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Hyvinvointikertomus 2015 Hankasalmi 

 
Hankasalmen kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus on talousarvion 2015 tavoitteiden mukai-

sesti laadittu talousarvion 2016 hyväksymisen yhteyteen. Tämä kertomus on pohjana tuleville vuo-

sille, mutta vuoden 2016 alussa  tätä tullaan kehittämään ja arvioimaan osana kunnan startegiapro-

sessia. Kertomus kehittyy ja jäntevöityy jatkossa, mutta pyrkii jo nyt luomaan kokonaiskuvan kun-

nan hyvinvoinnista niillä mittareilla, joita sähköisen hyvinvointikertomuksen kautta on luotavissa. 

 

Tämä kertomus on rakennettu sivistystoimen ja perusturvan sekä kunnanjohtajan yhteistyöllä. 
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Väestö ja perherakenne / yleiset 

 

 

 
 

 

Kunnan asukasluku oli vuoden 2014 lopussa 5307, kun se vuoden 2011 lopussa oli 5492. Väestön muutos 

vuodesta 2011 on ollut -185. 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 väes-

tön ennustetaan vähenevän, mikäli kehityksen suuntaa ei onnistuta kääntämään. Vuosina 2013 ja 2014 Han-

kasalmi on kärsinyt vertailukuntiin nähden eniten nettomuuttotappiosta. 2010 vuoteen saakka kehitys oli 

vuosikymmenen positiivista. 

 

Taantuma ja Keski-Suomen yleinen työllisyys ovat keskeisiä syitä negatiiviseen kehityskulkuun. Viime vuo-

sien verrokkikuntia heikompi kehityskulku johtaa siihen, että kunnan harjoittama kaavoitus- ja tonttipolitiik-

kaa, kunnan alueen työpaikkatarjontaa, kunnan yleistä palvelutasoa sekä kunnan verotuksen tasoa tulee aina-

kin kaikki niitä arvioida osatekijöinä muutokseen.  

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

luverkko ja erityisesti lukion säilyttäminen omassa kunnassa on kunnan vetovoimaisuuden kannalta tärkeää. 

Taajamien sijaintia Jyväskylään päin tarkastellessa Niemisjärven palveluiden kehittäminen ja alueellisesti 

tasapuolisesti jakautuneet vapaa-ajanpalvelut (nuoriso, kulttuuri, kirjasto, liikunta ja kansalaisopisto) voisivat 

tuoda kuntaan uusia asukkaita. Toisaalta verotuksen tason nostamiseen ei enää ainakaan suuresti ole varaa, 

jolloin palvelutarjontaa on vaikea laajentaa. 
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Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kuvaa alueen väestörakennetta eri ikäryhmien 

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

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

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

vaa. Uusimman vuoden 2014 tiedon mukaan huoltosuhde Hankasalmella oli 0,735, kun se vuonna 2011 on 

ollut yli 0,68. Koko maassa huoltosuhde on nykyään 0,5 eli kahta työikäistä kohti on yksi huollettavan ikäi-

nen.  

 

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

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

tosuhteen ennustetaan olevan alle sadan vain Hankasalmella, Jämsässä, Laukaassa, Muuramessa ja Petäjäve-

dellä. Kaikissa muissa maakunnan kunnissa ennustetaan olevan sataa työikäistä kohden enemmän kuin sata 

huollettavaa. Hankasalmi erottuukin verrokkikunnista (muista kuin Laukaasta) selkeästi huoltosuhteen koh-

dalla, vaikka se meilläkin toki on haastava. 

 

Hankasalmi on pyrkinyt vastaamaan huoltosuhteen haasteisiin. Lapsiperheille päivähoitopaikkoja on ollut 

tarjolla kysynnän mukaan eri kunnan alueilla. Vuorohoitoa on järjestetty tarpeen mukaan.  Kaikissa kunnan 

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

läpi suuri rakennemuutos ja kasvatettu palveluasumispaikkojen määrää sekä lisätty resursseja kotihoitoon. 
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Lapsiperheiden osuus on viime vuodet ollut pienessä tasaisessa laskussa. Koko maassa lapsiperheisiin kuu-

luu 40 prosenttia väestöstä. Kokoisiimme kuntiin ja verrokkikuntiin nähden (lukuun ottamatta meitä suurem-

paa Laukaata) Hankasalmen tilanne on hyvä. 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 2014 34, 5 % (vuonna 2011 35 %) perheistä.  

 

Suomalaisen perhepolitiikan painopisteenä on viime vuosina ollut erityisesti työn ja perheen yhteensovitta-

minen, 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.  Vuosikym-

men vaihteessa lapsiperheet muuttivat suurten kaupunkikeskusten kehyskuntiin johtuen muun muassa hal-

vemmista asuntojen hinnoista. Lapsiperheiden vanhemmille tulisi myös olla tarjolla työpaikkoja. Lisäksi 

muutokset työmatkavähennyksissä verotuksessa sekä omakotirakentamisen väheneminen taantuman tuoman 

epävarmuuden vuoksi ovat vaikuttaneet tällaisen muuttoliikenteen hiipumiseen. 

 

Mikäli kehitys lapsiperheiden määrässä jatkuu samankaltaisena, tulee kunnan pystyä reagoimaan muuttunee-

seen palvelutarpeeseen. Kattava palvelutaso, johon kuuluvat hyvät päivähoito- ja koulupalvelut, sekä vapaa-

ajanpalvelut (nuoriso, kulttuuri, kirjasto, liikunta ja kansalaisopisto), voisi houkutella kuntaan uusia lapsiper-

heitä. Lisähoukuttimena olisi edullisten tonttien ja asuntojen tarjonta lapsiperheiden kaipaamien palveluiden 

lähellä, esimerkiksi Niemisjärvellä. 

Toisaalta oppilasennuste 2014-2021 osoittaa oppilasmäärien tasaista laskua (lv 2014-2015 on 559 oppilasta, 

2020-2021 taas enää 492 oppilasta), mikä tulee vaikuttamaan myös opetuspalveluiden määrään ja välillisesti 

todennäköisesti myös esim. ryhmäkokoihin sekä kieliohjelman ja valinnaisaineiden toteutumiseen. 
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Indikaattori ilmaisee yhden huoltajan lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista lapsiperheistä. Lapsiper-

heiksi 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 20,5 % vuon-

na 2014.  

 

Hankasalmella yksinhuoltajaperheitä oli vuonna 2014 16,9 % (vuonna 2011 18,5 %). Vertailukunnista vain 

Laukaassa ja Karstulassa oli vähemmän yksinhuoltajaperheitä kaikista lapsiperheistä kuin Hankasalmella 

vuonna 2014. Yksinhuoltajaperheiden määrä Hankasalmella on pienentynyt vuodesta 2011, tosin tilastokäyrä 

näyttää olevan taas nousussa, kuten monessa muussakin vertailukunnassa.  

 

Hankasalmella pienten lasten vanhemmat voivat saada apua lastenneuvolasta parisuhdeasioissa lastenneuvo-

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

Myös kunnan sosiaalityöntekijä tukee perheen ja parisuhteen ongelmissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin esi-

merkiksi perheneuvolaan. Hankasalmen seurakunta tarjoaa hankasalmelaisille mahdollisuutta päästä kirkon 

perheasiainneuvottelukeskuksen palveluihin paikallisesti. Pääosaa verrokkikunnista positiivisempi kehitys-

kulku osoittaa kunnan onnistuneen palvelurakenneratkaisuissaan. Tosin viimeisimmän vertailuvuoden kehi-

tys on huolestuttava. 

 

Sekin on kuitenkin huomioitava, että tämä indikaattori voi kuvata vastuunoton lisääntymistä omasta ja per-

heen elämästä ja enää ei tyydytä elämään huonossa parisuhteessa. Indikaattori voi kertoa myös siitä, että 

perheet voivat huonosti ja eroon päädytään, kun muita ratkaisukeinoja ja apua jaksamiseen ei ole löydetty. 

Viimeisen vaihtoehdon kyseessä ollessa perheet tarvitsevat ulkopuolista tukea varhaisessa vaiheessa entistä 

enemmän. Edellä esiin tuotujen sosiaalitoimen palvelujen lisäksi kunnassa jo olemassa olevia tukitoimia ovat 

sivistystoimessa päivähoidon palvelut (kelton palvelut ) sekä lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto.  

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

tuottajat pyrkivät huolehtimaan siitä, että vanhemmilla on tietoa käytettävissä olemassa olevista palveluista 

ja niiden hakemiseen on mahdollisimman matala kynnys. 
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Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueel-

la asuvista henkilöistä. Pienituloisissa kotitalouksissa eli Suomessa 12,8 prosenttia väestöstä vuonna 2013  ( 

vuonna 2011 13,2 %), ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. Hankasalmella yleinen pienituloisuusas-

te oli 17,9 % vuonna 2014, kun se vuonna 2011 oli 20,3 prosenttia.  

 

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

prosenttia mediaanituloista. Vuonna 2011 tämä tuloraja oli yhden hengen taloudessa 14 260 euroa eli noin 

1190 euroa kuukaudessa. Kunnan pienituloisuusaste vaikuttaa muun muassa toimeentulotuen tarpeeseen. 

Vuonna 2011 Hankasalmella toimeentulotuki, euroa/asukas oli vertailukuntien suurin (144 €/asukas), kun se 

vuonna 2014 oli 127  €/asukas. Toimeentulotukimenojen pieneneminen johtuu muun muassa uusien tulotto-

mien asiakkaiden määrän vähenemisestä, toimeentulotuen soveltamisohjeiden tarkistamisesta ja aktiivisesta 

työttömien henkilöiden aktivointitoimenpiteisiin ohjaamisesta. 

 

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

senttia. Myös muilla ei-työllisillä henkilöillä pienituloisuus oli yleistä: opiskelijoiden pienituloisuusaste oli 

28 prosenttia ja eläkeläisillä 16,4 prosenttia.  Pienituloisuuden vähentäminen kunnassa on haaste myös työlli-

syys- ja elinkeinopolitiikalle. Suunta viime vuosina on ollut kuitenkin oikea. 

 

Pienituloisuuden mukanaan tuomia ongelmia perheille voidaan helpottaa tarjoamalla alueellisesti tasapuoli-

sesti palveluja, säätelemällä palvelumaksuja ja turvaamalla koulutuspalveluiden saatavuus ja sitä kautta 

nuorten jatkokoulutusmahdollisuus.  Päivähoito-oikeus ja kuntakohtaiset maksuhyvitykset ovat myös keino 

turvata pientuloisten perheiden arkea. Varhainen tuki ja nuorten koulutusmyönteisyyden ylläpitäminen eh-

käisee mahdollisesti pientuloisuuden siirtymistä sukupolvelta toiselle. 

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

piteisiin perusopetukseen n. 35 000 euroa. Avustuksen taustalla on hallituksen tavoite puolittaa koulujen ja 

alueiden väliset erot, sukupuolten osaamistasoero sekä sosiaalisen ja etnisen taustan selitysosuus perusope-

tuksen oppimistuloksista vuoteen 2020 mennessä.  Hankasalmen kunnassa koulutuksellisen tasa-arvon rahoi-

tusta on käytetty mm. koulupudokkuutta ehkäisevään ryhmätoimintaan, pienempien koulujen oppilaiden 

harrastuneisuuden tukemiseen sekä syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden motivoinnin lisäämiseen.  
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Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun kor-

keimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 267 (Hankasalmel-

la vuonna 2014) osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,67 vuotta peruskoulun suorittami-

sen jälkeen. Pelkästään peruskoulun, keskikoulun ja kansakoulun käyneet eivät kuulu tutkinnon suorittanee-

seen väestöön. Tutkinnot on luokiteltu henkilön korkeimman, viimeksi suoritetun ammatillisen tutkinnon 

mukaan. 40 vuodessa (1970-2010) tutkinnon suorittaneiden määrä on lisääntynyt Suomessa yli kolminkertai-

seksi. Hankasalmella koulutustaso on noussut vuodesta 2011 (253), mikä kertoo siitä, että peruskoulun jäl-

keisen tutkinnon suorittaneiden määrä on noussut. Tilastokäyrä on nouseva myös muissa vertailukunnissa. 

Hankasalmi kuitenkin niitä edellä (lukuun ottamatta taas Laukaata) 

 

Väestön koulutustasossa on kuitenkin edelleen huomattavia alueellisia eroja. Jyväskylä kuuluu koulutustasol-

taan Suomen parhaimmistoon, koulutustasoluku 393 vuonna 2011. Koulutustaso on yleensäkin kasvanut 

eniten yliopistokuntien ympärillä olevissa kunnissa. Suomen korkein koulutustaso 20 vuotta täyttäneistä on 

Kauniaisissa (579 vuonna 2011, vrt. Rautavaara 192 vuonna 2011). Vuonna 2010 vähiten tutkinnon suoritta-

neita oli Luhangalla, 46 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä.  Naiset ovat nyt miehiä koulutetumpia lähes kaikis-

sa ikäryhmissä. Ainoastaan yli 65-vuotiaat naiset ovat huonommin koulutettuja kuin samanikäiset miehet. 

(ks Repo 2012/Tilastokeskus) 

 

Hankasalmen omaan myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut esimerkiksi lukiokoulutuksen säilyminen kun-

nassa. Kehitystä tukevia asioita ovat olleet joustavaan perusopetukseen panostaminen. Lisäpanostukset sii-

hen,  oppisopimuskoulutuspaikkojen lisääminen, lukuharrastuksen edistäminen, tiedonhankintataitojen ja 

aikuiskoulutuksen tukeminen kirjastopalveluilla sekä harjoittelijamyönteiset työyhteisöt voivat olla vauhdit-

tamassa kehitystä entistä paremmaksi. Varhaiseen tukeen on käytettävissä varhaiskasvatuksessa kelton (kier-

tävän erityislastentarhanopettajan ) tuki. Esiopetuksen yhdistäminen koulujen yhteyteen helpottaa nivel-

vaihetta esiopetuksesta kouluun. 
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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 työikäi-

sistä 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 2014 ikävakioitu indeksiluku oli 117,8 (vuonna 2011 indeksiluku oli 

119,7). Vertailukunnista pienin sairastavuusindeksi oli Laukaassa ja suurin Hankasalmella.  

 

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

merkitystä painottavasta näkökulmasta. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueel-

la on. Koko maassa sairastavuusindeksi on 100. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi 2009−2011 oli Han-

kasalmella vertailukuntien suurin 129,7 (vuosina 2008-2010 130,4). Pienin THL:n ikävakioitu sairasta-

vuusindeksi oli Konnevedellä 98,5. 

 

Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioiduissa menoissa on laskettu jokaiselle kunnalle tutkimukseen 

perustuva asukaskohtainen palvelutarvekerroin, jonka avulla voidaan arvioida miten asukkaiden palvelutar-

peet asettuvat suhteessa maan keskitasoon ja muihin alueisiin. Kun kunnan palveluihin käyttämät rahat (net-

tomenot) suhteutetaan asukkaiden palvelutarpeisiin, saadaan tietoa siitä, miten menot asettuvat suhteessa 

maan keskitasoon ja muihin kuntiin. 

 

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

telmä käytännössä millään tavoin ottanut huomioon. Vuoden 2014 uudistus jonkin verran kohensi tilannetta. 

Hankasalmi on rahoituksen riittämättömyydestä huolimatta pyrkinyt turvaamaan riittävät terveyspalvelut 

kuntalaisilleen, mutta se on johtanut verotuksen kiristymiseen ja alijäämäisiin tilinpäätöksiin.  
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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 11,2 litraa 

100-prosenttisena alkoholina asukasta kohti vuonna 2014 (vuonna 2011 10,1 l).  Hankasalmella alkoholi-

juomien myynti on vähentynyt 8,4 litrasta (2011)7,6 litraan (2014). 

 

Vuoden 2007 ESPAD-tutkimuksen mukaan alkoholijuomien laillisten myyntipisteiden osuus koululaisten 

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

olivat hankkineet viime kerralla käyttämänsä alkoholijuomat ennen muuta sisarusten tai kavereiden avulla. 

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

 

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 kaksinkertaistu-

neet viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Ehkäisevän päihdetyön avulla pyritään muun muassa vähen-

tämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä edistämään päihteettömiä elintapoja. THL:n suosi-

tuksen mukaisesti valtaosa kunnista on nimennyt ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, mutta heidän toi-

mintakehyksensä vaihtelevat suuresti. Hankasalmella ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii oman 

toimensa ohella sosiaalitoimen palveluohjaaja.  

 

Pitkäaikaisasunnottomuuteen liittyy usein päihderiippuvuus ja mielenterveyden ongelmia.  Päihdepalvelui-

den laatusuosituksissa (STM 2002) edellytetään muun muassa, että kunta järjestää asunnottomien ja puutteel-

lisesti asuvien päihdeongelmaisten ensihuollon ja asumisen. Hankasalmella väliaikaismajoitusta on lisätty 

tarpeen mukaisesti ja asunnottomuutta on pyritty ehkäisemään muun muassa asunto- ja sosiaalitoimen yh-

teistyötä tehostamalla. 

 

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

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

Jyväskylän läheisyys ja kauppaostosten tekeminen siellä. Hankasalmen loiva aleneva kehitys on positiivinen 

asia.  
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Viimeisenä väestövertailutietona esitetään vielä yhden hengen asuntokuntien määrä. Tämä indikaattorin ana-

lysointia tarkennetaan myöhemmin. 
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Lapset ja lapsiperheet 
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Pienessä kunnassa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten prosenttiosuuteen vaikuttaa yksittäisten perheiden 

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

le lyhytaikaisesti ja määräaikaisesti sijoitettujen lasten määrä oli poikkeuksellisen suuri, kodin ulkopuolelle 

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

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

0,4 %. Vuonna 2013 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 1,4 %  0-17-vuotiaista lapsista. 

 

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

ja vuonna 2014 luku on hieman pienempi 2456 käyntiä. Lukumäärään vaikuttaa lasten vuosittainen synty-

vyyden 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 on-

gelmatilanteet sekä tarjoamalla jo peruspalveluissa perheille varhaista tukea niistä selviytymiseksi. Ehkäise-

vän lastensuojelun palveluita tulisikin järjestää ja lasten tarpeet huomioida kaikkien hallintokuntien palve-

luissa.  

 

Eri hallintokuntien toimenpiteillä on vaikutusta yksilökohtaisen lastensuojelun erityispalvelun tarpeeseen. 

Usein lastensuojelutarpeen selvittämisen taustalla on vanhempien tai lasten oma päihteiden käyttö tai mielen-

terveysongelmat. 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 onnistu-

essaan esille muun muassa sosiaalitoimen lastensuojelutoimien tarpeen pienentymisenä, koulujen häiriöon-

gelmien vähenemisenä, perus- ja erityistason lasten- ja nuorisopsykiatristen palveluiden tarpeen parempana 

hallittavuutena. 

 

Yksittäisiä yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä:  

 

- koulun resurssit, erityisesti ryhmäkokojen kasvaminen  - Hankasalmella pienet koulut, joita kaikki 

Hankasalmen koulut valtakunnallisesti vertaillen ovat, tukevat lasten kasvua  

- lapsille ja esimurrosikäisille suunnattu ikätasoinen ja perheille edullinen vapaa-ajantoiminta, sen tar-

jonta on taas vähäistä pienessä kunnassa 
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- murrosikäisten vapaa-ajan toiminta on vähäistä: harrastukset ja erityisesti kesätyöt, tähän on pyritty 

vastaamaan ysiluokkalaisten kesätyöllistämisellä 4H-yhdistyksen toimiessa kunnalle tämän järjestä-

jänä, kuten laajasti nuorten kesätyöllistämisessäkin 

- kolmannen sektorin, vapaaehtoistoiminnan ja vertaisryhmätoiminnan koordinointi on puutteellista, 

mutta toki esimerkiksi Hankasalmen Hanka ja jo mainittu 4H –yhdistys esimerkiksi ovat keskeisiä 

toimijoita kunnan ohella lasten ja nuorten parissa 

- tukihenkilöiden ja tukiperheiden puute 

 

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 suunnit-

telu ja toimeenpanon kehittäminen monialaista yhteistyötä hyödyntäen.  

 

Verrokkikuntiin verrattuna tilanne on kuitenkin kohtuullisen hyvä lastensuojelun kohdalla. Lastenneuvola-

palveluita on ollut kaiken aikaa tarpeeseen nähden vastaava määrä. Lapsiperheiden toimeentulotukea saanei-

den määrä on ollut suuri, mutta siinäkin kehitys on menossa hyvään suuntaan nyt. Päivähoidon maksuhyvi-

tykset ja yleisesti muiden palvelujen alueellinen tarjonta ja hinnoittelu helpottavat perheiden taloudellista 

tilannetta ja tarvetta toimeentulotukeen. 

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

tämättä negatiivinen asia. Joka tapauksessa Hankasalmen kunnassa pitäisi kiinnittää yhä enemmän huomiota 

vanhemmuuden ja perheiden varhaiseen tukemiseen, jotta perheet voisivat elää yhdessä tasapainoista arkea. 

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen, moniammatillinen yhteistyö, oppilashuollon toimenpiteet ja erityispalvelu-

jen takaaminen esim. päivähoidon kelton palvelut, koulun erityisopetus ja pienryhmätoiminta ovat hyvää 

ennaltaehkäisyä ja jälkihuoltoa. 

 

 

Ahtaasti asumisen tilastossa näkyy suurten vuokra-asuntojen vähyys Hankasalmella. 
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Vuonna 2011 suurimmalla osalla Hankasalmen kunnan 8.-9. -luokan oppilaista näyttäisi kaverisuhteet olleen 

hyvällä mallilla, tilanne oli parempi kuin yhdessäkään vertailukunnassa. Kouluterveyskyselyn 2013 tulokset 

osoittivat kuitenkin yksinäisyyden kokemuksen lisääntyneen. Osittain tähän liittyenkin oppilaat myös koki-

vat koulupäivien aikaan fyysistä turvattomuutta aiempaa enemmän. Kuuhankaveden koulu, jossa ko. oppilaat 

ovat, puuttui tähän toiminnallisin ratkaisuin mm. valvontaa ja oppilaiden ohjattua välituntitoimintaa lisää-

mällä, 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. 

 

 

 

THL:n koulukyselyn mukaan koulukiusatuksi joutuminen lisääntyi v. 2011 edelliseen v. 2009 kertaan verrat-

tuna ja kasvu jatkui edelleen vuoteen 2013 mutta pienempänä. Kun Hankasalmen muutos on alta 2%, vastaa-

jajoukon pienuus voi vääristää tulosta. Jos vastaajia on alle 100, pitäisi muutoksen olla noin 5%, jotta se olisi 

merkittävä. Selittävänä tekijänä voi olla todellisen kiusatuksi tulemisen lisäksi se, että koulukiusaamisen 
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käsitettä on avattu KiVa-koulu hankkeen myötä ja sen johdosta aikaisempaa useammat ovat ehkä merkinneet 

tunnistaneensa sitä. Siis saattaa osin olla tilastoharhaakin. 

 

8. ja 9.-luokkien oppilaat kokivat THL:n vuoden 2013 kouluterveyskyselyn mukaan ystävien puutteen lisäksi 

myös koulukiusaamisen jonkin verran aiempaa isompana ongelmana. Asia saattaa liittyä samassa kyselyssä 

turvattomuuden tunteen lisääntymiseen ja yhteisvaikutukseen, joka osittain näkyy ja jota ehkä selittää myös 

oppilaiden kokemus lisääntyneestä vanhemman puutteesta. Mikäli lapsi tai nuori kokee usealla taholla sa-

mankaltaista turvattomuutta ja/tai läsnäolon puutetta, hän todennäköisesti oireilee myös kouluympäristössä 

kokonaisvaltaisesti. 

Koululla asiaan on puututtu oppilaille tarjottavia tukitoimia monipuolistamalla, oppilaiden vaikutusmahdolli-

suuksia lisäämällä ja etenkin liikunnallisten välituntitoimien tehokkaammalla ohjauksella. Koulujen KiVa 

Koulu –ohjelma tukee kiusaamisen vastaisen työn lisäksi myös koulun yhteisöllisyyttä ja ohjelmaa hyödyn-

netään niin luokanohjaajien kuin ryhmäytymishetkien sisällä. Koulu toimii myös aktiivisesti yhteistyössä 

esim. kunnan nuorisotoimen kanssa tavoitteena rakentaa hankasalmelaisten nuorten arkeen entistä tiiviimpiä 

tukiverkkoja ja yhteisöllisyyden kokemusta. Myös mm. tukioppilas- , oppilaskunta- ja kuraattoritoiminta 

tukevat turvallisen koulun ilmapiiriä. 

 

 

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

Useampiin muihin kuntiin verrattuna Hankasalmella kunnallisessa kokopäivähoidossa on vähemmän  lapsia. 

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

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

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

 

  
 

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

sä 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 hammaslää-

käreille. Vuonna 2011 hammaslääkärikäyntejä Hankasalmella oli 689 (vuonna 2011 1005).  THL:n tilastojen 

mukaan lasten hampaiden kunto on heikentynyt. Lisääntynyt sokerin saanti ja yhä tiheämmin nautitut välipa-

lat ovat kasvava haaste hammasterveydelle. Hankasalmella lasten hammasterveys on kuitenkin säilynyt hy-

vänä. 

 

 

Huostaanotettujen lasten määrä on pysynyt melko samana vuodesta 2011 alkaen ja vastaa tilastojen mukaan 

pienten maaseutumaisten kuntien keskiarvoa. Hankasalmella on panostettu lastensuojelun avohuollon tuki-

toimiin ja järjestetty muun muassa kunnan oman toiminnan ohella ostopalveluna hankittua perhetyötä ja 



17 
 

ammatillista tukihenkilötoimintaa. Toisaalta lastensuojelun sijaishuollossa henkilöstöresurssien vähäisyyden 

vuoksi työskentely rajoittuu paljolti asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ja varsinaiseen työskentelyyn perheen 

ja lapsen kanssa aikaa jää niukalti. 

 

 

Lisääntyvä nuorisotyöttömyys aiheuttaa lisähaasteita nuorisotakuun toteutumiseen. Vuoden 2013 alusta voi-

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

työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuu-

seen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.  

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

sä potentiaaliset väliinputoajat ovat. Tavoitteena on tarjota monenlaista tukea, jotta nuori voi kiinnittyä opis-

kelu- tai työelämään. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena auttaa alle 30-vuotiaita nuo-

ria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvit-

semansa palvelut. 

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

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

suuden suunnitelmien toteuttamiseksi. Hankasalmella Nuorten työpaja toimii oppisopimus- ja koulutuspaik-

kana mahdollisuuksien mukaan ja siellä voi myös työskennellä kuntouttavassa työtoiminnassa.  Kunnan 

kanssa yhteistyössä toimiva 4H-yhdistys on merkittävä nuorten työllistämiskanava ja 4H:n toteuttamat hank-

keet ovat olleet tiiviisti mukana yhteistyössä ja kehittämässä ryhmätoimintaa. 

 

- Vuonna 2011 nuorisotyöttömiä oli keskimäärin 23 henkilöä/kk. 

- Vuonna 2012 nuorisotyöttömiä oli keskimäärin 22 henkilöä/kk. 

- Vuonna 2013 nuorisotyöttömänä keskimäärin 29 henkilöä/kk. 

- Vuonna 2014 nuorisotyöttömiä oli keskimäärin 29 henkilöä/kk 

- Vuonna 2015 nuorisotyöttömiä oli keskimäärin 28 henkilöä/kk ( syyskuun loppuun mennessä) 

 

Nuorisotyöttömyystilanne on kaikkien verrokkikuntiemme joukossa paras, vuonna 2014  noin 12,5%, kun 

valtaosalla se on noin 16-21. Toki asteemme on kääntynyt nousuun vuoden 2013 luvusta (noin 10%), kuten 

on tapahtunut verrokkikunnissakin. Suhteellisen positiiviseen tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat olleet jo 

aiemmin todetun etsivän nuorisotyön ja 4H:n ohella, opintojen ohjaus, oppisopimuskoulutus, kirjastopalve-

lut, työpajatoiminta, työllisyyttä tukevat hankkeet ja oma TE-toimisto henkilö kunnan kanssa toimimassa. 
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Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit (nuorisopsykiatria) ovat lisääntyneet selvästi viimeisen viiden vuoden 

aikana. Hankasalmen kunnassa tapahtunut kehitys vastaa vertailukunnissa tapahtunutta kehitystä vuoteen 

2012 asti, mutta sen jälkeen käyntimäärissä on meillä tapahtunut jyrkin lisäys vuoden sisällä (noin 650:stä 

käynnistä noin 1100 käyntiin)  Indikaattori voi kertoa valtakunnallisestikin todetusta nuorten palvelutarpeen 

lisääntymisestä että myös kunnan tehostuneesta puuttumisesta. Ja mitä todennäköisimmin kyse voi olla myös 

satunnaisesta piikkivuodesta, jollainen verokkikunnista esimerkiksi Joutsalla oli vuonna 2011. Seurata tilan-

netta kuitenkin huolella pitää. 

 

Hankasalmella nuorten henkistä hyvinvointia on pyritty tukemaan koulujen tutor/tukioppilastoiminnalla, 

ennaltaehkäisevillä vapaa-ajan palveluilla ja kouluterveydenhoitosuunnitelmia tekemällä, sekä palkkaamalla 

vuoden 2013 alusta Hankasalmen sivistystoimeen koulukuraattori. Hankasalmen kunnassa on ollut oma kou-

lupsykologi jo vuosia.  

Ensiarvoisen tärkeää onkin varhainen puuttuminen. Hankasalmi käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

nuorisopsykiatrian avohoidon liikkuvan työryhmä Kolikon palveluita nuoren ja hänen verkostonsa omassa 

ympäristössä. Kolikko tekee arvioita hoidon tarpeesta ja ohjaa tarvittaessa mahdolliseen jatkohoitoon. 
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Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24 -vuotiaiden määrässä on ollut laskeva trendi  vuodesta 2009 ja 

aste on noin 6% vuonna 2013. Aste on nyt verrokkilähikuntiemme joukossa toiseksi paras. Myönteinen kehi-

tys kertoo kunnan tekemistä satsauksista, joita ovat olleet mm. etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta, oppisopi-

muskoulutus sekä monet työllisyyttä tukevat hankkeet. Myös koulujen opinto-ohjaus, lukiokoulutus ja oma 

TE-toimisto ovat vaikuttaneet positiivisesti tähän. TE-toimiston palvelujen vähentyminen saattaa olla riski 

tulevaisuudessa. Ja alla näkyy yksi seuraus siitä, kun nuoret eivät jää koulutuksen ulkopuolelle – silloin hei-

dän toimeentulomahdollisuudetkin paranevat huomattavasti 
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Päivittäinen tupakointi on Hankasalmen 8.-9.luokkien oppilaiden keskuudessa vähentynyt vuoteen 2011 asti, 

jonka jälkeen määrä kääntyi nousuun – tavallaan palasi entiselle tasolleen. Tupakoivia on viimeisimmän 

mittauksen mukaan noin 12%, joka on pienten kuntien yleistä tilannetta parempi.  

Vastaajien pienen määrän vuoksi tuloksissa saattaa olla vuosittaista isoa heittelyä, joka ei todellisuudessa ole 

merkittävää. Indikaattorin tulokseen ovat vaikuttaneet koulujen terveyskasvatus ja -valistus sekä tupakointi-

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

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

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

Mielenterveyden häiriöt ovat muodostuneet suurimmaksi eläköitymistä ja pitkäaikaista työkyvyttömyyttä 

aiheuttavaksi sairausryhmäksi.   

 

Hankasalmella työkyvyttömyyseläkettä sai 5,25 % 16-64-vuotiaista mielenterveyden ja käyttäytymisen häi-

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

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

mielenterveydellisiä, somaattisia ja sosiaalisia haittoja.  

 

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

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

teettömyyden edistämistä, ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä mielenterveyshäiriöiden ja päihde-

ongelmien hoitoa tulee kehittää yhdessä myös strategiatasolla.  Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt mielen-

terveys- ja päihdesuunnitelman laadinnan, jossa Hankasalmen kuntakin on mukana. Suunnitelmaa työstettiin 

kolmessa työryhmässä, joiden työtä ohjausryhmä ohjaa. Jokaisessa työryhmässä oli myös Hankasalmen kun-

nan edustaja. 

 

1) Ensimmäinen työryhmä työsti mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiskokonaisuuden suun-

nitelmaa,  

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

varhainen tunnistaminen ja  

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

 

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

projektikoordinaattori. Työryhmien suunnitelmatyön laadinnan jälkeen seuraa suunnitelman tarkistaminen 

yhteistyössä ohjausryhmän ja neuvottelukunnan kanssa ja sitten suunnitelman vieminen hyväksymisproses-

siin. Näiden jälkeen seuraa suunnitelman toimeenpano sekä jatkossa suunnitelman vuosittain toteutuva arvi-

ointi ja suunnitelman tarpeenmukainen tarkistaminen.  

 

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

naisuuden. Ehkäisevä mielenterveystyö on toimintaa, josta valtaosa toteutuu lääketieteellisten perustein to-

teutettavien mielenterveyspalveluiden ulkopuolella. Esimerkkinä ehkäisevästä mielenterveystyöstä on Time 
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out! Aikalisä! Elämä raiteilleen – toimintamalli kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle jääneiden tai siviili-

palveluksen keskeyttäneiden psykososiaalinen tukeminen. Hankasalmen kunnassa palveluohjaaja on suorit-

tanut TIME OUT!-koulutuksen ja on aina mukana kutsunnoissa. Puolustusvoimien sosiaalityöntekijä ottaa 

tarvittaessa yhteyttä TIME OUT!-ohjaajiin mikäli varusmiespalveluksen aikana ilmenee tarvetta henkilökoh-

taiselle ohjaukselle.  

 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden kohdalla voidaan vaikuttaa myös mm. lasten ja nuorten van-

hempien tukemisella kuntoutumisvaiheessa, ennaltaehkäisevällä työllä, kattavilla vapaa-ajanpalveluilla sekä 

yhteistyöllä mielenterveysyhdistys Tuikku ry:n kanssa. Päivähoito-oikeuden kautta turvataan perheen lapsille 

säännöllinen, turvallinen arki ja mahdollisuus vanhemmille kuntoutua. 
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Tilastojen mukaan Hankasalmella on ollut verrattain vähän asiakkaita päihdehuollon avopalveluissa. Mikäli 

A-klinikkaa tai nuorisoasemaa ei paikkakunnalla ole, tapahtuvat avopalveluasioinnit lähinnä terveyskeskuk-

sissa. Hankasalmea lähimmät a-klinikkaa vastaavat palvelut ovat Jyväskylässä (Sovatek-säätiö) tai Kirkko-

palvelujen Avoruusun palvelut Pieksämäellä. Näin ollen tilastoituja avopalveluja on Hankasalmella käytetty 

vähän. Suurin osa päihdehuollon avopalveluista Hankasalmella toteutetaan terveysasemalla.  Vuoden 2013 

alusta alkaen Hankasalmen terveysasemalla työskentelee Keski-Suomen keskussairaalan päihdehoitaja, joka 

käy kerran viikossa Hankasalmella.  

 

Päihdehuollon laitoksessa hoidossa sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden 

asiakkaiden määrä on pienentynyt vuodesta 2008 alkaen.  Hankasalmella on kehitetty omaa päihdetyötä 

päihdestrategian mukaisesti ja päihdehoitoarvioita tehdään yhdessä moniammatillisessa tiimissä, joka ko-

koontuu noin 9-10 kertaa vuodessa. Päihdehuollon arvioiden tekeminen ja laitoskuntoutuksen jälkeisten jat-

kopolkujen suunnittelu on tehostanut päihdehuollon toimintaa, mikä on vähentänyt päihdehuollon laitoksissa 

olleiden määrää. 
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Indikaattori kertoo yhteiskunnallisesta syrjäytymisuhkasta, sillä toimeentulotuki on viimesijaisin toimeentu-

lon 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 per-

heensä mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä. Toimeentulotuen myöntämistä ohjaa 

toimeentulotukilain lisäksi Hankasalmen perusturvalautakunnan vahvistama soveltamisohje, jossa esimer-

kiksi on määritelty laskelmassa huomioitavat kohtuulliset asumiskustannukset kunnassa. Perustoimeentulo-

tuen rahoitukseen osallistuvat kunnat ja valtio yhtä suurin osuuksin. 

 

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

jaisten 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 työttömyy-

den lisääntymisen myötä. Vuonna 2011 Suomen väestöstä 6,9 prosenttia sai toimeentulotukea, Hankasalmel-

la 9,9 % ja Jyväskylässä 8,8 % ja Karstulassa 4,4 % väestöstä. 2000-luvulla yhä suurempi osa toimeentulotu-

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

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

taisiin sopivat aktivointipalvelut.   

  

 

 

 

 

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. Yksittäisistä sairauksista yleisin työkyvyttömyyseläkkeen 

peruste sekä miehillä että naisilla on masennustila. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko määräaikai-

sena tai toistaiseksi. Vuodesta 1996 alkaen määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet on myönnetty kuntoutus-

tuen nimellä. (STM 2010:16.) 
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Työelämä on viime vuosikymmenien aikana muuttunut. Palvelutyö on lisääntynyt, mutta yksinkertaisemmat 

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

rovaikutustaitoja vaaditaan enemmän ja henkinen työ on lisääntynyt. Täydellisen työkyvyn vaatimukset saat-

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

myyseläkkeelle on huomattavasti suurempi vanhemmissa ikäryhmissä kuin nuoremmissa. Julkisen sektorin 

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

kuntatyönantajaa löytämään keinoja työurien pidentämiseksi. 

 

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

16-64-vuotiaista hankasalmelaisista sai työkyvyttömyyseläkettä, kun koko maassa eläkettä sai 7,3 %. Tutki-

musten mukaan varhaisten eläkemuotojen, kuten osa-aikaeläkkeen käyttö, voi vähentää työkyvyttömyys-

eläkkeelle 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, järjestä-

mään erilaisia joustoja ja koulutusta sekä kehittymismahdollisuuksia työntekijöiden voimavarojen vahvista-

miseksi.  
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Kunnan työttömyysaste koko vuonna 2014 oli keskimäärin 13,6 % (vuonna 2011 12,8 %). Työttömyysaste 

vuonna 2014 koko Keski-Suomen alueella oli keskimäärin 16,3 % (ed. vuonna 2013 14,6 %). 

 

Hankasalmella työttömyysprosentti on viime vuosina ollut melko korkea. Hankasalmen näkökulmasta Jy-

väskylä on nettopendelöinnin kannalta tärkein alue, joten työllisyyden kehitys Jyväskylässä vaikuttaa merkit-

tävästi.  Vuoden 2015 syyskuussa koko Jyväskylän seudun työttömyysprosentti oli korkea (noin 15,8 %). 

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 2014 pitkäaikaistyöttömiä oli 3,2 % työvoimasta (3,0 % vuonna 2011) ja 21,4 % työttömistä (23,8 % 

vuonna 2011). 

 

- Vuonna 2011 yli vuoden työttömänä olleiden (pitkäaikaistyöttömien) määrä oli keskimäärin 69 

henk./kk 

 työttömien määrä keskimäärin 291 henk./kk  

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

 työttömien määrä keskimäärin 304 henk./kk 

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

 työttömien määrä keskimäärin 337 henk./kk 

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

 työttömien määrä keskimäärin 337 henk./kk 

-  

 

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 saaneil-

le, aktiivitoimiin osallistumattomille. Kela perii kunnilta työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuuden. Kunti-

en on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työ-

markkinatukea 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 työtoi-

mintaan.  

Vuoden 2014 aikana kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli 55 henkilöä vuoden aikana (24 henkilöä vuonna 

2011). Kesäkuun alussa Hankasalmella avautui uusi työpajatoiminta, jonka myötä kuntouttavassa työtoimin-

nassa olevien henkilöiden määrä on lisääntynyt paljon. Lokakuuhun 2015 mennessä kuntouttavaan työtoi-
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mintaan osallistui (työpajalle, kunnan eri yksiköihin ja 3. sektorille) 74 henkilöä.  Lisäksi Hankasalmella on 

kehitelty erilaisia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä eri kohderyhmille, jotka on koettu hyväksi työmuodok-

si.  

 

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

ikäisen väestön korkea keski-ikä ja pitkäaikaistyöttömien monialainen tuen tarve. Vahvuutena Hankasalmel-

la on moniammatillisen ja pitkäjänteisen yhteistyön toimivuus eri tahojen kesken. Työllisyystyöryhmä ja 

pitkäaikaistyöttömien (yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden) asioita käsittelevät työryhmät kokoontu-

vat säännöllisesti. Työllistymiseen liittyviä haasteita pohditaan myös muissa työryhmissä lääkärin, tervey-

denhoitajan, sosiaalityöntekijöiden, sosiaalipalvelusihteerin, kunnan työnsuunnittelijoiden, mielenterveys- ja 

päihdetyöntekijöiden kesken sekä päihdetyöryhmässä, johon kuuluvat myös kolmannen sektorin toimijat. 

Osa TE-toimiston Hankasalmen toimipaikan palveluista säilyy myös tulevana vuonna, painottuen aktivointi-

suunnitelmien laadintaan ja työllistymisessä tukea tarvitsevien henkilöiden asioihin. Pitkäaikaistyöttömille 

tehdään tarvittaessa terveystarkastuksia. Jatkossa kunnan haasteena on pitkäkestoisen, yksilöllisen ja ohjatun 

työtoiminnan monipuolistaminen kehittämällä työpajatoimintaa ja työvalmennusta.  

 

Lisäksi sivistyspalvelut tukevat pitkäaikaistyöttömien osallisuutta yhteiskuntaan muun muassa seuraavilla 

palveluilla: päivähoito-oikeus, kirjastopalvelut/lehtien luku ym. maksuttomat ja tuetut vapaa-ajanpalvelut 

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

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

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

huoltosäätiön palveluita mikä osaltaan vaikuttaa terveyskeskuskäyntien määrään.   

 

Vuonna 2011 koko maassa 15-49-vuotiaiden lääkärikäyntejä oli 1042 ja Hankasalmella 1602 ja vuonna 2014 

Hankasalmella oli 1125 käyntiä. Hankasalmella työikäisen väestön (15-64-vuotiaat) käyntejä oli eniten 

vuonna 2008 (2384). Vuonna 2014 50-64-vuotiaiden lääkärikäyntejä oli Hankasalmella 1311. 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 Jyväsky-

län kaupungin perusturvalautakunnan alaisuudessa. Kunnat järjestävät sosiaalihuollon palvelut itse. Han-

kasalmen 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 terveysase-
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man sairaanhoitajat pystyisivät auttamaan entistä enemmän lääkärien ruuhkien purkamisessa.  Aluehoitaja-

mallin toteuttaminen on aloitettu vuoden 2014 alussa ja asiointia on ohjattu tapahtumaan puhelimessa mm. 

laboratoriovastausten antamisessa, jolloin henkilökohtaisia käyntejä terveysasemalla on voitu vähentää. 

 

Jos lasketaan sairaanhoitajien ja lääkärien käynnit yhteen vuonna 2014, niin Hankasalmen terveyskeskukses-

sa olisi väestöön nähden toiseksi eniten potilaskäyntejä Keski-Suomessa, joten palveluja kuntalaisille on 

kuitenkin ollut hyvin saatavilla. 
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Ikäihmiset 

  
Ikääntyneiden mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään pidetään keskeisenä tavoit-

teena vanhustenhuollossa. Tavoite on linjattu myös Hankasalmen vanhuspalvelustrategiassa. Valtakunnalli-

nen laatusuositus on 91-92% vastaavanikäisestä väestöstä.  

 

Asiakastietojärjestelmästä saatujen toimintatilastojen mukaan: 

− Vuonna 2011 hankasalmelaisista yli 75-vuotiaista asui omassa kodissaan 95,7 % (31.12.). 

− Vuonna 2012 hankasalmelaisista yli 75-vuotiaista asui omassa kodissaan 92,5 % (31.12.). 

− Vuonna 2014 hankasalmelaisista yli 75-vuotiaista asui omassa kodissaan 91,4 % (31.12.).  

 

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

sosiaalihuollolliset kuljetuspalvelut. 

 

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

ajoissa ja ohjaamaan palvelujen piiriin kotona asumisen mahdollistamiseksi. Vuonna 2014 oli 48 kpl  80 

vuotta täyttävää henkilöä, joista 12 oli jo palvelujen piirissä. Ennalta ehkäisevän kotikäynnin otti vastaan 36 

henkilöä. Ennaltaehkäisevänä palveluna järjestetään myös päiväkeskustoimintaa.  Vuoden 2011 aikana päi-

väkeskuksissa oli asiakkaana yhteensä 81 henkilöä, joista yli 75-vuotiaita oli 74 henkilöä (10,6 % ikäryhmäs-

tä). Vuonna 2012 asiakkaita päiväkeskuksissa oli vuoden aikana yhteensä 85 eri henkilöä, joista yli 75-

vuotiaita oli 75 henkilöä (10,9 % ikäryhmästä). Vuonna 2014 päiväkeskusten asiakasmäärät ovat pysyneet 

samoina. Tieto perustuu asiakastietojärjestelmästä saatuun toimintatilastoon. 

 

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

asuntoa, joihin asukkaat valitaan SAS-ryhmän esityksestä. Omista kodeista hakeudutaan pois yleensä toimin-

takyvyn heikkenemisen vuoksi, ei asunnon huonon kunnon vuoksi. Hankasalmella on ollut vuoden 2014 

lopussa 67 tehostetun palveluasumisen asumispaikkaa. 

 

Tavoitteena on, että kotona asuvat voisivat elää kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa hyvää elämää mah-

dollisimman pitkään. Tavoitetta tukevat kattavat vapaa-ajanpalvelut, kuten kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut 

ikäihmisille ( mm. Kulttuuriraitti, Ikäihmisten kulttuurisuunnitelman juurruttaminen), kansalaisopistopalve-

lut, liikuntapalvelut (Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen). 
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Yksin asuvien ikäihmisten määrä on melko suuri Hankasalmella. Vuonna 2014 yksinasuvia 75 vuotta täyttä-

neitä vastaavanikäisestä asuntoväestä oli 48,4 %.  Hankasalmen väestö on ikääntynyttä ja osa asukkaista 

asuu pitkien välimatkojen päässä kaukana naapureista, huonojen teiden varsilla. Joukkoliikennettä on karsit-

tu, mutta samalla on kehitetty korvaavia taksivuoroja syrjäkylille. Syrjässä asuvien mahdollisuus päästä ker-

ran viikossa kuntakeskukseen on varmistettava kattavasti ja kuljetuspalveluja on kehitettävä yhdessä muiden 

hallintokuntien kanssa. Sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja ei ole tarkoitet-

tu korvaamaan puuttuvaa julkista liikennettä. 

 

Syrjäseutujen liikenneyhteyksien lisääminen, ikäihmisten asumisen tason parantaminen korjausavustuksilla 

ja erilaisella geroteknologialla mahdollistaisi kotona asumisen entistä pidempään. Ennalta ehkäisevien terve-

yspalvelujen varmistaminen ja ennaltaehkäisevät neuvontapalvelut vanhuspalveluissa edistävät kotona sel-

viytymistä. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä kannattaisi tukea erilaisilla liikuntapalveluilla. Enna-

koivia palveluja voitaisiin suunnata erilaisiin riskiryhmiin kuuluville (leskeytyneet, päihteiden käyttäjät, 

yksinäiseksi itsensä kokevat). Vanhuspalveluiden lisääntyvä tarve edellyttää riittävää resursointia kaikissa 

toimintayksiköissä. 

 

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

ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toiminta-

kyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhden-

vertaisesti. 

 

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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Hankasalmella omaishoidon tuen saajien määrä on pudonnut edellisistä vuosista. Omaishoidon tukeen on 

pyritty budjetoimaan määrärahoja tarvetta vastaavasti ja tukea on aiemmin myönnetty verrattain vähäisellä 

tarveharkinnalla. Omaishoidon tuki on omalta osaltaan edistänyt kotona asumista. Jatkossa tavoitteena tulee 

olla palvelujen kehittäminen palkkioiden myöntämisen ohella. 

 

Vuonna 2009 omaishoidon tukea sai 49 yli 65-vuotiasta henkilöä, 2010 60 henkilöä, 2011 69 henkilöä ja 

2012 58 henkilöä. Vuonna 2014 omaishoidon tukea sai 31 yli 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Vuonna 2009 

omaishoidon tukea sai 38 yli 75-vuotiasta henkilöä, vuonna 2010 44 henkilöä, 2011 55 henkilöä ja vuonna 

2012 50 henkilöä. Vuonna 2014 omaishoidon tukea sai 25 yli 75 -vuotiasta henkilöä. Valtakunnallinen tavoi-

te on, että 5-6 % yli 75-vuotiaista saa omaishoidon tukea (42-49 hlöä).  

 

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

 



35 
 

 

 

Vuonna 2010 vanhainkoti muuttui avopalveluyksiköksi ja samalla väheni 34 pitkäaikaisen laitoshoidon 

paikkaa. Suunta laitospaikkojen vähentämisessä on oikea ja laitospaikkojen määrä läheneekin valtakunnallis-

ta suositusta, joka on 3 % yli 75-vuotiaista. Vuonna 2012 pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. oli 3,2 % yli 

75-vuotiaista ja vuonna 2014 (31.12.) oli 4,6 % vastaavanikäisestä väestöstä pitkäaikaisessa laitoshoidossa.  

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

hennettäessä on samalla lisättävä tehostettua palveluasumista ja hyödynnettävä vapautunutta henkilöstö-

resurssia avopalveluihin. Riittävät asumispalvelut ja riittävä henkilöstö niissä korvaa laitosasumisen. 

 

Vanhuspalvelulaki 14§: Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito on toteutettava ensisijaisesti hä-

nen yksityiskodissaan tai muuhun kodinomaiseen paikkaan järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. 

Pitkäaikainen hoito laitoshoitona voidaan toteuttaa vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet. 

 

Sivistystoimen tavoitteena on lisätä yhteistyötä vanhuspalvelujen kanssa, esim. yhdessä koordinoituja virkis-

tyspalveluja vapaaehtoisverkostojen kanssa. Vanhuspalvelujen tahtotila ja aloitteellisuus ikääntyneiden ko-

konaishyvinvoinnin kannalta on tässä kuitenkin avainasemassa. Lakkautetun kirjastoautotoiminnan tilalle on 

tarkoitus räätälöidä muita kirjastopalveluja iäkkäille ja kulttuuriraitti on vastannut ikäihmisten kulttuuritar-

peisiin. 
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Asiakasmäärä kotihoidossa on pysynyt suhteellisen vakiona, mutta asiakkaita on vähemmän kuin vertailu-

kunnissa laatusuosituksen ollessa 13-14 %. Vuonna 2011 säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. oli 67 yli 

75-vuotiasta henkilöä (9,7 %). Vuonna 2012 yli 75-vuotiaista säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 30.11. 

84 henkilöä (13,6 %). Vuonna 2014 säännöllisen kotihoidon piirissä oli 76 henkilöä 30.11. (11%). 

 

Asiakastietojärjestelmästä saadun toimintatilaston mukaan säännöllisen kotihoidon asiakkaita on ollut vuo-

den 2011 aikana yhteensä 147 henkilöä, joista yli 75-vuotiaita oli 118 henkilöä (16,9 %). Kotihoidon käynte-

jä on ollut vuoden 2011 aikana 69.955. Kotisairaanhoidon asiakkaita oli vuonna 2011 97 henkilöä. Vuonna 

2012 säännöllisen kotihoidon piirissä oli 139 henkilöä, joista 75 vuotta täyttäneitä oli 113 (16,4 %). Kotihoi-

don käyntejä on ollut vuoden aikana 76.975. Kotisairaanhoidon asiakkaita on ollut vuonna 2012 69 henkilöä. 

Vuonna 2014 säännöllisen kotihoidon piirissä on ollut yhteensä 148 henkilöä, joista yli 75 -vuotiaita oli 129 

henkilöä (18,4%). Kotihoidon käyntejä on ollut 67.000. 

 

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

löä, joiden hoitoisuus (Rava yli 2,50) edellytti ympärivuorokautista hoitoa. Vuonna 2012 Rava -indeksillä 

mitattuna kotihoidon asiakkaista (121) laskentahetkellä (3.11.) oli 26 henkilöä, joiden hoitoisuus (Rava yli 

2,50) edellytti ympärivuorokautista hoitoa. Kotihoito korvaa osittain palveluasumisen runsailla päivittäisillä 

käynneillä. Asiakkaina on myös alle 75- ja alle 65-vuotiaita, mikä on otettava huomioon henkilöstötarvetta 

arvioitaessa. Vanhuspalveluissa palvelutalojen ja päiväkeskusten henkilökuntaa on lisätty viime vuosina.  

Asumispalvelua tulee resursoida myös muille ikäryhmille. 
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Avohoidon lääkärikäyntien suhteen iäkkäiden ihmisten kohdalla oikeastaan ainoa merkille pantava seikka on 

se, että kun kunnan väestön sairastavuus on kokoisiamme kuntia suurempi ja lääkärikäyntejä on kuitenkin 

vain saman verran, kuin kokoisissamme kunnissa. Tämä antaa aiheen pohtia palvelutarpeen ja tarjonnan 

kohtaamista. 

 

Täyttä kansaneläkettä saavien määrä vertailujaksolla vähentynyt lähes verrokkikuntien kaltaisesti. Työeläket-

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

myös maksullisten, kysyntä kasvaa. Mutta toisaalta on huomioitava se, että Hankasalmella on enemmän 

täyttä kansaneläkettä saavia, kuin on tavallista Suomessa – eli eläkeläistemme tulotaso on muuta maata niu-

kempi, 
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OSA II TULEVAN VUODEN SUUNNITTELU 

1. Kuntastrategian painotukset ja linjaukset  

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

merkitystä kunnan elinvoimaisuuden yhtenä keskeisistä tukipilareista. Kunta voi halutessaan profi-

loitua edelleen hyvän arjen kunnaksi, jossa suhteellisen pienillä satsauksilla asioita tehdään erityisen 

hyvin.  

 

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

myös kolmannella sektorilla on tärkeä rooli. Yhteistyön rakentamisen onnistumisella myös mitataan 

kunnan elinvoimaisuutta. 

 

Uuden kuntalain mukaisesti vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus osallistua 

kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan vammaisia ja ikääntynyttä väestöä 

koskevissa asioissa. 

 

Kuntastrategian päämäärät ja tavoitteet luodaan alkuvuoden 2016 kuluessa, joten tämä ensimmäi-

nen hyvinvointikertomus otetaan vahvasti siinä työssä huomioon. Ja toisaalta siinä prosessissa rat-

kaistaan, miten tätä kertomusta kehitetään. 

 

2. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat  

Uusi varhaiskasvatuslaki korostaa lapsen etua toiminnan järjestämisessä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

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

ryhmien kokoa suuremmaksi. Lakiin on lisätty uusi säännös osallisuudesta ja vaikuttamisesta, joka koskee 

sekä lasta, että hänen vanhempiaan / huoltajiaan. Päivähoidon tiloja koskeva säännös on uudistettu ja esteet-

tömyys on otettava huomioon. Ravintoa koskeva säännös on uudistettu. Varhaiskasvatuksen arviointi tulee 

osaksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintaa. Laissa on uusi säännös eri tahojen yhteistyö-

velvoitteesta. Asiantuntijavirastona toimii Opetushallitus ja se tulee antamaan uudet varhaiskasvatussuunni-

telman linjaukset, jonka pohjalta kunnat tulevat laatimaan uudet varhaiskasvatussuunnitelmat. 

 

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

vistyslautakunnassa (§28), sisältävät kootusti oppilaita/opiskelijoita koskevat yksilöllisen ja yhteisöllisen 

opiskeluhuollon suunnitelmat ja toteuttamisen tavat, kuvaukset opiskeluhuollon palveluista sekä tukitoimista, 

opiskelu- ja toimintaympäristön turvallisuutta käsittelevän osion sekä kuvauksen kotien ja koulun välisestä 

yhteistyöstä. Opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältyvät omina asiakirjoinaan perusopetuksen sekä lukiokoulu-

tuksen opetussuunnitelmiin. 

 

Perusopetusta koskevia hyvinvoinnin edistämistä tukevia ohjelmia ja suunnitelmia ovat myös Liikkuva koulu 

–ohjelma, jossa Hankasalmen kunta on ollut mukana vuodesta 2012 alkaen, kerhotoiminnan kehittämishan-

ke, jonka avulla oppilaille tarjotaan kaikissa kouluissa harrastustoimintaa koulupäivään liittyen, opetusryh-

mien pienentämishanke, koulujen oppimisympäristön kehittämishanke, erityisopetuksen kehittämisen hanke 

sekä koulutuksellisen tasa-arvon hanke. Suunnitelmista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti esiopetuksesta toi-

http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/3288/2015/FALSE/print_season/1/
http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/3288/2015/FALSE/print_season/1/
http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/3288/2015/FALSE/print_season/1/
http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/3288/2015/FALSE/print_season/1/
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selle asteelle asti tukee mm. Kulttuuripolku –kulttuuriopetussuunnitelma, joka sisältää vuosittain eri ikä-

luokille tarjottavat kulttuuriopetuspalvelut. 

 

Korkean profiilin lähiliikuntapuiston suunnittelun käynnistäminen Kuuhankaveden koulun yhteyteen. Ta-

voitteena mahdollisimman laajoja käyttäjäryhmiä palveleva toiminnallinen kokonaisuus, jossa koulun arkea 

ja Liikkuva koulu -ohjelman jatkokehittämistä tukevien fasiliteettien ohella otettaisiin huomioon eri ikäiset 

ilta- ja viikonloppukäyttäjät, seuratoiminta sekä perheiden yhteinen vapaa-ajanvietto. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2019 hyväksyttiin  Hankasalmen kunnanvaltuustossa 

26.10.2015 §35 ja se tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Siinä kuvataan lapsen, nuoren ja hänen 

perheensä käytettävissä olevia palveluja kunnassa. Se on tarkoitettu palvelujen käyttäjille, suunnittelijoille ja 

päättäjille ja sen tarkoituksena on toimia välineenä ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityö-

tä kunnassa. 

 

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

nanvaltuustossa.  Ohjelma sisältää paikkakunnalle muuttavien ulkomaalaistaustaisten yhteisöön sopeuttami-

seen liittyvät käytänteet ja periaatteet kunnassa. 

 

Hankasalmen kuntaan ollaan laatimassa lähisuhdeväkivallan ehkäisyohjelmaa tulevan vuoden aikana. 

 

Vanhuspalvelulain mukaisesti kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hy-

vinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden 

tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.  Hankasalmella vanhuspalvelustra-

tegia on laadittu vuonna 2008 ja sen päivitystyö on meneillään. SOTE 2020- hanke on tehnyt Keski-Suomen 

ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelman, jota päivitettävä vanhuspalvelustrategia noudattaa.   

 

 

3. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna  

Hankasalmen opetuspalveluiden periaatteina on luoda oppimiseen turvallinen ja omatoimisuuteen kannusta-

va ilmapiiri. 1.8.2016 voimaan astuvat perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat  korostavat aikai-

sempaa vahvemmin oppijoiden aktivointia sekä vastuunottoa omasta elinikäisestä oppimisesta ja hyvinvoin-

nista sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisesta.  Laaja-alaisen oppimisen periaatteisiin kuuluvat mm. ko-

keellinen ja monimuotoinen oppiminen sekä lisäksi myös mm. arjen hallinnan taitojen kehittäminen ja tietoi-

suuden kasvattaminen vaikuttamisen mahdollisuuksista. 

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

Hyvinvoinnin edistäminen on siten keskeinen osa opetuspalveluiden periaatteita ja koulut pyrkivät tätä tavoi-

tetta kaikessa toiminnassaan tukemaan. 

Erityisesti hyvinvointia rakennetaan Hankasalmella perusopetuksessa oppilaiden osallisuutta lisäämällä, 

liikunnallisuutta ja terveitä elämäntapoja tukemalla sekä arjen hallinnan taitoa kehittämällä. Osallistumisen 

mahdollisuuksia rakennetaan erilaisten hankkeiden ja ohjelmien kautta, liikunnallisuutta ja terveitä elämän-

tapoja koulujen kehittämien toimintamallien (mm. pitkät toimintavälitunnit, ylimääräiset liikuntatunnit, ohja-

tut välituntiliikunnat) kautta ja arjen hallinnan taitoja mm. tunne-elämän taitoja kehittävien kerhojen ja ryh-

mien avulla. 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/3288/2015/FALSE/print_season/1/
http://www.hyvinvointikertomus.fi/fill_season/year/3288/2015/FALSE/print_season/1/
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Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. 

Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen 

yhteydessä. Esimerkiksi liikkumista tukevia palveluja kehitetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa 

lisäämällä vaihtoehtoisia joukkoliikenteen korvaavia palveluja. 

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

kykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Hankasalmella hyvinvointia edistävinä palve-

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

voimavarahoitajatoiminta. 

 

  

 




