamallia sote-keskuksessa annettavaan sosiaaliohjaukseen. 

Ikääntyneiden palveluiden osalta suunnitelmana on seuraavat asiat: 

Tuetaan ikääntyneen väestön terveyttä ja toimintakykyä vahvistamalla lähiliikuntapaikkojen ja 

toimitilojen saatavuutta sekä matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa. Järjestetään ryhmämuotoista 

toimintaa, jolla lisätään osallisuutta ja edistetään terveyttä. 

Kohdennetaan erityisesti rikiryhmille neuvontaa ja ohjausta liikunnasta, ravitsemuksesta sekä 

kaatumisen ehkäisystä ja parannetaan rokotuskattavuutta tiedottamalla rokottamisen hyödyistä. 

Kehitetään osana Kukoistavan kotihoidon hanketta asiakas- ja palveluohjausta matalankynnyksen 

periaatteella, jossa tieto saadaan yhden puhelinnumeron takaa. 

Henkilöstön määrää ja osaamista arvioidaan asiakasrakenteen mukaan joustavasti. 

Kotihoidon välittömän asiakastyön osuus vähintään 60 %. Yhden työntekijän välitön asiakastyö 

noin 900 tuntia/vuosi. 
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Henkilöstön toteutunut vähimmäismitoitustaso tehostetun palveluasumisen yksiköissä tulee olla 

vähintään 0,50. 

Otetaan käyttöön asiakkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja: 

sosiaalista toimintakykyä aktivoivat sovellukset, lääkemuistutusrannekkeet, arkielämää ja 

liikkumista helpottavat ratkaisut, monitorointirannekkeet. 

Ikääntyneiden yksinäisyyttä vähennetään asuinalueiden ja asumisen yhteisöllisyyden kehittämisellä 

sekä monimuotoisilla asumisratkaisuilla ympärivuorokautisen hoivan asemasta. 




