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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUONNA 2018
Johdanto 

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä.
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat ottamaan terveyden ja hyvinvoinnin
huomioon kunnan kaikissa toiminnoissa ja päätöksenteossa. Lisäksi lain 12 § mukaan kunnan on
seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, sekä
kunnassa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Valtuustokausittain laadittavan laajan hyvinvointikertomuksen lisäksi valtuustolle on raportoitava
vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä.

Tilastotietoa vuoden 2018 hyvinvointiraporttiin on saatavilla vuoteen 2017 asti. 

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Yleiset

Huoltosuhde oli Hartolassa 85,6 vuonna 2017 ja on selvästi noususuuntainen aiemmista vuosista.
Koulutustasomittain (248) on ollut lievästi noususuuntainen vuodesta 2010 vuoteen 2017, mutta on
edelleen selvästi matalampi kuin Päijät-Hämeessä (327) ja koko maassa (369) keskimäärin. Yhden
hengen asuntokuntia oli 49,8 % asuntokunnista vuonna 2017.

Työllisiä oli 34,6 % väestöstä vuonna 2017, mikä on aavistuksen vähemmän kuin vuonna 2010 (36,8
%) ja Päijät-Hämeessä keskimäärin (38,8 % vuonna 2017). Vaikeasti työllistyviä (rakennetyöttömyys) oli
5,2 % 15 - 64-vuotiaista vuonna 2017, määrässä ei ole ollut selkeitä vuosittaisia vaihteluita. Päijät-
Hämeessä vaikeasti työllistettäviä oli keskimäärin 7,3 % 15-64-vuotiaista vuonna 2017.
Työkyvyttömyyseläkettä saavia oli 8,4 % 16 - 64-vuotiaista vuonna 2017. Määrä on ollut hieman
laskusuuntainen vuodesta 2011 lähtien (11,6 %), samoin kuin Päijät-Hämeessäkin. Päijät-Hämeessä
on keskimäärin hieman vähemmän työkyvyttömyyseläkettä saavia 16-64-vuotiaita (6,5 % vuonna
2017) kuin Hartolassa ja esimerkiksi Sysmässä.

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa oli 59,0 % vuonna 2017.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikkia lääkärikäyntejä / 1 000 asukasta oli Hartolassa 1760 vuonna
2017, mikä on noin 500 lääkärikäyntiä enemmän kuin aiempina vuosina. Perusterveydenhuollon
avohoidon muut kuin lääkärikäynnit / 1000 asukasta oli Hartolassa 4 052 vuonna 2017, käynnit ovat
nousseet aina vuodesta 2012 asti, jolloin käyntejä oli 2 763 / 1000 asukasta. Päijät-Hämeessäkin
perusterveydenhuollon avohoidon käyntimäärät ovat lisääntyneet. Samaan aikaan
yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneiden osuus on laskenut Hartolassa tasaisesti vuodesta 2012
lähtien, 30,0 % vs. 22,8 %. Osittain edellä mainitut voivat kertoa muun muassa väestön ikääntymisestä
sekä palvelujen saatavuudesta.

Suun terveydenhuollon palveluja terveyskeskuksissa käyttäneitä 18 vuotta täyttäneitä oli 46,5 %
vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2017, määrä on ollut noususuuntainen koko tarkastelujakson
ajan (32,8 % vuonna 2010). Vertailukunnissa ja Päijät-Hämeessä vastaavaa noususuhdannetta ei
havaita.

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset ovat olleet lähes samansuuruiset vuosina
2012-2017, ollen 4 431,6 euroa / asukas vuonna 2017. Nettokäyttökustannukset ovat samaa luokkaa
kuin naapurikunnissa, mutta selvästi yli Päijät-Hämeen keskiarvon (3 268,3 euroa / asukas vuonna
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2017). Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot vuonna 2017
olivat Hartolassa yhteensä 70,8 euroa / asukas. Menot ovat olleet voimakkaasti noususuuntaiset
vuodesta 2010 (19,4 euroa / asukas) vuoteen 2016, jolloin menot olivat yhteensä 79,7 euroa /
asukas. Myös Päijät-Hämeessä ja koko maassa vammaispalvelujen menot ovat olleet noususuuntaisia.

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Hartolassa 8. ja 9. luokkalaisista terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi koki 15,8 % vuonna
2017, mikä on hieman vähemmän kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin (18,6 % ja 18,8
%). Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta tunsi 13,2 % 8. ja 9. luokan oppilaista.

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa oli 7,9 % 8. ja 9. luokan oppilaista. Päijät-Hämeessä
vastaava osuus oli 6,0 % ja koko maassa 5,8 %. Oppilaista 13,2 % vastasi, ettei heillä ole yhtään
läheistä ystävää, mikä on hieman enemmän kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin (8,0 %
ja 8,5 %).

Ylipainoa oli 23,7 % 8. ja 9. luokan oppilaista, mikä on enemmän kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa
keskimäärin (17,7 % ja 18,9 %). Ruokailun ja liikunnan osalta hartolalaisten 8. ja 9. luokkalaisten
vastaukset näyttävät kuitenkin paremmilta kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin.
Koululounasta ei syö päivittäin 7,9 % 8. ja 9. luokan oppilaista, Päijät-Hämeessä ja koko maassa
koululounaan väliin jättäminen on huomattavasti yleisempää (27,3 % ja 29,8 %). Harvemmin kuin 6
kertaa viikossa kasviksia syöviä oli Hartolassa 68,4 % 8. ja 9. luokan oppilaista, Päijät-Hämeessä 83,0 %
ja koko maassa 83,4 %. Hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa harrastavia oli
15,8 %, mikä huomattavasti vähemmän kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin (24,5 % ja
23,7 %).

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa oli 10,5, % 8. ja 9. luokan oppilaista, ja päivittäin
tupakoi päivittäin 7,9 %. Määrät eivät eroa Päijät-Hämeen ja koko maan keskiarvoista.
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Yhden vanhemman perheitä oli 28,0 % lapsiperheistä vuonna 2017, mikä on enemmän kuin Päijät-
Hämeessä keskimäärin (24,8 %). Ahtaasti asuvia lapsiasuntokuntia oli 26,5 % kaikista
lapsiasuntokunnista, mikä on hieman vähemmän kuin maassa tai Päijät-Hämeessä yleisesti. Ahtaasti
asuvien lapsiasuntokuntien osuus on vähentynyt vuodesta 2010 lähtien, jolloin osuus oli 31,4 %. 

Varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneita 3 - 5-vuotiaita oli 74,6 % % vastaavanikäisestä väestöstä,
mikä on selvästi enemmän kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin (59,6 %).

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit ovat vähentyneet selvästi vuodesta 2014 vuoteen
2017, 4081 vs. 2 763 / 1 000 0-7-vuotiasta.

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit lastenpsykiatrian osalta ovat nousseet runsaasti ja olivat 292,6 /
1000 0-12-vuotiasta vuonna 2017, kun vuonna 2010 vastaava määrä oli 22,3. Erikoissairaanhoidon
avohoitokäynnit nuorisopsykiatrian osalta ovat myös nousseet runsaasti ollen 705,9 / 1000 13-17-
vuotiasta kohti vuonna 2017, vuonna 2010 vastaava luku oli 126,3. Vastaavat ilmiöt ovat nähtävillä
naapurikunnissa ja Päijät-Hämeessä yleisestikin, ja Hartolan lasten- ja nuorisopsykiatrian kävijämäärät
ovat itse asiassa vuonna 2017 huomattavasti alhaisemmat kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin (516,6 ja
1 135,7). THL ei ole ilmoittanut tilastointitavoissa muutoksia, mitkä selittäisivät suurta kasvua määrissä,
vaan tilastot on kerätty samalla tavalla ja ovat vertailukelpoisia vuodesta 2006 lähtien.

Hartola - VUOSITTAINEN RAPORTTI 2018

Hyväksytty 22.05.2019 4/15



Lastensuojelun avohuollossa oli 0 - 17-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana 4,5 % vastaavanikäisestä
väestöstä vuonna 2017. Määrä on ollut laskusuuntainen vuodesta 2014, jolloin asiakkaita oli 12,5 %.
Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleita 0 - 17-vuotiaita oli viimeisimmän sijoitustiedon mukaan
Hartolassa 2,7 % vastaavanikäisestä väestöstä, ja kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0 - 17-vuotiaita 3,2 %
vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2017. Osuudet ovat suurempia kuin Päijät-Hämeessä
keskimäärin (1,2 % ja 1,6 %).
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Mielenterveys ja päihteet

Aikuisten mielenterveyden avohoitokäyntejä oli 441,2 / 1000 18 vuotta täyttänyttä kohti vuonna 2017,
mikä on edellisvuosien tasoa ja hieman alhaisempi kuin Päijät-Hämeessä (488,2) ja koko maassa
(560,5). Psykiatrian laitoshoidon hoitopäiviä oli Hartolassa 145,0 / 1 000 asukasta vuonna 2017, mikä
on hieman vähemmän kuin muutamana edeltävänä vuonna (216,6 vuonna 2016).  

Päihdehuollon avopalveluissa eli A-klinikoilla ja nuorisoasemilla ei ollut hartolalaisia asiakkaita vuonna
2017. Määrät ovat vähentyneet vuodesta 2013, jolloin avopalvelujen asiakkaita oli 6,1 / 1000 asukasta.
Seurantajaksolla myös päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleita asiakkaita oli eniten vuonna 2013,
7,1 / 1 000 asukasta, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 1,0. Määrät ovat vähäisempiä kuin Päijät-
Hämeessä ja koko maassa keskimäärin.

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita oli 6,2 / 1 000
asukasta vuonna 2017. Määrissä on jonkin verran vuosittaista vaihtelua, ja ne ovat keskimäärin hieman
korkeammat kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin (3,3 ja 2,8). Tämä johtunee ainakin
osittain eroista palvelujen saatavuudessa ja avopalvelujen ja laitoshoidon asiakkuuksien
vähäisemmästä määrästä.
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Ikääntyneet

Kotona asuvia 75 vuotta täyttäneitä oli 90,1 % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2017.
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleita 75 vuotta täyttäneitä asiakkaita oli 9,5 %
vastaavanikäisestä väestöstä ja omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneitä hoidettavia vuoden aikana 2,6
% vastaavanikäisestä väestöstä. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneitä
asiakkaita oli 31.12. 9,9 % vastaavanikäisestä väestöstä.

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja 65 vuotta täyttäneillä oli 656,2 / 10 000 vastaavanikäistä
kohti, mikä on huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna (281,4) ja enemmän kuin yhtenäkään
toisena vuonna 8 vuoden seurantajakson aikana. Luku on melkein puolet enemmän kuin Päijät-
Hämeen ja koko maan keskiarvot (373,9 ja 334,5). Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja oli
ylipäätään melkein puolet enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2016, 248,0 vs. 145,6 / 10 000
asukasta, mutta ero muihin vuosiin ei ole yhtä selkeä kuin ikääntyvien kaatumisten osalta.

Lonkkamurtumia on ollut 65 vuotta täyttäneillä 1,2 % vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2017, mikä
on hieman enemmän kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin (0,7 % ja 0,7 %). Osuus
tarkoittaa käytännössä 12 lonkkamurtumaa. Vuosittain vaihtelua on ollut 0,5 % ja 1,3 % välillä.
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2 Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen vuonna 2018
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on kehitetty suunnitelmallisesti monella saralla.
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2018 seuraavat kuntakohtaiset ja maakunnalliset
toimintasuunnitelmat:

ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma 2018-2021
Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 (sis. kuntakohtaiset
tavoitteet ja toimenpiteet)
ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 2018-2021
Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma 2018–2021
Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä

Kuntastrategia päivitettiin vuosille 2018-2021. Prosessissa huomioitiin kattavasti hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen mm. järjestämällä aiheesta työpaja luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, sekä
huomioimalla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntalaiskyselyssä ja avoimessa
keskustelutilaisuudessa. Kuntastrategian tahtotiloista yhtenä on hartolalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden parantuminen ja asukkaiden osallistumisen edistyminen. Omassa toiminnassaan kunta
panostaa mm. viestintään, turvallisuuteen, esteettömyyteen, viihtyisyyteen ja saavutettavuuteen,
vastaa verkostoyhteistyön toimivuudesta ja luo avoimia vaikuttamismahdollisuuksia sekä vastaa
saatuun palautteeseen nopeasti.

Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista ja siihen liittyvästä sähköisen EVA-työkalun käytöstä tehtiin
linjaus kunnanhallituksen kokouksessa 12.3.2018, ja ensimmäinen vaikutusten ennakkoarviointi
tehtiin Kotisalo -kokonaisuuden myymisestä. Kyseinen EVA-dokumentti esitettiin kunnanhallitukselle
13.6.2018 ja kunnanvaltuustolle 27.6.2018 asian käsittelyn yhteydessä. Myös ensimmäinen
lapsivaikutusten arviointi tehtiin Päijät-Hämeen LAPE-tiimin tuella vuonna 2018, liittyen urheilukentän
tulevaisuuteen. Lapsia, nuoria ja perheitä kuultiin laajasti (yht. 181 vastausta), ja lapsivaikutusten
arviointia hyödynnettiin osana päätöksentekoa ja Aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen
hankeavustusprosessia. Talousarvioon varattiin yhteensä 230 000 euroa urheilukentän
saneeraukseen vuosille 2019 ja 2020, ja hankeavustusta haettiin AVIlta 70 000 euroa.

HYTE-kerroin on kuntien valtionosuuteen jatkossa vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lisäosa, jonka tiedot on ensimmäistä kertaa lisätty THL:n tilastotietojärjestelmään Sotkanettiin
(www.sotkanet.fi). Hartolan osalta liikuntaan liittyvät tiedot puuttuvat, mutta niiden odotetaan
päivittyvän ensi keväänä. Alustavien tulosten mukaan Hartolan hyte-kerroin olisi 8,1 euroa asukasta
kohti, mikä on Päijät-Hämeen kunnista pienin summa yhdessä Sysmän kanssa. Muiden kuntien
tulokset vaihtelevat Padasjoen 9,2 eurosta/asukas Asikkalan 11,0 euroon/asukas. Keskimääräistä
hieman parempia HYTE-kertoimen indikaattorituloksia Hartolassa on saatu muun muassa
toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25-64-vuotiaiden osalta ja yläkouluikäisten koetusta
terveydentilasta, sekä useimmista perusopetukseen liittyvistä prosessi-indikaattoreista, kuten
kouluruokailun järjestämisestä, koulukuraattorin työpanoksesta ja koulutapaturmien ehkäisyn
yhteisesti sovituista käytännöistä.

Heikoiten HYTE-kertoimen indikaattoritulosten mukaan Hartolalla näyttäisi menevän kaatumisiin ja
putoamisiin liittyvissä hoitojaksoissa ikääntyneillä, koulutuksen ulkopuolelle jääneissä 17-24-
vuotiaissa, asukasraatien ja foorumien hyödyntämisessä palvelujen suunnittelussa, ja myös
lapsiparlamentti tai vastaava uupuu. Lisäksi talousarvion ja -suunnitelman mittareista sekä väestön
elintavoista raportoinnista valtuustolle on virheellisesti 0-tulos, sillä nämä ovat jo kunnossa. Jatkossa
onkin tärkeää varmistaa, että kaikkiin TEAviisarin kyselyihin (kuntajohto, liikunta, perusopetus) tulee
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vastattua määräaikaan mennessä ja riittävän asiantuntemuksen voimin esimerkiksi
hyvinvointityöryhmässä.

Valtakunnallinen LAPE-muutosohjelma, eli lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, oli käynnissä
Päijät-Hämeessä ja Hartolassa vuosina 2017-2018. Hartola oli lisäksi mukana Päijät-Hämeen
perhekeskuspilotissa, johon sisältyi perhekeskustoimintamallin kehittämisen lisäksi koulutusosio.
Kehittämisen kärkenä olivat sähköiset ja jalkautuvat palvelut. Kehittämistyössä oli omat haasteensa
muun muassa ydinkehittäjäryhmän kutistuttua varsin pieneksi, mutta useita perheiden ja
työntekijöiden tarpeisiin pohjautuvia kokeiluja on suunniteltu ja kehittäminen jatkuu tulevana vuonna
aiempaa laajemmilla rakenteilla. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskentelevät ovat
osallistuneet myös erilaisiin näyttöön perustuviin koulutuksiin ja ohjelmiin osaamisen lisäämiseksi ja
työn tueksi. Tällaisia ovat olleet muun muassa Lapset puheeksi -menetelmä, Papilio -ohjelma sekä
Hyvää mieltä -koulutus.

Oppilashuollon ohjausryhmä perustettiin syksyllä 2018 ja yhdistettiin LAPE-ryhmän tehtäviin.
Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa oppilashuoltosuunnitelman hyväksyminen ja
toteutumisen seuranta ja arviointi. Oppilashuoltosuunnitelma päivitettiin syksyllä 2018 ja hyväksyttiin
ohjausryhmässä ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

Liikkuen iloa elämään -hanke käynnistyi 1.1.2018, ja liikuntaneuvojan palveluja lisättiin yhdellä päivällä
viikossa, eli kolmeen päivään. Vuonna 2018 liikuntaneuvojalla oli 152 asiakaskontaktia,
Liikuntaryhmissä oli osallistujia 2595. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 129 asiakaskontaktia ja 1547
ryhmiin osallistunutta, joten varsinkin ryhmissä käynnit ovat lisääntyneet huomattavasti vuoden aikana.
Loppuvuonna selvitettiin yritysliikunnan käynnistämistä kunnassa ja saatiin neljä kiinnostunutta yritystä
mukaan kehittämään yritysliikuntatoimintaa vuoden 2019 alusta. Varhaiskasvatuksessa tehtiin
välinehankintoja, jotka mahdollistavat monipuolisen ja turvallisen liikkumisen osana hoitopäiviä.
Hankkeelle myönnettyä avustusta ei valitettavasti saatu käytettyä kokonaan vuoden 2018 aikana,
joten sille haettiin jatkorahoitusta vuoden 2019 keväälle.

Tekninen osasto on tehnyt laajoja sisäilmaselvityksiä Yhtenäiskoululla, ja niiden pohjalta lukuisia
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Keskustan viihtyisyyttä parannettiin mm. uudella puistoalueella,
ja kirkonkylän taajama-alueen osayleiskaava päivitettiin. Kuninkaanpolut -hankkeessa aloitettiin
luontopolkujen kunnostaminen, työ jatkuu vuonna 2019. Vanhus- ja vammaisneuvosto teki 2.5.2018
kokouksessaan esityksen tekniselle lautakunnalle esteettömyyskartoituksen toteuttamisesta
keskusta-alueen katujen ja kulkuväylien sekä julkisten rakennusten ja palvelujen saavutettavuuden
osalta. Esitys hyväksyttiin ja esteettömyyskartoitus toteutetaan kesällä 2019.

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektin työpajassa pohdittiin eri toimialojen omia tavoitteita ja
toimenpiteitä sekä seurantaa ja mittareita hyvinvoinnin edistämisessä. Tuloksia hyödynnettiin mm.
vuoden 2019 talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa.

Yhdistysyhteistyötä tiivistettiin vuoden aikana muun muassa yhdistystreffeillä ja nimeämällä
yhdistysyhteyshenkilöt. Loppuvuonna sovittiin työnjaosta yhdistysyhteistyössä, ja käytännöt tullaan
kirjaamaan kotisivuille. Lisäksi kunta oli mukana järjestämässä yhdistys- ja järjestötapahtumaa
Jokirantaan. Yhteistyötä on tehty tiiviisti Yhteinen Päijät-Häme -hankkeen toimijoiden kanssa.

Opiskele- ja työllisty -messut toteutettiin 1.11.2018 KunkkuAreenalla, järjestäjinä olivat Pienten kuntien
työkkäri -hanke ja Osaan -hanke. Osallistujia oli runsaasti Hartolan, Sysmän ja Joutsan kunnista.

Tiedotusta on parannettu, ja kotisivuille on lisätty kootusti muun muassa tärkeimmät lapsiperheiden
palvelujen ja ikääntyvien palvelujen yhteystiedot. Myös ohjeet ja linkki lastensuojeluilmoituksen tekoon
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lisättiin kotisivuille loppuvuonna 2018 nuorison käyttäytymistä koskeneen tilaisuuden jälkeen.

Vuonna 2018 laadittiin myös valmiussuunnitelma, joka on tärkeässä roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin
ja turvallisuuden turvaamisessa erilaisissa suuremmissa poikkeus- ja häiriötilanteissa.

Kuntalaisilla on ollut useita tilaisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Avoimia
kuntalaistilaisuuksia on ollut runsaasti, ainakin 13:

Kotisalo-kokonaisuuden myynti
ikääntyvien palvelujen nykytila ja tulevaisuus
nuorison käyttäytyminen
Yhtenäiskoulun sisäilmaselvitys
vanhus- ja vammaisneuvoston jalkautuminen Kumuun, Vuorenkylään ja Ylemmäisille
muutosjohtajan kuntakierros (keskustelu sote- ja maakuntauudistuksesta)
Kuningaskunnan elämyskonseptit -hankkeen kaikille avoin infotilaisuus
rantakaavojen muutoksen yleisötilaisuus
kiinteistökartoituksen yleisötilaisuus
sote-uudistukseen liittyvä keskustelutilaisuus
kuntastrategiaan liittyvä yleisötilaisuus

Lisäksi kuntalaiskyselyitä on ollut ainakin 8:

kuntastrategia
kelan palvelut ja sähköiset palvelut
ehkäisevän työn toimintasuunnitelma
ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma
urheilukentän tulevaisuus
keskusta-alueen viihtyisyyden kehittäminen
harrastuskysely koululaisille
esi- ja perusopetuksen maakunnallinen kysely
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2019
3 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Hartolan kuntastrategia päivitettiin syksyllä 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on huomioitu
kuntastrategiassa, jota valmisteltiin asiantuntijatyöpajoissa viranhaltijoiden ja päättäjien kesken sekä
kuntalaiset osallistaen. Hartolan kuntastrategia 2018-2021 asettaa tavoitteeksi, että hartolalaisten
hyvinvointi ja terveys paranevat tuntuvasti ja asukkaat osallistetaan kehittämiseen ja hyvinvointityöhön.
Kuntastrategiassa todetaan, että kunta ottaa vastuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa
toiminnassaan (panostaa viestintään, huomioi esteettömyyden, turvallisuuden, viihtyisyyden,
saavutettavuuden), vastaa verkostoyhteistyön toimivuudesta ja luo edellytykset järjestöjen aktiiviselle
hyvinvointityölle (järjestöt, yhdistysaktiivit, kehittäjä- & asiantuntijatahot ym.), sekä luo asukkaille uusia
avoimia vaikuttamismahdollisuuksia ja hyödyntää saatua palautetta ja vastaa siihen nopeasti.

4 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
Hyvinvoinnin edistämisessä huomioidaan seuraavat erillissuunnitelmat

- Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

- Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma 2018-2020

- Ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 2018-2021

- Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

- Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä – Päijät-Hämeen maakunnan
suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

- Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma 2018-2021

- Päijät-Hämeen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017-2020

- Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia 2020

- Päijät-Hämeen alueellinen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2015-2020

5 Tavoitteet ja toimenpiteet 2019
Tiedolla johtamista kehitetään systemaattisesti ja sovitaan, mistä vuoden 2019 suuremmista
päätöksistä tehdään vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) tai lapsivaikutusten arviointi. Siten
valmisteltavan aiheen eri näkökulmat tulevat selkeästi esiin ja varmistetaan kuntalaisten näkemysten
kuuleminen osana päätöksentekoa. Valmisteluun on jo otettu koulurakentamisen laaja EVA.

Kunnassa on viisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työryhmää, joiden kokoonpanot
tarkistetaan vuoden 2019 alussa. Työryhmissä tarvitaan monipuolista asiantuntemusta ja riittävää
edustusta eri tahoilta, jotta yhdyspinnoissa tapahtuvasta toiminnasta voidaan sopia paremmin mm.
hyvinvointiyhtymän ja järjestöjen kanssa. Uusia toimintatapoja ja työmuotoja kokeillaan erityisesti
lasten ja perheiden palveluissa, jotta esiin nousseisiin ilmiöihin ja tarpeisiin pystytään vastaamaan
aiempaa tehokkaammin ja varhaisemmassa vaiheessa. Varhaiskasvatuksessa ja oppilashuollossa
pilotoidaan sähköistä konsultaatiota perheneuvolan ja Sihdin kanssa, kokeilu alkaa helmikuussa 2019.

Konsultaation lisäksi sähköisiä palveluja ja asiointipistettä kehitetään asiakaskäyttöön eri
organisaatioiden ja palveluntuottajien kanssa, kuten Kela, hyvinvointiyhtymä ja TE-toimisto. Palveluiden
markkinointi on huomioitava palvelujen tunnettavuuden ja asiointipisteen käyttöasteen lisäämiseksi,
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sekä uusien saavutettavuusvaatimusten ehdot käydään läpi.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24-vuotiaiden osuuden vähentäminen otetaan yhdeksi
painopistealueeksi hyte-kertoimen tulosten perusteella. Yhteistyötä tehdään laajasti nuorisotoimen,
etsivän nuorisotyöntekijän ja nuorten työpajan, hankkeiden sekä oppilaitosten ja muiden toimijoiden
kanssa.

Ikääntyvien kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot otetaan tarkasteluun. Taustalla olevien syitä
selvitetään yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa, ja
määritellään kaatumisia ja putoamisia ehkäiseviä konkreettisia toimenpiteitä. Vuonna 2018 teknisessä
lautakunnassa tehtiin päätös keskusta-alueen kulkuväylien ja palvelujen esteettömyyskartoituksen
toteuttamisesta kesällä 2019, mikä tukee kaatumisten ehkäisyä varsinkin ikääntyvien ja vammaisten
henkilöiden kohdalla. Ikäihmisten liikenneturvallisuuteen liittyen on tarkoitus järjestää tilaisuus, jossa
ovat puhumassa lääkärin, Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Myös ikäihmisten yksinäisyyteen ja
päihteiden käyttöön liittyen on tarkoitus järjestää tilaisuus, joka osaltaan tukee kaatumisten ehkäisyä.

Ehkäisevän työn toimintasuunnitelmaan liittyvän kuntalaiskyselyn vastauksista kävi ilmi, että
kuntalaisilla ei ole ajantasaista tietoa mistä he saavat apua esimerkiksi mielenterveysongelmissa tai
väkivaltatilanteissa. Alkuvuodesta 2019 laaditaan opas mielenterveys-, päihde-, perhe- ja
lähisuhdeväkivaltaan sekä pelihaittoihin liittyen, josta löytyvät saatavilla olevien palvelujen, tukiryhmien,
puhelinnumeroiden ja internetsivustojen yhteystiedot. Opas tulee kunnan kotisivuille ja sitä jaetaan
myös facebookissa ja paperisina versioina eri toimipisteisiin.

Sisäilmaselvitysten perusteella Yhtenäiskoulun vaurioituneiden osien uusimiseen ja saneeraukseen
on varattu investointiohjelmassa miljoona euroa sekä vuodelle 2019 että 2020. Yhtenäiskoulun
korjauksen tai osittaisen uudisrakentamisen vaihtoehtoja selvitetään kevään aikana. Keskustan
turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen on varattu 60 000 euroa vuodelle 2019. Urheilukentän
saneeraus aloitetaan vuonna 2019. Painettu ja internetissä käytettävissä oleva opastekartta laaditaan
kuntalaisten käyttöön.

Liikuntaneuvoja työskentelee Hartolassa vuonna 2019 4 pv/vk. Liikuntaneuvonnan ja matalan
kynnyksen ryhmien lisäksi kehitetään yritysliikuntaa ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria
liikunnallisemmaksi. Varhaiskasvatuksen osalta pyritään hyödyntämään myös oppilaitosyhteistyötä, ja
varhaiskasvatuksen henkilöstö käy kaksi liikuntaan liittyvää koulutuskokonaisuutta. Kuntalaisille
toteutetaan laaja liikuntakysely liikunta-aktiivisuuden ja liikuntapaikkojen käytön selvittämiseksi sekä
toiveiden ja palautteen annon mahdollistamiseksi.

Ravitsemusterveyden edistäminen ja kulttuurihyvinvointi ovat olleet vähemmällä huomiolla raporteissa
ja suunnitelmissa. Tarkastellaan ravitsemusterveyden edistämistä kunnassa ja sovitaan toimenpiteistä
vuodelle 2019 alueellista ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaa hyödyntäen. Myös
kulttuurihyvinvoinnin tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyä tehdään vuonna 2019. Kulttuuri on
tulossa mukaan TEAviisariin ja tiedonkeruu toteutetaan alustavien tietojen mukaan huhtikuussa 2019.

Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehitetään entisestään, hyödynnetään muun
muassa asukasraateja ja foorumeja palvelujen suunnittelussa, ja nimetään lapsiparlamentti tai
vastaava, pienemmätkin lapset huomioiva vaikuttamiskanava.

Kotisivut uusitaan vuonna 2019, ja uusien sivujen sisältö ja rakenne luodaan selkeämmäksi ja
helpommaksi käyttää. Matkailuun liittyvät asiat löytyvät erilliseltä matkailusivustolta www.visithartola.fi.
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY

6 Suunnitelman laatijat
Hyvinvointiraportin on laatinut hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen yhdessä kunnanjohtaja
Merja Oleniuksen ja hyvinvointityöryhmän kanssa. Hyvinvointityöryhmässä ovat vuonna 2019
mukana em. lisäksi hallintojohtaja Annika Blom, rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti,
varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Onali, tekninen johtaja Janne Myntti, vapaa-aikapäällikkö Anna-
Maija Muurinen, kuraattori-maahanmuuttokoordinaattori Tuija Kajasrinne, terveydenhoitaja Katri
Ulmala (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä), palveluasumisen esimies Päivi Riutta (Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymä) ja vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Seija Vuokko.

7 Suunnitelman hyväksyminen
Hyvinvointiraportti 2018 esitetään hyväksyttäväksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa
7.3.2019, kunnanhallituksen kokouksessa 1.4.2019 ja kunnanvaltuuston kokouksessa X.X.2019.

Hyväksytty valtuustossa osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua 22.05.2019

Hyväksytty valtuustossa osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua 22.05.2019
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