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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUONNA 2021
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.

Kaikkea hyvinvointiraportissa julkaistavaa tietoa ei ole saatavilla ajantasaisena, varsinkin monen tilastotiedon
kohdalla tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2020.

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Yleiset

Hartolan kunnan väkiluku oli 2655 vuoden 2020 lopussa. Alle 18-vuotiaita oli 11,3 % väestöstä, 18-64-vuotiaita
48,2 % ja 65 vuotta täyttäneitä 40,5 % väestöstä. Huoltosuhde oli Hartolassa 98,1 vuonna 2020, ja on edelleen
selvästi noususuuntainen aiemmista vuosista. Koulutustasomittain oli 257,5 vuonna 2020, tarkoittaen
keskimäärin 2,6 opiskeltua vuotta henkeä kohti perusasteen jälkeen. Koulutustasomittain ollut lievästi
noususuuntainen vuodesta 2010 vuoteen 2020, mutta on edelleen selvästi matalampi kuin Päijät-Hämeessä
(338,8) ja koko maassa (384,2) keskimäärin. Yhden hengen asuntokuntia oli 50,8 % asuntokunnista vuonna
2020. Kuntien välinen nettomuutto oli Hartolassa -4,1 / 1000 asukasta kohti vuonna 2020, mikä on selvästi
vähemmän kuin vuonna 2019 ja 2018 (- 16,8 ja -19.8).

Työttömiä oli Hartolassa 14,7 % työvoimasta vuonna 2020, mikä oli hieman vähemmän kuin Päijät-Hämeessä
keskimäärin (15,9 %). Työttömyys oli noussut vuoteen 2019 verrattuna (tuolloin 10,5 %), johtuen pitkälti
koronavirusepidemian vaikutuksista. Tuoreimmissa tilastotiedoissa marraskuulta 2021 työttömiä oli 10,5 %
työvoimasta, pitkäaikaistyöttömiä oli 49 hartolalaista (lähde: temtyollisyyskatsaus.fi). Vaikeasti työllistyviä
(rakennetyöttömyys) oli 5,9 % 15–64-vuotiaista vuonna 2020, Päijät-Hämeessä vaikeasti työllistettäviä oli
keskimäärin 6,1 % %. Nuorisotyöttömiä oli Hartolassa 14,3 % 18–24-vuotiaasta työvoimasta vuonna 2020, mikä
on selvästi vähemmän kuin Päijät-Hämeessä (21,2 %) ja hieman vähemmän kuin koko maassa (16,7 %)
keskimäärin. Työkyvyttömyyseläkettä saavia oli Hartolassa 9,0 % 16–64-vuotiaista vuonna 2020, mikä on
hieman enemmän kuin Päijät-Hämeessä on keskimäärin (6,4 %).

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita 25–64-vuotiaita oli Hartolassa 1,0 % vastaavan ikäisestä väestöstä
vuonna 2020, mikä on yli puolet vähemmän kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin (3,6 %). Kunnan yleinen
pienituloisuusaste oli 20,4 vuonna 2020, kun Päijät-Hämeessä vastaava luku oli 13,6 ja koko maassa 12,5.
Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella
asuvista henkilöistä. 

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa vuonna 2021 oli 59,2 %.

Poliisin tietoon tulleita henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia oli 5,3 / 1000 asukasta kohti vuonna 2020,
mikä on suunnilleen saman verran kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin. Poliisin tietoon tulleita omaisuusrikoksia
oli 41,4 / 1000 asukasta kohti, mikä on hieman vähemmän kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin (50,7), mutta
enemmän kuin naapurikunnissa Joutsassa (28,4) ja Sysmässä (25,1). 

Sosiaali- ja terveyspalvelut
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Perusterveydenhuollon avohoidon kaikkia lääkärikäyntejä / 1 000 asukasta oli Hartolassa 1257 vuonna 2020,
mikä on selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina, mutta edelleen selvästi enemmän kuin Päijät-Hämeessä
keskimäärin (829). Perusterveydenhuollon avohoidon muita kuin lääkärikäyntejä / 1000 asukasta oli Hartolassa
2678 vuonna 2020. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli 2245,6 / 1000 asukasta kohti vuonna 2020,
vuosina 2019 ja 2020 käyntimäärät ovat olleet selvästi suuremmat kuin aiempina vuosina. Määrä oli kuitenkin
hieman alhaisempi kuin Päijät-Hämeessä (2 930,0 / 1000 asukasta) keskimäärin.

Suun terveydenhuollon palveluja terveyskeskuksissa käyttäneitä potilaita oli 417 /1000 asukasta vuonna 2020,
mikä on vähemmän kuin aiempina vuosina, mutta selvästi enemmän kuin Päijät-Hämeessä (221) ja koko
maassa (315) keskimäärin.

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset olivat noin 12 684 000 euroa vuonna 2020, mikä
tarkoittaa asukasta kohden noin 4777 euroa.

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Kouluterveyskysely 2021, 4. ja 5. lk

Oppilaiden vähäisestä määrästä johtuen 4. ja 5. luokkalaisten kouluterveyskyselyn 2021 tulokset eivät ole
julkisesti saatavilla. Tästä johtuen myöskään tarkempia prosenttiosuuksia ei ilmoiteta tulosten käsittelyssä.
Vuoden 2021 kyselyn vastauksia on verrattu vuoden 2019 kyselyn vastauksiin sekä koko maan keskiarvoon.

Ilonaiheet Huolenaiheet
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Suuri osa oli tyytyväisiä elämäänsä
Puolet useampi koki olevansa tärkeä osa luokka-
ja kouluyhteisöä kuin vuoden 2019 kyselyssä
Suurin osa harrasti jotain vähintään yhtenä
päivänä viikossa
Lähes kaikilla oli vähintään yksi hyvä kaveri
Lähes kaikki söivät aamupalan joka arkiaamu,
samalla parannusta edellisestä kyselystä.
Useimmat oppilaat söivät pääruuan kouluruualla
kaikkina koulupäivinä, ja selvästi yli puolet söi
salaattia tai raastetta pääruuan yhteydessä.
Määrät olivat suurempia kuin koko maassa
keskimäärin.
Tupakkatuotteiden käyttöä ei ollut tai oli vain
yksittäisillä 4.–5. luokkalaisilla
Nettiriippuvuuksien ja sen aiheuttamien oireiden
määrä oli vähentynyt huomattavasti vuodesta
2019, ja oli selvästi alle maan keskitason
Useampi vastasi pitävänsä koulunkäynnistä ja
kokevansa kouluinnostusta kuin vuonna 2019,
määrä kuitenkin hieman alhaisempi kuin koko
maassa keskimäärin
Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa ei ollut
tai oli vain yksittäisillä 4.–5. luokkalaisilla,
useampi koki keskusteluyhteyden vanhempien
kanssa hyväksi kuin vuonna 2019

 

 

Elämäänsä tyytyväisten ja elämäänsä erittäin
tyytyväisten osuus oli laskenut edellisestä
kyselystä, ja oli selvästi alle maan keskitason
Hieman reilu kolmannes koki osallistuneensa
koulun asioiden suunnitteluun; määrä oli
aavistuksen suurempi kuin vuonna 2019, mutta
kuitenkin alle koko maan keskiarvon
Lähes joka viides koki terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai huonoksi, määrä oli selvästi
suurempi kuin vuonna 2019 ja suurempi kuin
koko maassa keskimäärin
Lähes joka kolmas koki mielialaan liittyviä
ongelmia sekä vähintään lievää ahdistusoireilua,
määrä oli selvästi suurempi kuin vuonna 2019 ja
suurempi kuin koko maassa keskimäärin
Yli puolet ei harjannut hampaita kahdesti
päivässä, määrä on noussut vuodesta 2019 ja oli
suurempi kuin koko maassa keskimäärin
Vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrä oli
lisääntynyt selvästi vuodesta 2019, kuitenkin yhä
alle maan keskiarvon ja selvästi alle puolet
oppilaista
Useampi kuin joka viides koki, ettei nuku
tarpeeksi, määrä oli puolet suurempi kuin koko
maassa keskimäärin
Selvästi useampaa ei ollut kiusattu koulussa
lainkaan lukuvuoden aikana kuin vuonna 2019,
kuitenkin näin vastasi vain noin puolet, mikä oli
alle maan keskiarvon
Melkein joka viides 4.–5. luokkalainen oli kokenut
fyysistä uhkaa vuoden aikana, määrä oli
suurempi kuin koko maassa keskimäärin
Selvästi yli puolet kokee, että vanhemmat
tukevat ja kannustavat usein; määrä oli kuitenkin
selvästi vähäisempi kuin vuonna 2019 ja koko
maassa keskimäärin
Vain noin puolet vastasi, että koulussa oli
mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä
painavista asioista, määrä oli kuitenkin hieman
suurempi kuin vuonna 2019
Noin kolmannes oli ollut huolissaan läheisen
saavan koronavirustartunnan, samoin noin
kolmanneksella koronaepidemia oli vähentänyt
yhteydenpitoa kavereihin

Kouluterveyskysely 2021, 8. ja 9. luokkalaiset 

Ilonaiheet Huolenaiheet

lähes kaikki ovat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä
elämäänsä

Koulu

selvästi useampi kokee olevansa tärkeä osa
luokkayhteisöä kuin koko maassa keskimäärin,

Koulu

lähes joka viides kokee koulu-uupumusta, ja joka
kolmas kokee uupumusasteista väsymystä
koulutyössä, määrä on lisääntynyt

Elintavat ja ylipaino
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samoin selvästi useampi kokee, että on hyvät
vaikutusmahdollisuudet koulussa
hieman useampi pitää koulunkäynnistä, kaikki
vastaajat ovat sitä mieltä, että luokassa tai
ryhmässä on hyvä työrauha, ja luokan tai ryhmän
oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä
opettajien kiinnostus oppilaan kuulumisiin on
lisääntynyt, ja selvästi useampi kokee, että
opettaja kohtelee välittävästi ja
oikeudenmukaisesti
oppimistaidoissa vaikeuksia kokevien määrä on
niin pieni, ettei tietoa voi julkaista (v. 2019 50,0
%)
useimpia ei ole kiusattu koulussa lainkaan
lukuvuoden aikana, kiusaaminen on vähentynyt

Harrastukset

entistä useampi kokee, että alueella
järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa
nuorille, ja entistä harvempi kokee kiinnostavat
harrastukset liian kalliiksi
lähes kaikki harrastavat jotakin vähintään kerran
viikossa
selvästi useampi harrastaa taidetta tai kulttuuria
vähintään yhtenä päivänä viikossa

Tupakointi ja päihteet

päivittäin tupakoivien, nuuskaavien,

laittomia huumeita kokeilleiden ja rahapelejä viikoittain
pelaavien määrä on niin pieni, ettei tietoa voi julkaista

raittiiden nuorten osuus on aavistuksen
lisääntynyt
entistä harvemman mielestä omalla
paikkakunnalla on helppo hankkia huumeita
vanhemman liiallisen alkoholinkäytön
aiheuttamaa haittaa kokeneiden määrä on niin
pieni, ettei tietoa voi julkaista

Väkivalta ja seksuaalinen häirintä

fyysistä uhkaa vuoden aikana kokeneiden,
seksuaalista häirintää julkisessa tilassa
kokeneiden ja muiden perheenjäsenten välistä
fyysistä väkivaltaa vuoden aikana kokeneiden
määrä on niin pieni, ettei tietoa voi julkaista,
määrät ovat selvästi vähentyneet
selvästi harvempi on kokenut häiritsevää
seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden
aikana, ja seksuaalista häirintää puhelimessa tai
internetissä vuoden aikana kokeneita on selvästi
vähemmän kuin koko maassa keskimäärin

Tapaturmat

ruokailutottumukset ovat epäterveellisempiä
kuin koko maassa keskimäärin, ja ovat
huonontuneet toissavuodesta
harrastetun liikunnan määrä on lisääntynyt
toissavuodesta, mutta edelleen koko maan
keskiarvoa vähäisempää
ylipainoisia on kolmannes, osuus on suurempi
kuin koko maassa keskimäärin
lähes kolmannes nukkuu arkisin alle 8 tuntia,
määrä on kuitenkin pienempi kuin koko maassa
keskimäärin

Terveys ja mielenterveys

joka neljännellä on lääkärin toteama
pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma, määrä
on selvästi vähentynyt edellisestä kyselystä
mutta silti korkeampi kuin maassa keskimäärin
joka neljäs on kokenut kohtalaista tai vaikeaa
ahdistuneisuutta, samoin joka neljäs on kokenut
vähintään kaksi viikkoa kestävää
masennusoireilua
syömishäiriön riskissä on kolmannes, määrä on
suurempi kuin koko maassa keskimäärin

Päihteet ja riippuvuudet

päihteisiin ja tupakkatuotteisiin liittyvät asenteet
ovat hyväksyvämpiä kuin koko maassa
keskimäärin, ja osittain huonontuneet myös
toissavuoteen verrattuna
nettiriippuvuuteen liittyvät huolenaiheet ovat
selvästi lisääntyneet ja ovat yleisempiä kuin koko
maassa keskimäärin

Ihmissuhteet, keskusteluyhteys ja väkivalta

kolmannes on kokenut vanhempien tai muiden
huoltapitävien aikuisten henkistä väkivaltaa
vuoden aikana
selvästi alle puolet kokee keskusteluyhteyden
vanhempien kanssa hyväksi, samoin alle puolet
kokee, että koulussa on mahdollisuus
keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista
asioista, määrät ovat vähentyneet
kaksinkertainen määrä pääasiassa tai kokonaan
yhden vanhemman kanssa asuvia kuin koko
maassa keskimäärin
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tapaturman koulussa tai koulumatkalla tai
vapaa-ajalla lukuvuoden aikana kokeneiden
määrä on niin pieni, ettei tietoa voi julkaista

Ihmissuhteet ja yksinäisyys

yksinäiseksi itsensä tuntevien määrä on niin
pieni, ettei tietoa voi julkaista
sukupuoliyhdynnässä olleiden määrä on yli
puolet pienempi kuin edellisessä kyselyssä, ja
määrä on vähäisempi kuin koko maassa
keskimäärin
selvästi harvempi kokee, että koronaepidemia on
vähentänyt yhteydenpitoa kavereihin kuin koko
maassa keskimäärin

Yhden vanhemman perheitä oli 30,9 % lapsiperheistä vuonna 2020, mikä on hieman enemmän kuin Päijät-
Hämeessä (26,3 %) keskimäärin. Hartolalaisista lapsiperheistä toimeentulotukea sai 11,5 % vuonna 2020, ja
lasten pienituloisuusaste oli Hartolassa 24,6 vuonna 2020, kun Päijät-Hämeessä vastaava luku oli 12,9 ja koko
maassa 11,1.

Varhaiskasvatukseen 31.12.2020 osallistuneita 1–6-vuotiaita oli 55,6 % vastaavan ikäisestä väestöstä, määrä
oli vähentynyt selvästi edellisvuodesta (70,8 %). Syynä määrän vähentymiseen voi osaltaan olla
koronavirusepidemian aiheuttamat lomautukset ja työttömyyden kasvu sekä toisaalta lasten sairastumisen
pelko varhaiskasvatuksessa.

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käyntejä 0–7-vuotiailla oli 3067 / 1000 vastaavan ikäistä kohti, mikä on
hieman vähemmän kuin aiempina vuosina. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaita vuoden aikana oli 27 / 1000
alle 18-vuotiasta kohti.

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 64 vuonna 2020. Lastensuojelun palvelutarpeen arviointien valmistuminen
lakisääteisesti 3 kk kuluessa oli toteutunut Hartolassa huonosti vuonna 2020, vain 40 % ja 50 % ajanjaksoilla
1.10.–31.3. ja 1.4.–30.9. Luvut eroavat suuresti Päijät-Hämeen keskimääräisistä toteutumista, jotka ovat
kuitenkin yli 90 %. Tästä lähetettiin selvityspyyntö tammikuussa 2022 perhe- ja sosiaalipalvelujen
toimialajohtajalle, ja selvitys käsiteltiin alkuvuonna 2022.

Lastensuojelun avohuollon 0–17-vuotiaat asiakkaita oli 2,7 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä on ollut
vuodesta 2014 selvästi laskusuuntainen (12,5 % -> 2,7 %). Perheitä kunnan kustantamissa kodin- ja
lastenhoitopalveluissa oli 4,2 % lapsiperheistä vuonna 2020. Indikaattori ilmaisee niiden perheiden, jotka ovat
vuoden aikana saaneet kotipalvelua muutoin kuin lastensuojelun tukitoimena osuuden koko väestön
lapsiperheistä. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0–17-vuotiaita oli Hartolassa 4,7 % vastaavan ikäisiä kohti.
Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaita oli 4,0 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Osuudet
ovat hieman kasvaneet ja ovat suurempia kuin koko seurantajaksolla, ja ovat yli puolet suurempia kuin Päijät-
Hämeessä keskimäärin (2,0 % ja 1,6 %). Myös lukumääräisesti sijoitettuna on muutamia alaikäisiä enemmän
kuin aiempina vuosina.

Terveydentilaan liittyviä tilastotietoja on heikosti saatavilla. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0 - 15-
vuotiaita oli Hartolassa 2,3 % vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2020, mikä on noin puolet vähemmän kuin
koko maassa ja Päijät-Hämeessä. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16-24-vuotiaista oli sen sijaan 13,7
% vastaavan ikäisestä väestöstä, mikä on lähes puolet enemmän kuin koko maassa (7,5 %) ja Päijät-Hämeessä
(7,6 %) keskimäärin.

Depressiolääkkeistä korvausta saaneita 0–17-vuotiaita oli Hartolassa 2,3 % vastaavan ikäisestä väestöstä,
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mikä on noin puolet enemmän kuin koko maassa (1,2 %) ja Päijät-Hämeessä (1,1 %) keskimäärin. Psykiatrian
laitoshoidon hoitopäiviä oli 13–17-vuotiailla 1055,6 / 1000 vastaavan ikäistä kohti vuonna 2020, mikä on
enemmän kuin kertaakaan kymmenen vuoden seurantajaksolla. Psykiatrian laitoshoidon hoitopäiviä oli 18–24-
vuotiailla 1 086,0 / 1000 vastaavan ikäistä kohti, luvuissa on nuorten aikuisten osalta ollut suurta vuosittaista
vaihtelua. Luvut ovat moninkertaisesti suuremmat kuin Päijät-Hämeessä (236,1 ja 357,5) ja koko maassa
(240,3 ja 282,1) keskimäärin, mutta kummassakin ikäryhmässä potilaita on ollut alle 5.

Työikäiset

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25–64-vuotiaita oli Hartolassa 24,1 % vastaavan ikäisestä väestöstä
vuonna 2020, mikä on hieman enemmän kuin koko maassa (20,9 %) ja Päijät-Hämeessä keskimäärin (20,3 %).
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen, epilepsian, nivelreuman, sepelvaltimotaudin ja verenpainetaudin
vuoksi oikeutettuja aikuisia on hieman enemmän kuin koko maassa tai Päijät-Hämeessä keskimäärin, kun taas
astman ja psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja on hieman vähemmän kuin koko maassa
tai Päijät-Hämeessä. Määrissä ei ole merkittäviä vuosittaisia vaihteluja tai trendejä havaittavissa, poikkeuksena
erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettujen 40–64-vuotiaiden määrä on ollut
laskusuuntainen kymmenen vuoden seurantajaksolla.

Sairauspäivärahaa saaneita 16–64-vuotiaita oli Hartolassa 87,0 / 1 000 vastaavan ikäistä, mikä oli hieman
vähemmän kuin koko maassa ja Päijät-Hämeessä keskimäärin. Määrässä on jonkin verran vuosittaista
vaihtelua.

Mielenterveys ja päihteet

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneita 25–64-vuotiaita oli Hartolassa 16,0 / 1 000 vastaavan
ikäistä vuonna 2020, mikä on vähemmän kuin koko maassa (26,9 / 1000 vastaavan ikäistä) ja Päijät-Hämeessä
(25,2 / 1000 vastaavan ikäistä) keskimäärin. Määrä on alhaisempi kuin vuonna 2019. Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia 25–64-vuotiaita oli 4,5 % vastaavan ikäisestä
väestöstä vuonna 2020, mikä on hieman enemmän kuin koko maassa (3,4 %) ja Päijät-Hämeessä (3,8 %)
keskimäärin. Depressiolääkkeistä korvausta saaneita 18–64-vuotiaita oli Hartolassa 74,0 / 1 000 vastaavan
ikäistä vuonna 2020, mikä on hieman vähemmän kuin koko maassa (88,5) ja Päijät-Hämeessä (89,7)
keskimäärin.

Perusterveydenhuollon mielenterveyskäyntejä oli vuonna 2020 yhteensä 180 / 1 000 asukasta, mikä on hieman
enemmän kuin koko maassa (132 / 1000 asukasta) ja Päijät-Hämeessä (111 / 1000 asukasta) keskimäärin.
Perusterveydenhuollon mielenterveyskäyntejä muulla ammattiryhmällä kuin lääkäreillä oli 178 / 1000 asukasta,
mikä on runsaammin kuin koko maassa ja Päijät-Hämeessä keskimäärin. Perusterveydenhuollon
mielenterveyden lääkärikäyntien määrä oli vähentynyt moninkertaisesti vuodesta 2019 vuoteen 2020; (21,5 /
1000 asukasta vs. 3,0). Sama muutos näkyy Päijät-Hämeen tasolla (20,0 / 1000 asukasta vs. 2,8). Samaan
aikaan erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien määrä psykiatrian puolella 18 vuotta täyttäneillä on lisääntynyt
tasaisesti kymmenen vuoden seurantajakson ajan. Vuonna 2010 luku oli 34,8 ja vuonna 2020 118,5 / 1000
vastaavan ikäistä kohti. Toisaalta määrä oli yhä selvästi pienempi kuin Päijät-Hämeessä (446,9) ja koko maassa
(390,2) keskimäärin.

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäiviä oli 25–64-vuotiailla 107,7 / 1 000 vastaavan ikäistä kohti vuonna 2020.
Määrässä on suurehkoja vuosittaisia vaihteluita, mutta se on tällä hetkellä alhaisemmalla tasolla kuin koko
maassa (212,4 / 1000 vastaavan ikäistä) ja Päijät-Hämeessä (233,6 / 1000 vastaavan ikäistä) keskimäärin.

Alkoholijuomia myytiin Hartolassa 10,5 litraa (100 % alkoholina) asukasta kohti vuonna 2020, mikä on jonkin
verran enemmän kuin koko maassa (6,9 litraa) ja Päijät-Hämeessä (7,6 litraa) keskimäärin. Määrä oli lievästi ja
tasaisesti laskusuuntainen vuodesta 2011 vuoteen 2019 (13,0 vs. 9,8), mutta vuonna 2020 määrä oli
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kasvanut.

Päihdehuollon avopalveluissa oli asiakkaina 0,2 / 1000 hartolalaista kohti vuonna 2020. Tässä yhteydessä
avopalveluilla tarkoitetaan ainoastaan A-klinikoiden tai nuorisoasemien asiakkaiden määrää, ei siis esimerkiksi
päihdeterapeutin asiakasmääriä. Päihdehuollon asumispalveluissa oli alle 5 hartolalaisia asiakasta vuonna
2020, asumispäiviä heille kertyi yhteensä 732. Tämä luku on moninkertainen kuin kertaakaan aiemmin 10
vuoden seurantajaksolla. Toisaalta päihdehuollon kuntoutuslaitoksissa ei ollut yhtään hoitopäiviä vuonna 2020,
vuonna 2019 oli 264. Katkaisuhoitoasemilla asiakkaita oli alle 5, hoitopäiviä kertyi 25. Määrissä on ollut suuria
vuosittaisia vaihteluita. Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksoja 25–64-vuotiailla oli 4,2 / 1000 vastaavan
ikäistä kohti, määrässä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla hoidettuja potilaita oli 2,6 / 1000 asukasta kohti. 

Poliisin tietoon tulleita kaikkia huumausainerikoksia oli 2,6 / 1000 asukasta kohti, mikä on selvästi vähemmän
kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin (5,8 ja 6,7). Poliisin tietoon tulleita rattijuopumustapauksia
oli 4,5 / 1000 asukasta kohti. Päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyistä rikoksista syyllisiksi epäiltyjä oli 10,5 /
1000 asukasta kohti, mikä on vähiten kuin 10 vuoden seuranta-ajalla.

Ikääntyneet

Kotona asuvia 75 vuotta täyttäneitä oli 92,8 % vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2020. Yksinasuvia 75
vuotta täyttäneitä oli 47,6 % vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2020. Säännöllisen kotihoidon piirissä
olleita 75 vuotta täyttäneitä asiakkaita oli 16,0 % vastaavan ikäisestä väestöstä ja omaishoidon tuen 75 vuotta
täyttäneitä hoidettavia vuoden aikana 4,4 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen 75 vuotta täyttäneitä asiakkaita oli 7,0 % vastaavan ikäisestä väestöstä. 

Täyttä kansaneläkettä saaneita 65 vuotta täyttäneitä oli Hartolassa 1,6 % vastaavan ikäisestä väestöstä
vuonna 2020. 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä oli Hartolassa 62,2 % vastaavan ikäisestä
väestöstä vuonna 2020, mikä ei eroa koko maan ja Päijät-Hämeen määristä. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin
Alzheimerin taudin ja astman vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä oli Hartolassa hieman vähemmän ja
diabeteksen osalta aavistuksen enemmän kuin koko maassa ja Päijät-Hämeessä keskimäärin, muiden
erityiskorvattavien lääkkeiden osalta määrät olivat samoissa lukemissa kuin koko maassa ja Päijät-Hämeessä
keskimäärin. 

Vuonna 2020 kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja 65 vuotta täyttäneillä oli 413,3 / 10 000 vastaavan
ikäistä kohti, mikä oli hieman enemmän kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin (347,9 ja 347,7).
Lonkkamurtumia on ollut 65 vuotta täyttäneillä 0,9 % vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2020. Vammojen ja
myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettuja 65 vuotta täyttäneitä oli 2,5 % vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna
2020.

Hyvinvointikysely 2021

Hyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa 2021. Kyselyyn vastasi 148 ihmistä, joista 77 % oli naisia ja 23 %
miehiä. Vastaajista 55,8 % oli 25-64-vuotiaita ja 41,5 % oli 65 vuotta täyttäneitä, nuorempia oli vain muutama
vastaajista.

Kokemus omasta hyvinvoinnista

Vastaajista 65,0 % koki terveytensä melko hyväksi, 16,8 % erittäin hyväksi ja 12,6 % ei huonoksi eikä hyväksi.
Melko huonoksi tai erittäin huonoksi terveytensä koki vain muutama vastaajista. Vastaajista terveyteensä oli
melko tyytyväisiä 62,6 %, ei tyytyväisiä eikä tyytymättömiä 15,8 %, melko tyytymättömiä 12,2 % ja erittäin
tyytyväisiä 6,5 %.
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Moni vastaaja koki hyvinvointinsa koostuvan useista asioista: kuuluminen yhteisöön (65,9 % vastaajista),
taloudellinen toimeentulo (64,4 % vastaajista), henkinen hyvinvointi (51,5 %), elämän sisältö (50,8 %), fyysinen
hyvinvointi (48,5 %), sosiaalinen hyvinvointi (40,2 %), kulttuurinen hyvinvointi (33,3 %) sekä luottamus
yhteiskuntaan (15,2 %).

Avoimeen kysymykseen hyvinvointia vahvistavista asioista tuli runsaasti vastauksia, ja keskeiset teemat, kuten
perhe ja läheiset, luonto, elintavat, harrastukset sekä riittävä taloudellinen tilanne toistuivat eri tavoin
useimmissa vastauksessa. Myös positiivinen mieli ja oma elämänasenne vahvistivat monen hyvinvointia.

Vastauksissa avoimeen kysymykseen hyvinvointia heikentävistä asioista korostuivat koronavirusepidemian
aiheuttamat rajoitukset esimerkiksi harrastuksissa ja ystävien tai läheisten näkemisessä, yksinäisyys, kivut ja
perussairaudet, taloudelliset huolet, huonot elintavat sekä ylipaino. Huolta koettiin myös perheenjäsenten tai
läheisten terveydentilasta tai hyvinvoinnista. Kiire, negatiivinen ilmapiiri tai uutisointi sekä ilmastonmuutoksen
aiheuttama huoli esiintyivät myös muutamissa vastauksissa.

Kokemus ympäristön tuottamasta hyvinvoinnista

Omassa ympäristössä vastaajien mukaan parhaiten toteutuu oma piha (79,5 % vastaajista), veden läheisyys
(61,5 %), kävely- ja pyöräilyreitit (57,3 %), harrastusmahdollisuudet, ml. liikuntapaikat (55,6 %), turvallisuus
(41,0 %), sosiaaliset kontaktit (37,6 %), viihtyisyys (36,8 %), puistot ja ulkoalueet (35,9 %), lapsiystävällisyys,
hyvä ympäristö lapsille kasvaa (33,3 %), palveluiden saatavuus (31,6 %), ikäystävällisyys, hyvä ympäristö
ikäihmisille (30,8 %), ympäristöystävällisyys (23,1 %) ja julkinen liikenne (6 %).

Vastaajien mielestä Hartolan kunta voi parhaiten tukea hyvinvointia sujuvan arjen mahdollistamisella (61,8 %),
liikuntamahdollisuuksia edistämällä (53,6 %), lisäämällä luottamusta, esim. avoin tiedottaminen ja
vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen (50,9 %), kulttuurihyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisellä (46,4 %),
yhteisön avustamisella (32,7 %) ja taloudellisen toimeentulon hankkimisessa (30,0 %).

Vastaajista 54,8 % oli sitä mieltä, että he saavat Hartolasta riittävästi kunnallisia peruspalveluja, ja 49,0 %
vastasi pystyvänsä osallistumaan tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Vastaajista 42,3 % koki saavansa riittävästi tietoa
kunnan toiminnasta, palveluista ja tapahtumista. Vastaajista 18,3 % koki, että mikään edellä mainituista
kolmesta kohdasta ei pitänyt hänen kohdallaan paikkaansa.

Vastaajille mieluisimpia osallistumis- ja vaikuttamistapoja olivat vaaleissa äänestäminen (77,3 %), sosiaalisen
median käyttäminen (73,6 %), paikallislehtien lukeminen (63,6 %), kunnan kotisivujen ja/tai sosiaalisen median
seuraaminen (55,5 %), kunnan kyselyihin vastaaminen (50,9 %), kunnan keskustelu- ja kuulemistilaisuuksiin
osallistuminen (20,9 %), viranhaltijoihin yhteydessä oleminen (16,4 %) ja luottamushenkilöihin yhteydessä
oleminen (15,5 %).

Omat tavat ja tottumukset

Vastaajilta kysyttiin, pitävätkö seuraavat väittämät heidän kohdallaan paikkaansa. Vastaajista 77,1 % oli
vähintään yksi harrastus tai mielekästä tekemistä, ja vastaajista 74,2 % harrastaa omaehtoista liikuntaa.
Vastaajista 70,6 % viettää aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa, ja 61,5 % viettää aikaa luonnossa.
Vastaajista 56,0 % oli sitä mieltä, että asuinympäristö kannustaa harrastamaan liikuntaa. Kulttuuria harrasti
31,2 % vastaajista, ohjattuihin ryhmiin osallistui 25,7 % vastaajista ja vapaaehtoistoimintaan 25,7 %
vastaajista. Yhdistys-, seura- tai järjestötoiminnan kokeilemisen koki helpoksi 24,8 % vastaajista, ja uusien
harrastusten kokeilun 22,0 % vastaajista. Uusia asioita esimerkiksi kansalaisopistossa tai avoimessa
yliopistossa opiskeli 19,3 % vastaajista.

Vastaajista 84,8 % koki löytävänsä mielekästä tekemistä Hartolassa, ja 15,2 % ei. Syitä, miksei mielekästä
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tekemistä löytynyt, mainittiin lähinnä ettei mielekästä tekemistä ollut täällä tarjolla, sekä koronaviruksen
aiheuttamat rajoitukset toiminnan järjestämisessä.

Vastaajat pitivät huolta hyvinvoinnistaan syömällä kasviksia ja hedelmiä päivittäin (81,3 %), nukkumalla
riittävästi (80,6 %), harjaamalla hampaansa kahdesti päivässä (77,8 %) ja harrastamalla hengästyttävää
liikuntaa viikoittain (67,6 %). Vastausvaihtoehdot kysymyksissä olivat kyllä/en.

Tupakka- tai nikotiinituotetta tai sähkösavuketta päivittäin käytti 16,5 % vastaajista. Enemmistö vastaajista
(61,5 %) ei käyttänyt koskaan alkoholia kerralla 6 annosta tai enempää, harvemmin kuin kerran viikossa 30,3 %
vastaajista. Useammin kuin kerran viikossa alkoholia runsaasti käytti 4,6 % ja kerran viikossa 3,7 %. Alkoholin
käytöstään oli huolissaan 7,3 % vastaajista. Huumausaineita oli käyttänyt viimeisen kuukauden aikana 1,8 %
kyselyyn vastaajista. Rahapelaaminen ei ollut aiheuttanut ongelmia kenellekään vastaajista viimeisen vuoden
aikana. Viimeisen vuoden aikana sanallista häirintää tai väkivallan uhkaa oli kokenut 11,0 % vastaajista, ja
fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai ahdistelua 3,7 % vastaajista.

Koronavirusepidemian vaikutukset hyvinvointiin

Useimpien vastaajien mielestä koronavirus on vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa. Vaikutukset olivat joko
positiivisia, negatiivisia, tai sekä että, mutta kokonaisuudessaan vastauksissa kuitenkin korostuivat negatiiviset
puolet. Tällaisia olivat mm. yksinäisyys, harrastusten vähentyminen, liikunnan vähentyminen, erilaisten huolten
lisääntyminen, matkustamisen vähentyminen, painonnousu sekä taloudelliset vaikeudet. Vastauksista
nousseita positiivisia asioita olivat mm. ulkona ja luonnossa liikkumisen lisääntyminen, rahan säästyminen sekä
perheen kanssa vietetyn tai oman ajan lisääntyminen.
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2 Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen vuonna 2021
Päijät-Hämeessä on laadittu maakunnalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärjet v. 2020–2025, jotka
on hyväksytty työvaliokunnassa 28.4.2020. Kärkiä on neljä (1. Mielen hyvinvointi, 2. Osallisuus ja yhteisöllisyys,
3. Arjen turvallisuus sekä 4. Päihteettömyys ja terveelliset elintavat), joista Hartolassa erityisiksi painopisteiksi
vuosille 2020–2021 valittiin mielen hyvinvointi ja arjen turvallisuus.

Valtuustokauden vaihtuessa vuoden 2021 aikana laadittiin ja tuotiin hyväksyntään useita paikallisia ja
alueellisia suunnitelmia:

- Laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 *

- Hartolan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 *

- Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 *

- Hartolan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma *

- Päijät-Hämeen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2025

- Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

- Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2021–2025

- Päijät-Hämeen ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 2021–2025

- Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021–2025 *

* Lakisääteinen suunnitelma kunnalle

Lisäksi on laadittu ja vuoden 2022 alkupuolella päätöksentekoon hyväksyttäväksi tulevat Päijät-Hämeen
liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 ja Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen
suunnitelma 2021–2025.

Suunnitelmat ovat luettavissa Hartolan kunnan kotisivuilla: https://hartola.fi/terveys-ja-hyvinvointi/hyvinvoinnin-
ja-terveyden-edistaminen/

Strategiset tavoitteet vuosille
2021–2023  

 

Tavoitteet Toimenpiteet
Arviointimi
ttarit

Toteutunut

Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistäminen
sekä
terveyserojen
kaventaminen
huomioidaan
osana kaikkea
kunnan
toimintaa

 

Päätösten
ennakkovaikutust
en arviointi (EVA-
työväline)
tehdään
vaikutuksiltaan
merkittävistä
asioista

Viestitään ja
tiedotetaan
suunnitelmallisesti
ja monipuolisesti

TEAviisari

Tehdyt EVA-
raportit

Palaute
viestinnästä
ja
tiedottamises
ta

 

 

Kuntajohdon TEAviisari 80 pistettä, koko
maa 78 p

HYTE-kertoimen pisteiden perusteella
jaettava valtionosuuden lisäosa tulee
käyttöön 1.1.2023. Vuoden 2021
tuloksissa HYTE-kerroin Hartolassa 77
pistettä, tarkoittaen 21,7 e/asukas

Päättyvän valtuustokauden hyte-työn
arviointi alkuvuonna / työntekijät ja
luottamushenkilöt, 29 vastaajaa.
Hyödynnettiin kertomus- ja
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hyvinvointiin ja
terveyteen sekä
niiden
edistämiseen
liittyvistä asioista

 

 

 

suunnitelmatyössä.

Laaja hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma laadittiin vuosille 2021-
2025. Lisäksi laadittiin yhdenvertaisuus-
ja tasa-arvosuunnitelma ja lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä
ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma. Myös
Päijät-Hämeen kuntien yhteinen
maahanmuutto-ohjelma valmistui
alkuvuonna 2021.

EVA tehtiin aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämisestä (sekä
asiointiavustajatoiminnan
järjestämisestä).

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja
kuntien väliseen
palvelusopimusneuvotteluun laadittiin
"hyte-liite" yhteisistä yhdyspinnoista ja
vastuista sopimiseen. Alueellisten
suunnitelmien valmisteluun osallistuttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
johtamisjärjestelmä valmisteltiin sekä
ehkäisevän päihdetyön toteuttamisen
rakennemuutos.

Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä
asioista on viestitty monipuolisesti
erityisesti kunnan facebook-, myös
kotisivuilla. Yksittäisiä lehtijuttuja
ajankohtaisista asioista. Kylille
jalkautumisissa viety materiaalia mm.
turvallisuuteen liittyen, myös Juttutupaan
toimitettu turvallisuusaiheista
materiaalia.

Tiedottaminen on painottunut vahvasti
internettiin.

Kuntalaisten
osallisuuden
lisääminen,
kuntalaisten
näkemykset ja
tarpeet
tunnetaan
kunnassa

Osallisuuden ja
vaikutusmahdollis
uuksien
kehittäminen

Viranhaltijoiden
jalkautuminen 

Osallistuvan
budjetoinnin

Palautteet ja
kyselyt,
vastaajien
määrät
kyselyissä

Järjestetyt
tapahtumat
ja tilaisuudet,

Kyselyitä tehty, mm. hyvinvointikysely ja
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely,
kesän liikuntapalveluista,
asiointiavustaja-palvelusta, palaute
teematyöpajoista, kysely kunnan istutus-
ja viheralueiden hoitosuunnitelmista,
Päijät-Hämeen hyvinvointikysely.
Vastaajien määrät 3–148 (istutus- ja
viheraluekyselyssä vähiten vastaajia).
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kokeilu jokaisella
osastolla

Nuorisovaltuusto
ja vanhus- ja
vammaisneuvosto
kokoontuvat
säännöllisesti ja
osallistuvat
toimenpiteiden
suunnitteluun

Lapsiparlamentin
toiminnan
kehittäminen

osallistujamä
ärät
(kuntalaiset,
viranhaltijat,
luottamushen
kilöt)

Äänestyspros
entti

Toteutuneet
osallistuvan
budjetoinnin
kokeilut

 

 

Johtoryhmä jalkautui torille 29.6.2021,
osallistujia n. 30

Vanhus- ja vammaisneuvosto jalkautui
kylille (Kumu ja Kalho), osallistujia
kaikkinensa n. 25 ja 10.

Syksyn kaikille avoimet teematyöpajat 3
kpl (yhdenvertaisuus ja tasa-arvo,
hyvinvointi, yhteiset ideat toteutukseen),
osallistujia 25–35 / kerta.

Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu
sivistyksessä ja teknisellä. Nuorten
toiveet kohdistuivat skeittirampin
uudistamiseen sekä koulun pihan
monipuolistamiseen (teknisen
investointi). Molemmista tehtiin laajat
kyselyt kohderyhmille, ja toiveet ovat
tulossa toteutukseen vuoden 2022
puolella. Varhaiskasvatuksen puolella
osallistuvaa budjetointia tehdään
uudesta laitteesta perhepuistoon siten,
että lapset ovat jo äänestäneet
vaihtoehdoista suosikkejaan, ja
kuntalaiset saavat äänestää kolmesta
eniten lasten ääniä saaneesta laitteesta
valittavan alkuvuonna 2022.

Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja
vammaisneuvosto ovat kokoontuneet
säännöllisesti, nuorisovaltuusto
osallistuu mm. toimielinten kokouksiin ja
vanhus- ja vammaisneuvosto osallistunut
mm. suunnitelmien laadintaan.

Lapsiparlamentti toimii pääsääntöisesti
oppilaskunnan yhteydessä, 1–2 kertaa
vuodessa omaa toimintaa (mm. johtaville
viranhaltijoille kysely ajankohtaisista
asioista).

Äänestysprosentti kuntavaaleissa 59,2
% 

Osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista tehtiin
kooste kunnan kotisivuille joulukuussa
2021.
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Mielen
hyvinvointi
lisääntyy

 

 

 

Vahvistetaan
ammattilaisten
osaamista ja
lisätään puheeksi
ottoa
(koulutukset,
tilaisuudet,
verkostot ym.)

Madalletaan
kynnystä avun
hakemiseen mm.
viestinnällisin
keinoin

 

Sotkanet
indikaattorit

Järjestetyt
koulutukset,
tapahtumat
ja tilaisuudet
sekä
kampanjat

Päijät-Hämeen laajuinen Yhdessä
Mielessä -hanke käynnistyi, yhteisiä
teematapaamisia syksyllä.
Mielenterveysosaamiseen peruskoulutus
6 h verkossa kaikille ammattilaisille,
käytävissä vuoden 2022 loppuun.

Koululla käyttöön hyvinvoinnin vuosikello,
jossa mielen hyvinvointi myös esillä.
Koulunuorisotyön hanke käynnistyi.

Madallettu kynnystä avun hakemiseen,
viestitty eri tavoin mm. tukipalveluista

Edistetään
asukkaiden
turvallisuutta,
koettu
turvallisuuden
tunne paranee

 

 

 

 

Toteutetaan
turvallisuussuunni
telmassa linjatut
toimenpiteet ja
kampanjat liittyen
mm.
liikenneturvallisuu
den edistämiseen
ja huumeiden
käytön
ennaltaehkäisyyn.

Lisätään tunne- ja
turvataitojen
opettelua lasten
ja nuorten kanssa

Turva10-
menetelmän
käyttöönotto
lasten ja nuorten
kanssa 

Sotkanet,
poliisin
tilastot
(rikosten
määrä jne.)

Palautteet,
kyselyt

Käyttöönoton
toteutus
(Kyllä/Ei) 

 

 

Iso osa turvallisuussuunnitelman
toimenpiteistä on toteutettu, osa
jatkuvaa toimintaa.
Pelastussuunnitelmat uupuvat edelleen
joistain kunnan kiinteistöistä.
Liikenneturvallisuutta käsitellään
koululaisten kanssa säännöllisesti eri
teemoittain.

Kaikkiaan tasan 500 hartolalaista 65
vuotta täyttänyttä haki itselleen
maksuttomat liukuesteet kenkiin talven
2020-2021 liukuesteprojektissa, joka
toteutettiin testamenttivaroin yhdessä
Hartolan Apteekin kanssa.

Tunne- ja turvataitojen opettelua on
lisätty lasten ja nuorten kanssa, ja
tunne- ja kaveritaitoryhmiä järjestetty.

Osa toimijoista ottanut Turva10-
menetelmän käyttöön, mm. kuraattori

Keskusta-alueen viihtyisyyttä ja
turvallisuutta on edelleen parannettu.
Torialueen turvallisuutta parannettiin
mm. liikenne- ja pysäköintijärjestelyillä.
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Perustasoisten
sosiaali- ja
terveyspalveluje
n järjestämisen
turvaaminen
kunnassa 

Palvelusopimusne
uvottelut, avoin
keskusteluyhteys
ja vuorovaikutus
Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän
kanssa

 

Palvelujen
saatavuuden
ja
toteutumisen
arviointi

Palvelusopimusneuvottelu ja yhteisiä
tilaisuuksia PHHYKYn kanssa järjestetty,
esim. LAPE-kuntakierros.
Yhdyspintatyöhön osallistutaan.
Keskusteltu esimerkiksi kiireellisen
hammashoidon saatavuudesta. Yhteistyö
sosiaalipalvelujen kanssa edistynyt
merkittävästi. Lapsiperheiden arjen tuen
palveluihin resursoitu PHHYKYssä,
ammattilaiset esitelleet palveluita
Hartolassa työntekijöille ja vanhemmille.
Puheterapian ja toimintaterapian
saatavuus ei toteudu.
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Kaikenikäisten
kuntalaisten
liikunta-
aktiivisuuden
edistäminen, alle
kouluikäisten
lasten ja
perheiden
liikunnallisen
toiminnan
kehittäminen

Liikuntaneuvonna
n ja
terveysliikunnan
kehittäminen,
varhaiskasvatukse
n
toimintakulttuurin
liikunnallistaminen
ja
perheliikuntaryhm
än
käynnistäminen

Asiakasmäärä
t

Liikuntaneuvo
nnan
vaikuttavuude
n seuranta
käyntikerroilla

Liikunta-
aktiivisuus
varhaiskasvat
uksessa/
ReimaGO

Perheliikunna
n
toteutuminen
(Kyllä/Ei)

Avustusta liikuntahankkeelle ei saatu,
toiminnan ollessa liian samankaltaista
edellisten vuosien kanssa.

Ryhmäliikunnat olivat suurimman osan
kevätkautta tauolla
koronavirusepidemian takia.

Liikuntaneuvonnassa ja
liikunnanohjauksessa oli huomattavasti
vähemmän asiakkaita alkuvuonna
edellisvuoteen verrattuna, pitkälti
koronavirustilanteesta johtuen. Syksyllä
asiakkaiden määrät ovat lisääntyneet.
Liikuntaneuvonnassa oli vuoden aikana
vain 3 asiakasta, liikuntaryhmissä
kävijöitä oli yhteensä 1236.
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta ei ole
saatu arvioitua pienistä asiakasmääristä
johtuen.

Loppuvuonna tarjottiin opastusta
terveysaseman seniorilaitteiden
käytössä ja mainostettiin laitteiden
omatoimikäyttöä.

ReimaGO-sovelluksen tarjoava yritys
lopetti palvelun tarjoamisen keväällä
2021. Sovelluksen mukaan kevyttä
liikettä tulee esikoulussa lapsille paljon,
mutta vauhdikasta liikuntaa vain hyvin
vähän.

Perheliikuntaryhmä toteutui syksystä
alkaen ja tavoitti hyvin perheitä.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus
joulukuussa.

Satamaa ja Jääsjärven/Rautaveden
kalastusmatkailua kehitetään,
hankkeelle saatiin Leader-avustusta.
Hanke edistää sataman turvallisuutta ja
hyödynnettävyyttä, sekä parantaa
kuntalaisten ulkoilumahdollisuuksia.
Hankkeessa on huomioitu laajasti
liikuntarajoitteisten pääsy
luontokohteisiin.
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Nuorten
tupakointi,
alkoholin ja
huumeiden
käyttö
vähentyvät
valtakunnalliselle
tasolle 

Kehitetään
ehkäisevää
päihde- ja
mielenterveystyöt
ä sekä perhe- ja
lähisuhdeväkivalla
n ehkäisyä
moniammatillisesti
, mm. koulutukset,
kampanjat,
vanhemmuuden
tuki,
yhteisöllisyyden
edistäminen sekä
itsetunnon
vahvistaminen.
Erityisenä
painopisteenä
nuorten
huumeiden käytön
ennaltaehkäisy.

TEAviisari,
Kouluterveysk
ysely

sotkanet.fi

Mahdolliset
muut kyselyt,
kuten
päihdetilanne
kysely

Tavoitteet nuorten tupakoinnin, alkoholin
ja huumeiden käytön vähentymisen
suhteen saavutettiin kouluterveyskyselyn
tulosten perusteella.

Nuuska-agenttikoulutus järjestettiin.
Hubu-tunnit 8. luokkalaisille, Juteltaisko -
tunnit pienemmille. Yläkouluikäisille
järjestettiin Päihdeputki -tapahtuma
Nuortentalo Nurkka29:ssä, mukana oli
ammattilaisia ja poliiseja tapahtumaa
järjestämässä. Tapahtuma sai hyvää
palautetta nuorilta.

Vertaistukiryhmä järjestetty alle
kouluikäisten vanhemmille syksyllä.

Nuorten
harrastus- ja
liikunta-
aktiivisuus
lisääntyvät
valtakunnalliselle
tasolle

 

Harrastusmahdolli
suuksien
kehittäminen ja
harrastustoiminta
an osallistumisen
edistäminen
laajalla
yhteistyöllä

 

Kouluterveysk
ysely,
mahdolliset
muut kyselyt

Harrastamisen Suomen malli: Tää on
mun juttu! -hanke käynnistyi
pilottihankkeena alkuvuonna 2021.
Ohjattua harrastustoimintaa järjestettiin
kevät- ja syyslukukausien 2021 aikana
koulupäivien yhteydessä, ja hankkeelle
on myönnetty jatkoaikaa keväälle 2022
johtuen epidemiatilanteesta. Koulu
järjesti myös omia kerhoja kevätkaudella
2021. 

Yhdistyksille ja seuroille jaettiin yleis- ja
kohdeavustuksia toiminnan
järjestämiseen. 

Erityisavustusta vähävaraisten perheiden
7-15-vuotiaiden lasten
liikuntaharrastusten tukemiseen
seuroissa haettiin ja myönnettiin
yksittäisille lapsille vuonna 2021 ja 2020.
Avustuksen käyttöaika päättyi vuoden
2021 loppuun.

KesäPaku -projektissa mielekästä
tekemistä nuorille kesällä.
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Hyvää
ravitsemusta
tuetaan kaikissa
ikäryhmissä

 

Varhaiskasvatus
ja koulu tarjoavat
ravitsemussuositu
sten mukaista
terveellistä
ruokaa

Yksilöllistä
ravitsemusneuvon
taa tarjotaan
terveydenhuollon
ammattilaisten ja
liikuntaneuvojan
vastaanotolla

Lapsiperheille ja
ikäihmisille
järjestetään
maksuttomia
ruokailuja
(ylijäämäruokailu
Yhtenäiskoululla),
mikäli
koronavirustilanne
sen sallii

 

Palautteet ja
kyselyt

Toteutunut
(Kyllä/Ei)

Ruokapalvelut kilpailutettiin alkuvuonna.
Varhaiskasvatuksen ja koulun ruoka ovat
ravitsemussuositusten mukaista, ja
palaute on ollut hyvää. KOKOAVA-
ruokakasvatushankkeeseen lähdettiin
mukaan keväällä 2021.

Ravitsemusneuvontaa on tarjolla mm.
neuvolassa ja liikuntaneuvojan
vastaanotolla.

Maksuttomia ruokailuja perheille ja
ikäihmisille ei ole järjestetty
koronavirustilanteen vuoksi.

Järjestöyhteistyö
n edistäminen

 

Yhdistysillat ja
yhteiset
tapahtumat,
yhteistyö
toiminnan
kehittämisessä 

 

Palautteet Koronavirustilanne on rajoittanut
yhteistä toimintaa ja tapahtumien
järjestämistä. 

Kaikille avoin teematyöpaja ja yhdistysilta
9.11., ”Yhteiset ideat toteutukseen” -
teemalla. Käsiteltiin mm. ideoiden
toteuttamista, rahoitusta, uusien
toimijoiden innostamista mukaan ja
tulevia Hartolan markkinoita 2022 sekä
keskusteltiin yhteisistä ideoista.
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Ikääntyvien
toimintakyvyn
tukeminen

 

Asiointiavustaja-
kokeilu ja
Juttutupa

Asiointi- ja
palveluliikennekok
eilu

 

Asiakasmäärä
t

Palautteet ja
kyselyt

Asiointiavustajatoimintaa ja Juttutupaa
järjestetty koronavirustilanteen
sallimissa rajoissa. Avustamisia ollut 41-
81 kuukaudessa, keskimäärin noin 65
tienoilla silloin, kun ei pidempiä
lomajaksoja ja Juttutupaa järjestetään.
Juttutuvassa kävijöitä 6-20 / kerta,
yleisimmin noin 12.

Asiointi- ja palveluliikennettä järjestetty.
Palvelun käyttö on ollut hyvin vähäistä.

Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma
laadittiin vuosille 2021-2024. Vanhus- ja
vammaisneuvosto arvioi kunnan
ikäystävällisyyttä.

Sähköisten
palvelujen
kehittäminen

 

Yhteispalvelupiste
en toimintoja
kehitetään ja
monipuolistetaan
yhteistyössä eri
toimijoiden, kuten
KELAn ja PHHYKYN
kanssa

Yhteispalvelu
pisteen
käyttäjämäär
ät ja
palautteet

 

Yhteispalvelupiste ollut enimmän osan
ajasta poissa käytöstä.
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2022
3 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Hartolan kuntastrategia päivitettiin edellisen kerran 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 2021-2025
Hartolan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma 2021-2024
Turvallisuussuunnitelma
Ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 2018-2021
Hartolan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 
Päijät-Hämeen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025
Alueellinen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2021-2025
Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
Päijät-Hämeen ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 2021-2025
Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021-2025
Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030
Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2021-2025

Suunnitelmat löytyvät Hartolan kunnan kotisivuilta, osoitteesta: https://hartola.fi/terveys-ja-
hyvinvointi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/ 

Lisäksi huomioidaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja kuntien välisen vuoden 2022 palvelusopimuksen ns.
hyte-liite, jossa on määritelty keskeisiä toimenpiteitä ja mittareita yhdyspinnoilla tehtävälle työlle. Hyte-
liite: Palvelusopimus 2022 Hyte-liite_Hartola.pdf

5 Tavoitteet ja toimenpiteet 2022
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet vuosille 2022-2024 laadittiin alkusyksyllä 2021 ja
on sisällytetty vuoden 2022 talousarvioon. Nämä ovat taulukkomuodossa alapuolella. Lisäksi ohessa on
lueteltu muita keskeisiä asioita vuodelle 2022.

Strategisissa tavoitteissa on huomioitu maakunnalliset hyte-kärjet 2020-2025, joista erityisiksi painopisteiksi
Hartolassa valittiin vuosille 2020-2021 mielen hyvinvointi sekä osallisuus ja yhteisöllisyys. Muut maakunnalliset
hyte-kärjet ovat arjen turvallisuus sekä päihteettömyys ja terveelliset elintavat.

Hartolan uusi kuntastrategia valmistellaan keväällä 2022.

Suunnitelmien systemaattiseen toteutukseen ja seurantaan laaditaan alkuvuonna selkeät toimintatavat.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaiseksi ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi
toimielimeksi nimetään sivistys- ja hyvinvointilautakunta, ja ehkäisevän työn työryhmä perustetaan nykyisten
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toimielin-ryhmän ja PETE-ryhmän tilalle.

Hartola ja Sysmä liikkeelle -hanke alkaa huhtikuussa 2022, hankkeelle saatiin 17 000 euroa hankerahoitusta.
Hankkeessa palkataan Hartolaan ja Sysmään yhteinen liikuntaneuvoja.

Yleinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistäminen sekä
terveyserojen
kaventaminen
huomioidaan osana
kaikkea kunnan
toimintaa

Päätösten vaikutusten
ennakkoarviointi (EVA)
tehdään
vaikutuksiltaan
merkittävistä asioista

Viestitään ja
tiedotetaan
suunnitelmallisesti ja
monipuolisesti
hyvinvointiin ja
terveyteen sekä niiden
edistämiseen liittyvistä
asioista

 Viestinnän
tehostamisen ja
monipuolistamisen
tueksi perustetaan
viestintätiimi

Johtoryhmä,
hyvinvointityöryhmä

Hyvinvointikoordinaattor
i

TEAviisari

Tehdyt EVA-raportit

Palaute viestinnästä ja
tiedottamisesta

Toimiva viestintätiimi
(Kyllä / Ei)
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Kuntalaisten
osallisuuden
lisääminen,
kuntalaisten
näkemykset ja
tarpeet tunnetaan
kunnassa

Osallisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksi
en kehittäminen

Viranhaltijoiden
jalkautuminen 

Osallistuvan
budjetoinnin kokeilu
jokaisella osastolla

Lapsiparlamentti,
nuorisovaltuusto ja
vanhus- ja
vammaisneuvosto
kokoontuvat
säännöllisesti ja
osallistuvat
toimenpiteiden
suunnitteluun

Johtoryhmä,
hyvinvointityöryhmä

Viranhaltijat

Palautteet ja kyselyt,
vastaajien määrät
kyselyissä

Järjestetyt tapahtumat
ja tilaisuudet,
osallistujamäärät
(kuntalaiset,
viranhaltijat,
luottamushenkilöt)

Toteutuneet
osallistuvan
budjetoinnin kokeilut

Mielen hyvinvointi
lisääntyy

Vahvistetaan
ammattilaisten
osaamista ja lisätään
puheeksi ottoa
(koulutukset,
tilaisuudet, verkostot
ym.)

Madalletaan kynnystä
avun hakemiseen mm.
viestinnällisin keinoin

Ehkäisevän päihdetyön
toimielin ja PETE-ryhmä

Oppilashuoltoryhmä

Maakunnallinen
Yhdessä mielessä -
hanke

Sotkanet -indikaattorit

Järjestetyt koulutukset,
tapahtumat ja
tilaisuudet sekä
kampanjat

Edistetään
asukkaiden
turvallisuutta, koettu
turvallisuuden tunne
paranee

Toteutetaan
turvallisuussuunnitelma
ssa linjatut
toimenpiteet ja
kampanjat liittyen mm.
liikenneturvallisuuden
edistämiseen ja
huumeiden käytön
ennaltaehkäisyyn.

Lisätään tunne- ja
turvataitojen opettelua
lasten ja nuorten
kanssa

Johtoryhmä,
hyvinvointityöryhmä

Oppilashuoltoryhmä

Lasten ja nuorten
kanssa työskentelevä
henkilöstö

Sotkanet, poliisin
tilastot (rikosten määrä
jne.)

Palautteet, kyselyt
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Perustasoisten
sosiaali- ja
terveyspalvelujen
järjestämisen
turvaaminen
kunnassa

Palvelusopimusneuvott
elut, avoin
keskusteluyhteys ja
vuorovaikutus Päijät-
Hämeen
hyvinvointiyhtymän
kanssa

PHHYKY,
puheenjohtajafoorumi

Palvelujen saatavuuden
ja toteutumisen
arviointi

Kaikenikäisten
kuntalaisten liikunta-
aktiivisuuden
edistäminen, alle
kouluikäisten lasten
ja perheiden
liikunnallisen
toiminnan
kehittäminen

Maksuton
liikuntaneuvonta ja
matalan kynnyksen
liikuntaryhmät tukevat
liikunnallisten ja
terveellisten
elämäntapojen
omaksumisessa 

Liikunnanohjauksen ja
liikuntaneuvonnan
palvelujen
järjestämiseen
suunnitteilla Hartolan ja
Sysmän kunnan
yhteinen
kehittämishanke

Perheliikuntaryhmän
järjestäminen alle
kouluikäisille lapsille
huoltajineen

Vapaa-aikapäällikkö,
liikuntaneuvoja,
hyvinvointikoordinaattor
i

Asiakasmäärät

Liikuntaneuvonnan
vaikuttavuuden
seuranta käyntikerroilla

Lasten motoristen
taitojen arviointi
varhaiskasvatuksessa

Perheliikunnan
toteutuminen (Kyllä/Ei)

Nuorten tupakointi,
alkoholin ja
huumeiden käyttö
vähentyvät
valtakunnalliselle
tasolle

Kehitetään ehkäisevää
työtä
moniammatillisesti

Päivitetään Hartolan
kunnan ehkäisevän
työn
toimintasuunnitelma,
johon laaditaan
konkreettisia tavoitteita
ja toimenpiteitä
mielenterveyden
edistämiseksi ja
päihdehaittojen
ehkäisemiseksi

Ehkäisevän päihdetyön
toimielin ja PETE-ryhmä

LAPE-ryhmä

Nuorisolain mukainen
monialainen työryhmä

TEAviisari,
kouluterveyskysely,
sotkanet

Mahdolliset muut
kyselyt, kuten
päihdetilannekysely
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Nuorten harrastus- ja
liikunta-aktiivisuus
lisääntyvät
valtakunnalliselle
tasolle

Harrastusmahdollisuuk
sien kehittäminen ja
harrastustoimintaan
osallistumisen
edistäminen laajalla
yhteistyöllä,
harrastamisen Hartolan
malli

Harrastustyöryhmä Kouluterveyskysely,
mahdolliset muut
kyselyt

Hyvää ravitsemusta
tuetaan kaikissa
ikäryhmissä

Varhaiskasvatus ja
koulu tarjoavat
ravitsemussuositusten
mukaista terveellistä
ruokaa ja toteuttavat
ruokakasvatusta osana
toimintaansa.
Ruokakasvatuksen
valmiita toimintamalleja
hyödynnetään
(KOKOAVA-hanke)

Nuorten työpajalla
laadukasta ja
terveellistä
ravitsemusta,
ruuanlaittoa ja
hävikkiruuan
hyödyntämistä.
Energiajuomat kielletty

Yksilöllistä
ravitsemusneuvontaa
tarjotaan
terveydenhuollon
ammattilaisten ja
liikuntaneuvojan
vastaanotolla

Lapsiperheille ja
ikäihmisille järjestetään
maksuttomia ruokailuja
(ylijäämäruokailu
Yhtenäiskoululla), mikäli
koronavirustilanne sen
sallii

Johtoryhmä,
hyvinvointityöryhmä,
sivistystoimi

Palautteet ja kyselyt

Toteutunut (Kyllä/ei)

Hartola - VUOSITTAINEN RAPORTTI 2021

Hyväksytty 19.04.2022 24/26



Järjestöyhteistyön
edistäminen

Yhdistysillat ja yhteiset
tapahtumat, yhteistyö
toiminnan
kehittämisessä

Yhdistysyhteyshenkilö /
hyvinvointikoordinaattor
i

Palautteet

Ikääntyvien
hyvinvointia ja
asiointia tukevien
palvelujen
järjestäminen

Asiointiavustajatoiminta
ja Juttutupa

Asiointi- ja
palveluliikennekokeilu

Hyvinvointikoordinaattor
i

Asiakasmäärät

Palautteet ja kyselyt

Sähköisten palvelujen
kehittäminen

Yhteispalvelupisteen
toimintoja kehitetään ja
monipuolistetaan
yhteistyössä eri
toimijoiden, kuten
KELAn ja PHHYKYn
kanssa

ICT-ryhmä Yhteispalvelupisteen
käyttäjämäärät ja
palautteet
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY

6 Suunnitelman laatijat
Hyvinvointiraportin on laatinut hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen yhdessä hyvinvointityöryhmän
kanssa. Hyvinvointityöryhmän kokoonpano alkuvuonna 2022: kunnanjohtaja Jarkko Seppälä,
hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen, rehtori Tiina Kotila-Paaso, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi
Onali, tekninen johtaja Janne Myntti, vapaa-aikapäällikkö Anna-Maija Muurinen, koulu- ja perhekuraattori
Jenni Palkeinen, sosiaaliohjaaja Heidi Johnson (Päijät-Sote), Kotisalon hoivakodin johtaja Veera Tuomi
(Attendo Oy) sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja Heikki Leisti.

7 Suunnitelman hyväksyminen
Hyvinvointiraportti 2021 hyväksyttiin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 17.3.2022,
kunnanhallituksen kokouksessa 28.3.2022 ja kunnanvaltuuston kokouksessa 19.4.2022.

Hyväksytty valtuustossa osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua: 19.04.2022
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