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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS
VALTUUSTOKAUDELLA 2013-2016
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. Kerran valtuustokaudessa on valmisteltava
laaja hyvinvointikertomus, ja lisäksi valtuustolle on raportoitava vuosittain kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona toimii Hartolassa kunnan johtoryhmä. Kesäkuussa 2017
työnsä aloittaneen hyvinvointiohjaajan nimike muutetaan 1.1.2018 alkaen hyvinvointikoordinaattoriksi, ja
sijoitus organisaatiossa vaihtuu keskushallintoon poikkihallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi.
Hyvinvointikoordinaattori vastaa kunnassa tapahtuvasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä laajan
hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisten hyvinvointiraporttien laatimisesta. Suunnitelmassa asetetut tavoitteet
ja toimenpiteet huomioidaan osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, ja kuntalaisten hyvinvointiin
vaikuttavassa päätöksenteossa tehdään päätösten ennakkovaikutusten arviointia (EVA). Sote- ja
maakuntauudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ja kunnan palvelujen yhdyspinnoista sopiminen
nousevat esiin tulevina vuosina. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tapahtuu yhteistyössä sosiaali- ja
terveydenhuollon ja kolmannen sektorin kanssa, kuntalaisten näkemykset ja tarpeet huomioiden.

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä tukee ja koordinoi edistävää ja ehkäisevää työtä
sekä hyvinvointikertomuksen laatimista. Lisäksi Hartolan kunnassa toimii muun muassa ehkäisevän päihde- ja
mielenterveystyön ohjausryhmä ja työryhmä, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman työryhmä sekä
nuorisolain mukainen moniammatillinen työryhmä. Työryhmät pyrkivät toiminnallaan välittämään ja lisäämään
tietoa sekä edistämään kohderyhmiensä hyvinvointia ja terveyttä.

1 Päättyvän valtuustokauden arviointi
Päättyvän valtuustokauden 2013-2016 arviointi

Edellisellä valtuustokaudella laadittuun hyvinvointikertomukseen 2013-2016 asetettuja tavoitteita olivat
muun muassa tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon suunnitelmallinen lisääminen, laitoshoidon
asteittainen purkaminen ja palveluasumisen rakentaminen, perusopetuksen keskittäminen
yhtenäiskouluun ja yläkoulun uusi käyttö/myynti, kuntalaisten aktivoiminen liikkumaan, toiminnan
järjestäminen nuorille ja nuorten työllisyyden edistäminen, kirjaston toiminnan kehittäminen Lastu -
verkkokirjaston uudella käyttöliittymällä sekä Celia- kirjaston ja venäläisen kirjaston palvelujen
markkinoinnilla, riittävien kunnallisten it-palvelujen turvaaminen, Kuninkaankartanon tilojen saneeraaminen
vastaanottotiloiksi ja terveydenhuollon vastaanottopalvelujen siirtyminen Kuninkaankartanoon, ja
pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen kuntalisällä kolmannen sektorin yhdistyksiin ja yrityksiin.
Kaikki edellä mainitut tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet. Hyvinvointikertomuksessa 2013-2016
asetetuista tavoitteista toteutumatta ovat Hartolassa jääneet ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman
laatiminen, ikääntyvien palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi, matkailua ja yhteisöllisyyttä vahvistavien
sekä eri vuodenaikoihin ajoittuvien tapahtumien järjestäminen, ja ikääntyvien palveluneuvonnan
toteutuminen Hartolassa.
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Hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujärjestelmän vahvuudet ja kehittämiskohteet vuosina 2013-
2016

TEAviisari kuvaa kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, eli
terveydenedistämisaktiivisuutta. TEAviisari -työväline tukee kuntien, alueiden ja koulujen
terveydenedistam̈istoiminnan suunnittelua ja johtamista. Hartolan kunnan pistemäärä
terveydenedistämisaktiivisuudessa oli vuonna 2016 suunnilleen Päijät-Hämeen keskitasoa (63 vs 66
pistettä), parannettavaa oli kuntajohdon (49 vs. 64 pistettä) sekä lukiokoulutuksen (45 vs. 67 pistettä)
suhteen. Liikuntaan liittyvät asiat olivat TEAviisarin mittareiden mukaan erinomaisella tasolla verrattuna
naapurikuntiin ja Päijät-Hämeeseen (84 pistettä), myös perusopetus ja ikääntyneiden palvelut olivat
hyvällä tasolla. 

TEAviisarin vuoden 2016 tulosten mukaan kuntajohdolla oli parannettavaa
terveydenedistämisaktiivisuudessa erityisesti kuntalaisten osallisuuden ja osallistamisen suhteen (24
pistettä Hartolassa, 79 pistettä Päijät-Hämeessä) sekä sitoutumisen (34 vs. 52 pistettä) suhteen.
Sitoutuminen kuvaa strategiatasolla organisaation sitoutumista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen,
josta kertovat muun muassa näkyvyys erilaisissa asiakirjoissa sekä kansallisten ohjelmien hyödyntäminen.
Seurantaa ja tarveanalyysiä sen sijaan tehtiin todella hyvin (90 pistettä Hartolassa, 57 pistettä Päijät-
Hämeessä). Yksittäisinä kehittämiskohteina esiin nousivat muun muassa terveyden edistämisen
johtamisen vastuutahojen nimeäminen, terveyserojen kaventamisen tavoitteiden määrittely, tavoitteiden
toteutumista kuvaavien mittareiden puuttuminen toiminta- ja taloussuunnitelmasta, sekä päätösten
ennakkovaikutusten arvioinnin uupuminen. Lisää yksityiskohtaisempaa tietoa TEAviisarin tuloksista ja
mittareista löytyy osoitteesta www.teaviisari.fi.
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Vuoden 2014 esi- ja perusopetuskyselyn arviointitulosten mukaan esiopetuksen ja perusopetuksen
vahvuuksina Hartolassa olivat osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, sekä turvallinen
opiskeluympäristö. Lapsilla oli mahdollisuus oppia omien oppimisedellytystensä mukaisesti ja saada
riittävästi tukea oppimiseensa. Sopiva opetusryhmäkoko mahdollisti riittävän opettajan ohjauksen
oppitunnilla. Yhteistyö perheiden kanssa oli toimivaa, ja huoltajat olivat hyvin tietoisia lapsen
kehittymisestä ja koulunkäynnin sujumisesta. Sähköiset viestintävälineet olivat helpottaneet ja
nopeuttaneet tiedonkulkua koulun ja kodin välillä. Esiopetuksen piha-alue välineistöineen sekä päiväkodin
lähiympäristö mahdollistivat monipuolisen toiminnan.

Vuoden 2016 maakunnallisen esi- ja perusopetuskyselyn arviointitulosten mukaan vahvuuksia olivat muun
muassa ammattitaitoinen, osaava ja ystävällinen henkilökunta, turvalliset, viihtyisät ja monipuolisen
toiminnan mahdollistavat oppimisympäristöt, hyvin toimiva ja myönteinen yhteistyö perheiden kanssa, sekä
riittävä tuki oppimiseen ja myönteinen suhtautuminen erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin.
Kehittämiskohteina nähtiin osallisuuden lisääminen, tietokoneiden ja tablettien hyödyntäminen, sekä
hyvinvoinnin lisääminen esimerkiksi lisäämällä liikuntaa koulupäiviin ja varmistamalla kouluterveydenhuollon
palvelujen saatavuus.

Syyslukukaudella 2016 otettiin käyttöön uusi esiopetuksen opetussuunnitelma, sekä uusi perusopetuksen
opetussuunnitelma 1.-6. vuosiluokille.

Hartolassa on pyrkimyksenä edistää kaikenikäisten kansalaisten terveyttä ja toimintakykyä mm.
liikuntaneuvonnan, uimakoulujen, harrastustilojen, liikuntapaikkojen ja lainattavien liikuntavälineiden
muodossa. Kunnassa tuetaan asukkaiden liikuntamahdollisuuksia mm. huolehtimalla liikuntatiloista ja
paikoista ympärivuotiseen liikkumiseen. Vuonna 2015 valmistui Yhtenäiskoulun yhteyteen uusi
monitoimihalli KunkkuAreena sekä vuonna 2016 Lähiliikuntapaikka. 

Peruspalvelukeskus Aavan alueella oli käytössä vuonna 2011 laadittu yhteinen toimintasuunnitelma,
AATTO-malli, joka keskeisenä painopistealueena oli entistä tiiviimpi yhteistyö perheiden kanssa, yhteiset
terveystarkastusten ajankohdat ja yksilöllisen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen. Sosiaalista
hyvinvointia edistettiin panostamalla lastensuojelutyön kehittämiseen. Lastensuojelutyön
selvittämisprosessi mallinnettiin ja ehkäisevän perhetyön prosessi selkiytettiin. Lisäksi arvioitiin ja
mallinnettiin lastensuojelun avohuollollista työtä sekä osallistuttiin Vahva pohja elämään -hankkeeseen.
Syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin mm. osallistumalla seudullisen mielenterveys- sekä päihdetyön
suunnitelman laatimiseen sekä yhteistyöhön muiden sidosryhmien kanssa koulupudokkuuden estämiseksi.

Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi aloitettiin ns. HEHKO-käynnit (hyvinvointia edistävät käynnit)
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peruspalvelukeskus Aavan alueella. HEHKO-käynnit olivat harkinnanvaraisia, ennaltaehkäiseviä palveluja,
toiminta alkoi vanhimmasta ikäluokasta alkaen. Käynnin yhteydessä selvitettiin yhdessä ikääntyneen
kanssa hänen tilannettaan, tarkoituksena oli antaa ikääntyneelle tilaisuus pohtia häntä askarruttavia
kysymyksiä ja kannustaa käyttämään omia voimavarojaan omatoimisuuden säilyttämiseksi, sekä kertoa
kunnassa tarjolla olevista palveluista ja henkilöistä, joihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. 2.1.2015
käynnistettiin myös palveluohjaus ikääntyneille Aavan alueella Palveluohjauskeskus Paulissa.
Palveluohjauskeskus neuvoo ikäihmisten kotona asumiseen liittyvissä asioissa. Ikääntyvän väestön
palveluiden kehittäminen jatkui palvelurakenneuudistuksen kautta. Laitospaikkoja vähennettiin asteittain
ja kotihoidon toimintaa uudistettiin työtapoja muuttamalla. Toimintakykyä ylläpitävän päivä- ja
ryhmätoiminta aloitettiin mallinnuksen mukaan asteittain, hoitokertomukset otettiin vuodeosastoilla
käyttöön. Lisäksi kehitettiin saattohoitoa ja muistikoordinaattoritoimintaa.

Peruspalvelukeskus Aavan tuottamat terveydenhuollon vastaanottopalvelut sisälsivät Hartolassa saatavilla
olevat psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanoton sekä päihdevastaanoton. Suun terveydenhuollon palvelut
Hartolassa sisälsivät suuhygienistin vastaanoton, hammaslääkärin ajanvarausvastaanotot, sekä
päivystysvastaanotot akuuttia avun tarvetta varten. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotettiin Päijät-Hämeen
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimesta.

Päijät–Hämeen alue oli mukana ns. Hyvis –hankkeessa. Hyvis-hankkeessa koottiin internet-sivuille
luotettavaa, asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä. Oman asuinalueen palvelut
löytyvät erillisistä valikoista ja jokaiselle ikäryhmälle koottiin omat osiot. Väestön terveyserojen
kaventamiseksi otettiin vastaanottopalveluissa käyttöön yhtenäinen hoidon tarpeen arviointi. Potku-
hankkeen kautta kehitettiin ja vakiinnutettiin käyttöön uusia toimintamalleja erityisesti
pitkäaikaissairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Asiakkaille suunnattua tiedottamista palvelujen
saatavuudesta ja tarjonnasta netin välityksellä lisättiin. Työttömien terveydenhoitoa toteutettiin jatkamalla
Rytmi-hankkeen mukaista toimintaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi selkiytettiin
elintapaprosesseja yhdessä muiden tulosalueiden kanssa, sekä laadittiin joukkoseulontaohjelma.

Hyvinvointia edistävät hankkeet ja projektit vuosina 2013-2016

Hartolassa oli käynnissä useita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä projekteja ja hankkeita
valtuustokaudella 2013-2016.

Vuosina 2012-2014 Hartola oli mukana Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshankkeessa, jolla pyrittiin
tukemaan Hartolan, Sysmän ja Heinolan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaisuutta.
Kehittämisen ja hankkeen käytännön työn kohteena oli uuden yritystoiminnan aikaansaaminen alueelle,
työllisyyden edistäminen, yritysten kasvu ja kehittyminen. Hanke päättyi vuonna 2014, mutta erinomaisten
tulosten ansiosta elinkeinoyhteistyö jatkui Hartola-Sysmä alueella vuosina 2015-2017. Työn painopisteenä
oli yritysneuvonta ja työllisyyden edistäminen sekä kuntamarkkinointi ja matkailuyhteistyö.

Nuorten työllistymistä ja opiskelumahdollisuuksia tuettiin Nuorten työpaja Signaali -hankkeen avulla.
Työpajatoiminnan tarkoituksena on tukea nuoria elämänhallinnassa, ammatinvalinnassa ja työelämään
siirtymisessä. Työpajatoiminnan lisäksi Hartolassa toimi myös Hartolan Etsivä -hanke. Etsivä nuorisotyön
tavoitteena on löytää syrjäytymisvaarassa olevat alle 29-vuotiaat nuoret, auttaa heitä saavuttamaan
tarvitsemiansa palveluja, sekä tarjota heille turvallisen aikuiskontaktin ja varhaista tukea.
Työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on saatu vuosittain valtionavustusta, ja toiminta jatkuu
edelleen valtuustokaudella 2017-2020.

Hartolassa oli useita hankkeita varhaiskasvatuksen ja koulun toiminnan kehittämiseen. Hartolan
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varhaiskasvatus on mukana Päijät-Hämeen kuntien yhteishankkeessa kunnallisten
varhaiskasvatuspalveluiden seudullisessa kehittämisessä 2016-2017 (SEUTUVARKE). Tavoitteena on
kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden laadun parantaminen Päijät-Hämeen alueella toteuttamalla
varhaiskasvatushenkilöstön suunnitelmallista kehittämistarpeisiin kohdennettua täydennyskoulutusta.
Täydennyskoulutus kohdistuu varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden ja henkilöstön
ammatillisuuden vahvistamiseen ja kehittämiseen, lasten kuulemisen ja osallisuuden vahvistamiseen sekä
seudullisen verkostoitumisen vahvistamiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen.

Hartolan yhtenäiskoulu rekisteröityi mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen, ja avustukset ja Liikkuva koulu -
toiminta alkoivat vuoden 2016 alussa. Keväällä 2016 Hartolan yhtenäiskoulun opettajien valmiuksia
kehitettiin digitaalisten laitteiden hyödyntämisessä ja digitaalisessa opetuksessa
yhteistoimintasopimuksella Linkkitiimin kanssa. Hartolan kunta sai STEA:n avustuksena
veikkausvoittovaroja vuosina 2015-2016 toteutettuun lähiliikuntapaikan rakentamiseen yhtenäiskoulun
yhteyteen. Vuosille 2016-2017 myönnettiin opetushallituksen avustus kerhotoiminnan kehittämiseen sekä
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion erityisavustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin
Hartolan yhtenäiskoulussa.

Myös vapaa-ajan toimintaan panostettiin. Aluehallintovirasto on tukenut liikunnallisen elämäntavan
paikallista kehittämistä erityisavustuksella vuosina 2015-2017. Aktiivisemmaksi askel kerrallaan -
hankkeessa toimii Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ry:stä palkattu liikuntaneuvoja, joka opastaa kunnan
asukkaita liikkumisen pariin ja toteuttaa kuntalaisille erityisesti matalan kynnyksen liikuntapalveluja, joihin
liikuntaa aloittelevienkin on helppo lähteä mukaan. 

Yhteen Hiileen -jatkohankkeessa (2012-2014) perustettu yhteisötila Hartolan Olkkari on jatkanut
toimintaansa eläkeläisjärjestöjen ylläpitämänä. Hartolan kunnankirjaston toimintaa vietiin eteenpäin
Digittääkö? -hankkeella ja Hanaa! -hankkeella, ja vuonna 2016 kirjasto sai valtionavustusta Satsaus
tulevaisuuteen -hankkeeseen, jossa kirjastotoimintaa kehitettiin edelleen.

Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli voimakkaasti noususuuntainen, ollen vuonna 2015 jo 81,2 %.
Tähän olivat vaikuttamassa mm. kunnan velanotto yhtenäiskoulun saneeraukseen, liikuntahallin ja
lähiliikuntapaikan rakentamiseen sekä tehostetun palveluasumisen rakentaminen. Peruskoulun
oppilasmäärät ovat laskeneet vuodesta 2004 lähtien tarkasteltuna, ja koululuokkien yhdistäminen sekä
yhtenäiskoulun saneeraus varmistivat toimivan ja laadukkaan perusopetuksen tarjonnan Hartolassa
kustannustehokkaammin. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna panostus kuntalaisten palvelujen kehittämiseen
lisää kuntalaisten hyvinvointia.

2 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
2.1. Yhteenveto väestön hyvinvoinnin kehittymisestä valtuustokaudella 2013-2016

Talous ja elinvoima

Hartolan väestömäärä on ollut edelleen laskusuuntainen valtuustokaudella 2013-2016, ja tilastokeskuksen
ennusteiden mukaan sen odotetaan edelleen laskevan vuoteen 2030 mennessä. Huoltosuhde jatkaa
kasvuaan väestön ikääntyessä, ja elatussuhde on ollut noususuuntainen, mikä kertoo sekä väestön
ikärakenteen muutoksesta että tarpeesta panostaa kuntalaisten työllistymiseen ja työpaikkojen syntymisen
edistämiseen myös jatkossa. Koulutustaso Hartolassa on ollut lievästi noususuuntainen, mutta se on edelleen
alhaisempi kuin koko maan väestön tai Päijät-Hämeen keskimääräinen koulutustaso. Koulutuksen ulkopuolelle
jäävien 17-24-vuotiaiden määrässä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Myös nuorisotyöttömien määrä vaihtelee
vuosittain, mutta tilanne oli vuonna 2016 suhteellisen hyvä verrattuna Päijät-Hämeen ja koko maan
tilanteeseen. Nuoria tulee edelleen kannustaa kouluttautumaan, koulutuksen ulkopuolelle jäävien koulutus- ja
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työllistymismahdollisuuksia tukee mm. nuorten työpajatoiminta.

Kunnassa on Päijät-Hämeeseen ja koko maahan verrattuna enemmän pienituloisia, ja varsinkin lapsiperheiden
pienituloisuusaste on selvästi korkeampi. Lapsiperheiden osalta pienituloisuusaste on ollut noususuunnassa,
ja toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on kasvanut hälyttävästi ollen selvästi vertailukuntia ja koko
maan tilannetta suurempi. Keskimääräisesti kuntalaisten käytettävissä olevissa tuloissa ei ole kuitenkaan
tapahtunut suuria muutoksia, mikä kertoo osaltaan väestöryhmien välisen eron kasvamisesta.
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita 25 - 64-vuotiaita oli vuonna 2015 hieman enemmän kuin edellisinä
vuosina. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 18-24 vuotiaiden määrä oli kuitenkin pysynyt
samansuuntaisena kuin aiempina vuosina. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pienituloisten lapsiperheiden
tukemiseen ja syrjäytymisvaarassa oleviin, pitkään toimeentulotukea saaneisiin nuoriin aikuisiin.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kasvoivat voimakkaasti vuonna 2012 ja menot jatkuivat kolme
vuotta noususuuntaisena osittain rakenteellisten tekijöiden takia. Vuoden 2014 jälkeen sosiaali- ja
terveystoimen nettokustannukset kuitenkin kääntyivät laskuun. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuoden
2016 tilinpäätös on ollut ylijäämäinen, ja Hartolan kunta saa palautuksia jo maksetuista palvelumaksuista ja
rahoitusosuuksista kuntayhtymältä.

Lapset ja nuoret

Hartolan kunnassa lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä on ollut hieman enemmän kuin vertailukunnissa.
Lastensuojeluilmoitusten määrä on Hartolassa hieman suurempi koko maan tilanteeseen verrattua, ja
lastensuojelullisten avohuollollisten tukitoimenpiteiden piirissä lapsia ja nuoria on ollut paljon. Myös kodin
ulkopuolelle sijoitettujakin on koko maan tilanteeseen verrattuna runsaasti. Kasvatus- ja perheneuvonnassa on
vuoden 2015 aikana ollut Hartolassa huomattavasti vähemmän asiakkaita kuin koko maassa keskimäärin.

Vuonna 2013 suoritetussa kouluterveyskyselyssä hartolalaisten 8. ja 9. luokkalaisten vastauksista suuri osa on
koko maan tuloksiin verrattuna keskitasoa. Hartolassa esimerkiksi koulukiusaamiseen osallistuminen, toistuvat
rikkeet sekä opiskelua haittaavat väkivaltatilanteet ovat harvinaisempia kuin koko maassa keskimäärin. Koko
maan tilanteeseen verrattuna yleisempää on ylipaino, terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi
kokeminen, päivittäinen tupakointi, läheisen alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat, laittomien huumeiden kokeilu
sekä koulu-uupumus. 8. ja 9. luokkalaiset kokevatkin keskimääräistä useammin, että opettajat eivät ole
kiinnostuneita oppilaan kuulumisista ja oppilaat eivät tiedä miten voivat vaikuttaa koulunsa asioihin. Myös
keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Edellä mainituista
esimerkiksi terveyden kokeminen keskinkertaiseksi tai huonoksi sekä ylipaino ovat vähenemään päin, mutta
päivittäin tupakoivien määrä on lisääntynyt runsaasti edellisestä kouluterveyskyselystä. Tulokset kertovat
nuorten vaikeuksista tulla kuulluksi, turvattomuudesta ja henkisestä pahoinvoinnista.

Työikäiset

Perusterveydenhuollon avohoidon käynnit ovat aavistuksen laskeneet 15-64-vuotiailla. Vaikeasti työllistyvien
määrä on viime vuosina kääntynyt uudelleen noususuuntaan, mutta koko maan tilanteeseen suhteutettuna
vaikeasti työllistettäviä on kuitenkin vielä Hartolassa hieman keskimääräistä vähemmän. Huolta aiheuttaa
työikäisten päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat. Päihdehuollon laitos- ja vuodeosastohoitojaksot ovat
yleistyneet selvästi. Päivärahaa mielenterveysperusteisesti saaneiden määrä on vielä maltillisella tasolla, mutta
lähtenyt uudelleen nousuun, ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä
saavia 25 - 64-vuotiaita oli Hartolassa hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Huolestuttavaa on
mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairaalahoitoa saaneiden 18-24-vuotiaiden runsas osuus.

Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64-vuotiaiden määrä on hienoisessa laskussa. Laskusuuntainen on myös
verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 16 - 64-vuotiaista, ja se on samalla
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Päijät-Hämeen kuntien pienin määrä. Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavia on Hartolassa hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen, verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja on 40
vuotta täyttäneistä hieman useampi kuin koko maassa keskimäärin, ja kuolleisuus verenkiertoelinsairauksien
vuoksi on Hartolassa suurempi kuin koko maassa keskimäärin. 15-64-vuotiailla kuolleisuus
verenkiertoelinsairauksiin on myös suurempi kuin koko maassa keskimäärin. PYLL-indeksissä vuosina 2009-
2013 ennenaikaisen kuoleman aiheuttajina nousivat esiin miehillä tapaturmat ja tapaturmien sisällä
itsemurhat, influenssa ja keuhkokuume sekä alkoholiperäiset sairaudet. Naisilla suurimpia ongelmia olivat
pahanlaatuiset kasvaimet ja niistä rintasyöpä, tapaturmat ja myrkytykset, joista itsemurhat muodostivat suuren
osan, sekä alkoholiperäiset sairaudet.

Ikääntyneet

Vuoden 2016 lopussa Hartolassa asui 1006 yli 65-vuotiasta, mikä on 34,4 % kunnan väestöstä. Yli 75-vuotiaita
asukkaita oli 446, eli 15,3 %. Lähes kaikki yli 75-vuotiaat asuivat kotona vuonna 2015. Hartolassa
omaishoidontukea sai vuonna 2016 alle puolet tavoitetasosta. Yksinasuvia yli 75-vuotiaita on Hartolassa
vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin tai naapurikunnissa.
Täyttä kansaneläkettä saavien määrä on laskenut vuodesta 2008 alkaen, mikä kertoo ikääntyneiden
parantuneesta tulotasosta ja riittävästä työeläkkeen määrästä.

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä Hartolassa yli 65-vuotiailla ei eroa huomattavasti
aiempien vuosien tilanteeseen tai naapurikuntiin verrattuna. Kirurgiset toimenpiteet 75 vuotta täyttäneillä ovat
laskusuunnassa. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja 65 vuotta täyttäneillä on ollut hieman
enemmän kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyneet hoitojaksot
ovat kuitenkin laskusuuntaisia, ja myös vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen yli 65-
vuotiaiden osuus on laskusuunnassa. Huolestuttavaa on yli 65-vuotiaiden päihdesairauksien
vuodeosastohoitojaksot, joita on selvästi enemmän kuin muissa kunnissa.

2.2. Väestön hyvinvoinnin kehittyminen valtuustokaudella 2013-2016

Kaikki ikäryhmät

Hartolan väestömäärä oli valtuustokaudella 2013-2016 edelleen laskusuuntainen heijastuen verotuloihin ja
valtionosuuksiin. Vuoden 2016 lopulla Hartolan väestömäärä oli 2924. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan
väestömäärän odotetaan edelleen laskevan vuoteen 2030 mennessä. Huoltosuhde jatkaa kasvuaan, sillä
lasten ja työikäisten määrä vähenee ja ikääntyneiden määrä lisääntyy. Vuonna 2016 huoltosuhde oli 80,3 kun
se koko maassa oli keskimäärin 59,1. Hartolassa huoltosuhde on kuitenkin matalampi kuin naapurikunnissa
Sysmässä ja Joutsassa. Työttömiä on vuonna 2016 ollut 13,0 % työvoimasta, ja työttömistä 23,4 % on ollut
pitkäaikaistyöttömiä. Vaikeasti työllistyvien määrä on viime vuosina kääntynyt uudelleen noususuuntaan,
vuonna 2013 4,5 % ja vuonna 2016 5,6 % 15-64-vuotiaista. Koko maan tilanteeseen suhteutettuna vaikeasti
työllistettäviä on kuitenkin vielä Hartolassa hieman keskimääräistä vähemmän. Elatussuhde eli työvoiman
ulkopuolella olevien ja työttömien määrä sataa työllistä kohti on ollut noususuuntainen, kertoen tarpeesta
panostaa kuntalaisten työllistymiseen ja työpaikkojen syntymisen edistämiseen myös jatkossa. Elatussuhde oli
194,1 vuonna 2015.
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Väestön koulutustasomittain kertoo perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisen
pituuden henkeä kohti. Hartolassa koulutustaso on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin alhaisin (2,39
vuotta), ja selvästi alhaisempi kuin koko maan väestön keskimääräinen koulutustaso (3,58 vuotta).
Hartolalaisten koulutustaso on kuitenkin ollut tasaisesti noususuuntainen vuodesta 2008 vuoteen 2014,
vuosien 2014 ja 2015 välillä ei ollut muutoksia. Koulutuksen ulkopuolelle jäävien 17-24 vuotiaiden määrä oli
vuonna 2015 noin yhden prosenttiyksikön suurempi kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin (10,5 % vastaavan

Hartola - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020

Hyväksytty 15.12.2017 11/49



ikäisestä väestöstä), mutta määrässä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Vuonna 2013 koulutuksen ulkopuolelle
jäi 7,4 % vastaavan ikäisistä ja vuonna 2014 15,1 % vastaavan ikäisistä nuorista aikuisista. Nuorisotyöttömiä oli
vuonna 2016 Hartolassa 14,4 % 18 -24-vuotiaasta työvoimasta, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin
vuonna 2014, ja myös hieman vähemmän kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin. Nuoria tulee
edelleen kannustaa kouluttautumaan, koulutuksen ulkopuolelle jäävien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia
tukee mm. nuorten työpajatoiminta.
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Kunnassa on Päijät-Hämeeseen ja koko maahan verrattuna enemmän pienituloisia. Pienituloisia kunnassa on
24,0 %, ja lapsiperheiden pienituloisuusaste on 28,8 %, mikä on selvästi muita Päijät-Hämeen kuntia ja koko
maata (11,8 %) korkeampi. Lapsiperheiden osalta pienituloisuusaste on noususuunnassa, ja myös
toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on kasvanut (11,6 % vuonna 2015) ja on nyt huomattavasti
korkeampi kuin Päijät-Hämeessä ja koko maassa keskimäärin. Keskimääräisesti kuntalaisten käytettävissä
olevissa tuloissa ei ole kuitenkaan tapahtunut suuria muutoksia. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita 25
- 64-vuotiaita oli Hartolassa 2,3 % vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2015, mikä on aiempia vuosia
enemmän. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 18-24 vuotiaiden määrä oli kuitenkin pysynyt
samansuuntaisena kuin aiempina vuosina (3,7 %). Erityistä huomiota tulee kiinnittää pienituloisiin
lapsiperheisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin, pitkään toimeentulotukea saaneisiin nuoriin aikuisiin.
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Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kasvoivat voimakkaasti vuonna 2012 ja menot jatkuivat kolme
vuotta noususuuntaisena osittain rakenteellisten tekijöiden takia. Vuoden 2014 jälkeen sosiaali- ja
terveystoimen nettokustannukset kuitenkin kääntyivät laskuun, vuonna 2014 menot olivat 4415,5 euroa
asukasta kohti ja 4270 euroa vuonna 2015. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat kuitenkin
edelleen koko maan ja Päijät-Hämeen tilanteeseen verrattuna suuret. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
vuoden 2016 tilinpäätös on ollut ylijäämäinen, ja Hartolan kunta saa palautuksia jo maksetuista
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palvelumaksuista ja rahoitusosuuksista kuntayhtymältä. Vammaispalvelulain mukaisten tukitoimien määrä on
ollut myös voimakkaassa kasvussa, tämä korreloi osittain ikääntyvän väestön määrän kasvuna esim. asunnon
muutostöiden määrän lisääntymisenä. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien
meno oli 65,7 euroa asukasta kohti vuonna 2015, kun vuonna 2013 vastaava summa oli 38,7. Sosiaali- ja
terveyspalveluista muun muassa perusterveydenhuollon avohoidon kaikki käynnit 1000 asukasta kohti ovat
lisääntyneet hieman vuodesta 2013 vuoteen 2016 (4365 ja 4937), ja myös mielenterveyspalvelujen käytön
määrä lisääntyi. Päihdepalvelujen laitoshoidon asiakkuus on lisääntynyt, ja sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla päihteiden vuoksi hoidettuja potilaita oli vuonna 2015 jo 8,0 tuhatta asukasta kohti, mikä on
huomattavasti enemmän kuin koko maassa (2,8 / 1000as.). Päihdehuollon laitoshoidossa olleiden määrä kuvaa
osaltaan päihdeongelmien määrää ja vaikeusastetta, mutta kuntien kustantaman laitoshoidon määrä riippuu
myös käytettävissä olevista resursseista sekä vallitsevista hoitokäytännöistä. Mikäli laitospalveluja tai niiden
ostosopimusta ei ole, asiakkaat näkyvät todennäköisesti vuodeosastoilla. Päihdehuollon avopalvelujen yleisesti
saatavilla olevat tilastot kuvaavat vain A-klinikan ja nuorisoasemien asiakkaiden määriä, ja näissä asiakkaina on
vuosittain vain yksittäisiä hartolalaisia. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä pyydetyistä Hartolan
päihdeterapeutin potilaskontaktien ja potilaiden lukumääristä on tietoa vuosilta 2013-2016. Kaaviota
tulkittaessa on huomioitava, että päihdeterapeutti oli poissa ajalla 15.8.-31.12.2016, jolloin sijaista ei ollut, ja
tämä näkyy vuoden 2016 kontaktien ja potilaiden määrässä. Alkoholijuomien myynti asukasta kohti on
Hartolassa suurempaa kuin koko maassa keskimäärin (10,5 vs. 7,1 litraa 100 % alkoholia), mutta trendi on
ollut hienoisesti laskusuuntainen jo vuodesta 2011 asti.  
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Kelan sairastavuusindeksi oli noususuuntainen vuodesta 2008 lähtien, saavuttaen huippunsa vuonna 2014
(115,8). Suurimpina vaikuttajina tähän olivat tapaturmaindeksin nousu, sekä sairauspäivärahaa saaneiden 16-
64-vuotiaiden määrän lisääntyminen. Vuonna 2016 Kelan sairastavuusindeksi oli kuitenkin vain 109,5. THL:n
sairastavuusindeksin mittareiden mukaan terveydenhuollon voimavaroja tulisi suunnata erityisesti sydän- ja
verisuonisairauksien, mielenterveysongelmien sekä tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
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Vuonna 2009-2013 laskettu menetetyt elinvuodet -indeksi eli PYLL kuvaa ehkäistävissä olevien, ennenaikaisesti
menetettyjen elinvuosien määrää. Hartolan kunnan PYLL-indeksi vuonna 2013 oli yhteensä 5370, kun koko
maassa vastaava luku on 3462. Päijät-Hämeen kuntien välisessä vertailussa Hartolan kunnan miesten PYLL-
indeksi on kolmanneksi korkein, naisten PYLL-indeksi sijoittui noin puoliväliin. Hartolan PYLL-trendi miesten
osalta on ollut kuitenkin laskusuuntainen vuosilta 1999-2003 vuosille 2009-2013. Pitkällä aikavälillä
tarkasteltuna näkyi muutenkin jonkin verran muutoksia PYLL-indeksissä. Naisilla menetettyjen elinvuosien
osalta tilanne huonontui yli 25 % ja miehillä parantui 15-25 %. 

Kuntalaisten turvallisuuteen osaltaan ovat vaikuttamassa liikenneturvallisuuden vaarantamiseen liittyvien
rikkomusten määrän suuri kasvu - jo 271,3 / 1000 asukasta kohti vuonna 2015. Hartolan tilanne
liikennerikkomusten suhteen on huomattavasti synkempi kuin Päijät-Hämeessä tai koko maassa keskimäärin,
jossa liikenneturvallisuuden vaarantamiseen liittyviä rikkomuksia on tapahtunut 73,9 / 1000 asukasta kohti.
Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä oli aiemmassa
tarkastelujaksossa noussut, mutta edellisellä valtuustokaudella on tapahtunut muutos positiivisempaan
suuntaan ja vuonna 2016 tapauksia oli 4,1 / 1000 asukasta kohti. Päihteiden vaikutuksen alaisena tehtyjen
rikosten määrä oli ennätyskorkea vuonna 2015, mutta laski huomattavasti vuonna 2016. Huumausainerikosten
määrä kasvaa edelleen. Päihde- ja huumausainerikosten määrästä huolimatta päihdekiinniottojen määrä
Hartolassa (5,1 / 1000 as.) on huomattavasti matalampi kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin (12,8 / 1000 as.).
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Päijät-Hämeen rikostilastoja tarkastellessa ilmoitettujen omaisuusrikosten lukumäärä Hartolassa asettuu
keskimääräiselle tasolle.
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Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Hartolan kunnassa lapsiperheistä 28,0 % on ollut yksinhuoltajaperheitä vuonna 2016, mikä on hieman
enemmän kuin vertailukunnissa. Arvioitaessa lastensuojelullisten toimien prosenttilukuja on huomioitava
Hartolan kunnan pieni väestömäärä sekä 0-18-vuotiaiden osuus (14,4 % vuonna 2016) kunnan
väestömäärästä. Lastensuojeluilmoitusten määrä on Hartolassa vertailukuntia ja koko maan tilannetta
suurempi. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä lapsia ja nuoria on ollut paljon, 10,0 %, ja
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kodin ulkopuolelle sijoitettujakin on koko maan tilanteeseen verrattuna runsaasti (2,5 %). Kasvatus- ja
perheneuvonnassa on vuoden 2015 aikana ollut Hartolassa vain 20 asiakasta / 1000 alle 18-vuotiasta kohti,
kun taas koko maassa asiakkaita on keskimääräisesti ollut 73 / tuhatta alaikäistä kohti.
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Vuonna 2013 suoritetussa kouluterveyskyselyssä suuri osa hartolalaisten 8. ja 9. luokkalaisten vastauksista on
koko maan tuloksiin verrattuna keskitasoa. Hartolassa koululounaan jättäminen välistä (16,7 % vastanneista)
on harvinaisempaa, koulun fyysisissä työoloissa on harvemmin puutteita (39,3 %), koulukiusaamiseen
osallistuminen viikoittain on harvinaisempaa (1,5 %), toistuvia rikkeitä vähemmän (10,9 %), sekä opiskelua
haittaavia väkivaltatilanteita (9,1 %) on vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Koko maan tilanteeseen
verrattuna yleisempää on 8. ja 9. luokkalaisten ylipaino (23,1 %), terveydentilansa keskinkertaiseksi tai
huonoksi kokeminen (21,2 %), päivittäinen tupakointi (15,2 %), läheisen alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat
(16,9 %) sekä laittomien huumeiden kokeilu (12,1 %). Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien
sekä ylipainoisten osuus on hieman laskussa. Koulu-uupumusta kokee 15,2 % 8. ja 9. luokkalaisista, ja oppilaat
kokevat keskimääräistä useammin, että opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaan kuulumisista (65,2 %)
eivätkä rohkaise mielipiteen ilmaisuun tunneilla (47,0 %). Yli puolet oppilaista (54,5 %) eivät tiedä, miten voivat
vaikuttaa koulun asioihin. Myös keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa (13,6 %) on enemmän kuin koko
maassa keskimäärin. 9,4 % ilmoittaa, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää, ja 9,2 % ilmoittaa olevansa
kiusattuna vähintään kerran viikossa. Noin joka kolmas harrastaa hengästyttävää liikuntaa enintään tunnin
viikossa. Päihteidenkäytön suuret prosenttiosuudet koko maan ja Päijät-Hämeen tilanteeseen verrattuna sekä
esimerkiksi päivittäisen tupakoinnin määrän selkeä nousu kertovat ikäryhmässä esiintyvästä pahoinvoinnista.
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Hyvinvointikertomuksessa 2013-2016 todettiin, että opiskeluvaikeuksien määrä on melkoisen korkea, ja
oppilashuollon tuen koetaan huonontuneen merkittävästi. Koululaisista 46 % koki vaikeuksia päästä
kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, ja peräti 72 % mielestä oli vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle.
Koulupsykologin vastaanotolle oli myös huomattavan vaikeaa päästä (60 %). Huomioiden koululaisten
vastaukset kouluterveyskyselyyn olisi erityisen tärkeää turvata vaivaton ja nopea pääsy terveydenhuollon
ammattilaisen vastaanotolle. Vuonna 2016 toteutetussa esi- ja perusopetuksen maakunnallisessa arvioinnissa
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suoritettiin laajat kyselyt yhtenäiskoulun ja esiopetuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista, ja koululaisten
osallisuuden lisääminen sekä kouluterveydenhuollon palvelujen saatavuus nähtiin edelleen tärkeinä
kehittämiskohteina. Positiivista oli muun muassa se, että henkilöstö koettiin osaavaksi ja luotettavaksi, ja
koulun ja kodin välinen yhteistyö oli myönteistä. Oppimista myös tuettiin riittävästi ja koulussa suhtauduttiin
myönteisesti tukea tarvitseviin oppilaisiin. 

Työikäiset

Perusterveydenhuollon avohoidon käynnit ovat aavistuksen laskeneet 15-64-vuotiailla, vuonna 2013 oli 1131
perusterveydenhuollon avokäyntiä 1000 vastaavan ikäistä kohti, kun taas vuonna 2016 vastaava luku oli 1026.
Osan tästä selittää työterveyshuollon palvelujen käyttömahdollisuus. Huolta aiheuttaa työikäisten
päihdehuollon laitoshoidossa ja vuodeosastohoidossa olleiden määrän lisääntyminen. Esimerkiksi
päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot 25 - 64-vuotiailla tuhatta vastaavan ikäistä kohti ovat lisääntyneet
vuodesta 2013 vuoteen 2015 9,7:stä hoitojaksosta 20,5 hoitojaksoon.

Työikäisten mielenterveysongelmia esiintyy yhä. Huolestuttavinta on, että 18-24-vuotiaiden sairaalahoito
mielenterveyden häiriöiden osalta on yleistynyt runsaasti ja on huomattavasti yleisempää kuin vertailukunnissa
(52,3 / 1000 vastaavan ikäistä kohti Hartolassa, 8,2 koko maassa). Päivärahaa mielenterveysperusteisesti
saaneiden 25-64-vuotiaiden määrä oli edellisessä katsauksessa yli 15 % laskussa ja huomattavasti matalampi
kuin koko maassa keskimäärin, mutta määrä on lähtenyt hiljalleen nousuun vuodesta 2014. Vuonna 2014
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mielenterveysperusteisesti päivärahaa saaneita 24-65-vuotiaita oli 9,9 / 1000 vastaavan ikäistä kohti, vuonna
2016 vastaava osuus oli 13,6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä
saavia 25 - 64-vuotiaita oli Hartolassa 4,8 % vastaavan ikäisestä väestöstä, mikä on samaa luokkaa kuin
vertailukunnissa ja hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä
on hiljalleen laskusuunnassa. Depressiolääkkeistä korvauksia saavien osuus aikuisväestössä on
vertailukuntien tasolla, aavistuksen koko maan tasoa matalampi.

Hartola - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020

Hyväksytty 15.12.2017 26/49



Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64-vuotiaiden määrä on hienoisessa laskussa (vuonna 2013 11,8 %
samanikäisestä väestöstä, vuonna 2015 10,1 %). Laskusuuntainen on myös verenkiertoelinten sairauksien
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 16 - 64-vuotiaista (0,2 % vuonna 2015), ja se on samalla Päijät-
Hämeen kuntien pienin määrä. Tuki- ja liikuntaelinten-sekä sidekudosten sairauksien vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavia on Hartolassa hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta kuitenkin
vähemmän kuin naapurikunnissa Sysmässä ja Joutsassa. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen,
verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja on 40 vuotta täyttäneistä hieman useampi kuin
koko maassa keskimäärin, mutta vertailukuntiin verrattuna tilanne on Hartolassa hieman parempi. Kuolleisuus
verenkiertoelinsairauksien vuoksi on Hartolassa ja naapurikunnissa suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
100 000 asukasta kohti verenkiertoelintensairauksiin kuoli Hartolassa 594,7 ihmistä vuonna 2015, kun koko
maassa vastaava määrä oli keskimäärin 354,7. 15-64-vuotiailla kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin on myös
suurempi kuin koko maassa keskimäärin, 115 / 100 000 vastaavan ikäistä kohti Hartolassa ja 55 koko maassa
keskimäärin. Vuosittainen vaihtelu on ollut suurta, mutta kahtena viime vuotena tilanne on ollut
laskusuuntainen.
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PYLL-indeksiä tulkittaessa on huomioitava, että sitä suositellaan käytettävän yli 5000 asukkaan kunnissa, sillä
pienissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti. PYLL-indeksi on kuitenkin laskettu
Hartolan kunnalle myös vuosina 2009-2013. Sen mukaan suurin ongelma miehillä olivat tapaturmat (26 %) ja
tapaturmien sisällä itsemurhat (54 %), toiseksi suurin ongelma influenssa ja keuhkokuume (jopa 22 %) ja
kolmantena alkoholiperäiset sairaudet (13 %). Naisilla suurin ongelma olivat pahanlaatuiset kasvaimet (37 %)
ja niistä rintasyöpä (43 % kaikista syöpämenetyksistä), toiseksi suurimpana ongelmana olivat tapaturmat ja
myrkytykset (14 %), joista itsemurhat muodostivat 57 %. Alkoholiperäiset sairaudet olivat naisillakin
kolmanneksi suurin ongelma (13 %). PYLL-indeksin muutos vuosilta 1999-2003 vuosiin 2009-2013 vaihteli
sukupuolittain jonkin verran. Naisilla rintasyöpätilanne muuttui yli 25 % huonommaksi. Miehillä diabeteksen
suhteen tilanne huonontui yli 25 %, naisilla parani yli 25 %. Mielenterveyden suhteen tilanne huonontui miehillä
yli 25 %, naisilla pysyi ennallaan. Sydänsairauksien osalta tilanne huonontui miehillä yli 25 %, naisilla
iskeemisten sydänsairauksien osalta tilanne parantui mutta sydäninfarktin osalta huonontui. Tilanne
influenssan ja keuhkokuumeen osalta huonontui yli 25 %. Miehillä alkoholiperäisten sairauksien osalta tilanne
parantui yli 25 %, mutta naisilla taas huonontui yli 25 %. Itsemurhien osalta tilanne pahentui yli 25 % sekä
miehillä että naisilla.
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Ikääntyneet

Vuoden 2016 lopussa Hartolassa asui 1006 yli 65-vuotiasta, mikä on 34,4 % kunnan väestöstä. Yli 75-vuotiaita
asukkaita oli 446, eli 15,3 %. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton vuonna 2013 antaneen
laatusuosituksen mukaisesti ikääntyneiden, 75 vuotta täyttäneiden kotona asuvien määrän tavoitetaso on 91-
92 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Hartolassa tämä tavoite on saavutettu kirkkaasti ja vuonna 2015 kotona
on asunut 98,1 % yli 75-vuotiaista. Omaishoidon tuen piirissä tulee suosituksen mukaan olla 6-7 % yli 75-
vuotiaista, Hartolassa omaishoidontukea sai vuonna 2016 alle puolet tavoitetasosta (2,6 %). Yksinasuvia yli 75-
vuotiaita on Hartolassa vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin
tai naapurikunnissa, 53,1 % vuonna 2016. Täyttä kansaneläkettä saavien määrä on laskenut vuodesta 2008
alkaen, mikä kertoo ikääntyneiden parantuneesta tulotasosta ja riittävästä työeläkkeen määrästä. Vuonna
2016 täyttä kansaneläkettä saaneita 65 vuotta täyttäneitä oli Hartolassa enää 1,4 % vastaavan ikäisestä
väestöstä, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä oli Hartolassa yli 65-vuotiailla 1714 / 1000 vastaavan ikäistä
kohti vuonna 2016. Määrä ei eroa huomattavasti aiempien vuosien tilanteeseen tai naapurikuntiin verrattuna.
Päiväkirurgian hoitojaksot 75 vuotta täyttäneillä ovat sen sijaan laskusuunnassa, samoin toimenpiteelliset
hoitojaksot eli kirurgiset toimenpiteet yli 75-vuotiailla. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja 65 vuotta
täyttäneillä on ollut 379,5 / 10 000 vastaavan ikäistä kohti vuonna 2015, mikä on hieman enemmän kuin Päijät-
Hämeessä ja koko maassa keskimäärin. Naisilla kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot ovat yleisempiä
kuin miehillä. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyneet hoitojaksot ovat kuitenkin laskusuuntaisia, vuodesta 2013
vuoteen 2015 hoitojaksot ovat vähentyneet 106,0:lla hoitojaksolla 10 000 vastaavan ikäistä kohti. Myös
vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen yli 65-vuotiaiden osuus on laskusuunnassa.
Huolestuttavaa kuitenkin on, että päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksoja on yli 65-vuotiailla Hartolassa
suhteessa huomattavasti enemmän kuin muualla maassa tai vertailukunnissa, ja määrä on noususuuntainen.
Vuonna 2015 iäkkäillä oli jo 20,3 hoitojaksoa / 1000 vastaavanikäistä kohden, kun koko maassa vastaava luku
oli 4,1.
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE
2017-2020
Kouluterveyskysely 2017

Hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan lasten ja nuorten osalta vuoden 2017 kouluterveyskysely, joka tarjoaa
tuoreempaa tietoa 8. ja 9. luokkalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista kuin vuonna 2013 tehty kysely.
Kouluterveyskyselyyn vastasi 38 oppilasta vuonna 2017, mikä kattaa 84 % peruskoulun 8. ja 9. luokkien
oppilaista. Tieto jäi harmillisesti puuttumaan avun ja tuen saamisesta hyvinvointiin sekä opiskeluhuollon
palveluihin pääsystä.

Vertailukuntiin suhteutettuna hyviä tuloksia oli muun muassa oppilaitoksen fyysisissä työoloissa, kiusaaminen
on vähentynyt, ja esimerkiksi syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla koetaan yli puolet harvemmin kuin
vertailukunnissa (11,1 % Hartola, 25,0 % Päijät-Häme). Nuoret kokevat, että opettajat ovat kiinnostuneempia
oppilaan kuulumisista ja rohkaisevat mielipiteen ilmaisuun oppitunneilla paremmin kuin edellisessä kyselyssä.
Myös keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa ovat vähentyneet. Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai
huonoksi kokevien osuus (15,8 %) on laskenut melko runsaasti. Päivittäin tupakoivien määrä on laskenut 15,2
% -> 7,9 %, ja raittiita nuoria (65,8 %) on suhteessa hieman enemmän kuin vertailukunnissa. Tosi humalassa
vähintään kerran kuukaudessa on laskenut tasaisesti, ja on nyt 10,50 %. Rahapelejä pelaa viikoittain 2,7 %.
Lähes kaikki vastanneet (97,4 %) harrastavat jotakin vähintään kerran viikossa, ja hieman vertailukuntia
useampi nuori kokee, että paikkakunnalla järjestetään nuoria kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa (45,9 %). Noin
joka viides liikkuu vähintään tunnin päivittäin, ja omatoimista liikuntaa harrastaa lähes päivittäin 56,8 %.
Koululounaan väliin jättäminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin (7,9 % vs.
27,3 %), ja kasviksiakin syödään hieman useammin.

Huolestuttavaa on, että koulunkäynnistä pitäviä nuoria on yhä vähemmän (39,5 %), koulu-uupumusta kokee
lähes joka viides (18,4 %) ja 43,2 % oppilaista kokee, että opettajat vaativat oppilailta liikaa. Vain todella harva
pitää vaikutusmahdollisuuksiaan koulupäivän sisältöön hyvinä, toisaalta myös oppilaiden oma osallistuminen
esimerkiksi poliittiseen toimintaan on vähäistä. Nuoret kokevat hieman enemmän yksinäisyyttä kuin
vertailukunnissa (13,2 %). Ylipainoisia on edelleen enemmän kuin Päijät-Hämeessä keskimäärin (23,7 % vs.
17,5 %). Alkoholia viikoittain käyttää 10,5 % vastanneista, mikä on puolet enemmän kuin Päijät-Hämeessä
keskimäärin. Vain 5,3 % osallistuu vähintään kuukausittain yhdistyksen tai järjestön toimintaan, mikä on
selvästi vertailukuntia vähemmän. Nuorista 42,1 % kokee, että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia
huumeita, ja vaikka se on Päijät-Hämeen keskitasoa, on se silti huomionarvoinen asia.
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3 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Hartolan kuntastrategia 2015-2017
Visio: Hartolassa on hyvä elää

Hartolan visio on rakennettu pienen, elinvoimaisen, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevan ja
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asukkaistaan ja ympäristöstään huolehtivan aktiivisen maaseutukunnan vahvuuksista.

Missio: Palveluiden, turvallisuuden ja hyvän elämän takaaminen kuntalaisille

Kunta tuottaa ajanmukaiset koulu- ja päivähoitopalvelut, vapaa-aika-, liikunta- ja kirjastopalvelut sekä teknisen
toimen palvelut lähellä asukkaita ja järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille yhteistyössä muiden
kuntien ja kuntayhtymien sekä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Elinkeinojen ja työllisyyden edistämisessä kunnalla on tärkeä rooli yhteistyökumppanina. Kunta huolehtii
vastuullaan olevasta yhdyskuntatekniikasta ja infrastruktuurista. Lisäksi Hartola tekee yhteistyötä
naapurikuntien kanssa joustavasti.

Hartolan kunnan strategiset päätavoitteet:

1. Hyvinvoiva kuntalainen  

* kunta huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista

2. Lähipalvelujen säilyttäminen Hartolassa  

* kunta järjestää asukkaille heidän tarvitsemat lähipalvelut  

3. Hyvin hoidettu talous    

* talous pysyy tasapainossa valtuustokausittain

Toimenpiteet ja keinot:

Kunnan, yritysten ja yrittäjien välisellä hyvällä yhteistyöllä edistetään työllisyyttä ja paikkakunnan
kehittymistä
Palveluiden säilyttäminen keskustassa ja 4-tien varren palveluiden vahvistaminen
Asumisen markkinointia tehdään tarjoamalla tontteja vapaa-ajan, ja vakituisasumiseen
Hyvinvointia lisätään panostamalla palveluissa lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin
Kuningaskunta-imagon hyödyntäminen viestinnässä
Vahvistetaan me-henkeä ottamalla asukkaat mukaan konkreettiseen toimintaan ja tapahtumiin

Toimintaa ohjaavat periaatteet:

Kunta toimii asukkaiden ja yritysten parhaaksi olemalla avoin ja keskusteleva, toimimalla taloudellisesti ja
lähellä kuntalaista
Hartolalaiset tuntevat kunnan historian, kiinnittävät huomiota ympäristön tilaan, osaavat hyödyntää
tarjolla olevia vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä edistävät asukkaiden kesken yhteisöllisyyttä
Elinvoimaisuus syntyy oikeanaikaisista panostuksista julkisiin palveluihin, aktiivisista asukkaista,
yritystoimintaa vahvistavasta elinkeinopolitiikasta sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisestä

4 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat
Valtakunnalliset ohjelmat ja hankkeet

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) 2016-2018

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on yksi hallituksen viidestä hyvinvointia ja terveyttä edistävästä
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kärkihankkeesta. Uudistuksen tarkoituksena on vastata lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin nykyistä
paremmin, vaikuttavammin ja kustannustehokkaammin. Tavoitteeseen päästään muun muassa kehittämällä
yhteistyötä ja sovittamalla palvelut paremmin yhteen, sekä siirtämällä tuen painopistettä korjaavista palveluista
kaikille yhteisiin, yleisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. LAPE-muutostyötä
ohjaavat periaatteet ovat lapsen oikeudet ja lapsen etu, lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen
vahvistaminen, lapsi- ja perhelähtöisyys sekä perheiden monimuotoisuus.

Hartolan kunta on mukana valtakunnallisessa Lape-hankkeessa Päijät-Hämeen maakunnallisen hankkeen
("Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä") kautta. Päijät-Hämeen Lape koordinoi alueen
kuntien Lape-työtä, ja maakunnallinen ohjausryhmä muodostuukin kattavasta joukosta alueen kuntien,
sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kolmannen sektorin edustajista. Hartolan kunnan omassa Lape-ryhmässä
arvioidaan, edistetään ja koordinoidaan kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalvelujen muutostyötä.

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti - VESOTE-hanke 2017-2018

VESOTE on mukana hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -
kärkihankkeen osaprojektissa (2017-18). VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa
vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen perimmäisenä päämääränä on, että suomalaiset
lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.
Hankkeessa tavoitteina ja toimenpiteinä ovat muun muassa elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden
toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen, elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen, olemassa olevien
hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen, elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja
poikkihallinnollisuuden vahvistaminen kehittämällä hoito- ja palveluketjuja, alueellisten yhteistyöverkostojen
luominen sekä elintapaneuvonnan vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi hankkeessa luodaan virtuaalinen
elintapaohjauksen poliklinikka, jossa on elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä ammattilaisten käyttöön,
sekä alueellinen elintapaohjauksen palvelutarjotin.

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry lähti mukaan VESOTE-hankkeeseen 1.9.2017 alkaen, ja hanke etenee
PHLU:n välityksellä alueen kuntiin. Yhteistyötä tehdään Hartolassa kunnan, PHLU:n sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon välillä syksystä 2017 alkaen.

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti 2017-2019

Kuntaliitto käynnisti vuonna 2017 verkostoprojektin tukemaan kuntien hyvinvointityön ja -johtamisen kehitystä.
Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti tukee konkreettisesti kunnissa tehtävää hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistä toimintakulttuurin muutoksessa. Verkostoprojektin tavoitteena on muun muassa luoda
ja kehittää hyviä käytänteitä, kehittää hyvinvointijohtamista ja hyvinvointiennakointia, sekä edistää kuntien ja
tulevien maakuntien välistä yhteistyötä ja neuvottelumalleja.

Hartola liittyi Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektiin syksyllä 2017. Kunnille järjestetään vuosittain
oma kuntakohtainen seminaari / työpaja, jota kunta voi hyödyntää esimerkiksi strategisen hyvinvoinnin
kehittämisen osalta, ja lisäksi projektiin sisältyvät muun muassa kuntien tilanneinfot ja kuukausittaiset skype-
tapaamiset. Lisäksi vuosittain järjestetään maakunnallinen ja valtakunnallinen seminaari. 

Päijät-Hämeen alueen ja lähikuntien yhteiset ohjelmat ja suunnitelmat

Pienten kuntien työkkäri -hanke 

Syksyllä 2017 käynnistyi Pienten kuntien työkkäri -hanke, jossa ovat mukana Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja
Sysmän kunnat. Tavoitteena on edistää erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, ikääntyvien
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ja osatyökykyisten työllisyyttä verkostoitumalla ja toimimalla laajasti yhteistyössä työnhakijoiden, yritysten,
oppilaitosten ja kolmannen sektorin sekä viranomaisten kanssa. Hanke on kaksivuotinen, ja sen tuloksena
odotetaan, että työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alenevat, syrjäytyminen vähenee, yritykset saavat
työvoimaa ja alueen elinvoima paranee. 

Liikunnalla tukea työelämään - LITTI2 -hanke 2017-2018

Hartola on mukana Liikunnalla tukea työelämään - LITTI 2 -hankkeessa, joka on kaksivuotinen maakunnallinen
työllisyysprojekti (1.1.2017 - 31.12.2018). Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
työllistymistä erityisesti liikunta-alalle Päijät-Hämeen alueella. Hankkeen hallinnoijana toimii Päijät-Hämeen
Liikunta ja Urheilu ry, ja palkkatukityön, työkokeilujen ja työllistymistä edistävän koulutuksen lisäksi tavoitteena
on edistää työttömien fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia työelämään esimerkiksi liikuntaneuvonnan keinoin. 

Yhteinen Päijät-Häme -hanke 2017-2020

Hartola on mukana Yhteinen Päijät-Häme 2017-2020 -hankkeessa, jossa vahvistetaan yhdistysten roolia,
arvostusta, näkyvyyttä ja tasavertaista kumppanuutta sekä toimintaedellytyksiä niin Päijät-Hämeen kuntien kuin
maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia 2020

Päijät-Hämeen alueellinen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2015-2020

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

Hyvinvointia edistävät ohjelmat ja suunnitelmat Hartolassa

Vuonna 2017 etsivä nuorisotyöntekijä ja nuorten työpajan työtoiminnan ohjaaja on vakinaistettu pitkäjänteisen,
suunnitelmallisen työskentelyn varmistamiseksi. Valtionavustukset tukevat jatkossakin toiminnan järjestämistä.

Opetushallitus on myöntänyt Uusi peruskoulu -ohjelmaan erityisavustuksia uuden pedagogiikan, uusien
oppimisympäristöjen ja uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämis- ja koulutustoimintaan,
ja vuonna 2017 koulutetaan ja kehitetään tutor-opettajien osaamista ja toimintaa.

Aktiivisemmaksi askel kerrallaan -liikuntaneuvontahanke päättyy vuonna 2017. Liikuntaneuvontaa on kuitenkin
tarkoitus jatkaa ja liikuntaneuvonnan resursseja lisätä nykyisestä siten, että kunta maksaa liikuntaneuvonnan
kahtena päivänä viikossa ja hankerahoitusta haetaan syksyllä 2017 kattamaan kolmannen päivän ja
kehittämistyön kustannukset. Liikuntaneuvontapalvelu on ostettu Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:ltä. 

Lasten ja nuorten harrastamiseen liittyen hyväksyttiin valtuustoaloite harrastustakuusta, jossa selvitetään
miten jokaiselle alle 29-vuotiaalle tarjottaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Tähän liittyen on
tehty kartoitusta eri toimijoiden järjestämistä vapaa-ajanviettoon liittyvistä mahdollisuuksista Hartolassa, ja
vuonna 2017 ilmestyy esite, johon on koottu yhteen kaikki liikunta- ja harrastusmahdollisuudet selkeäksi
kokonaisuudeksi. 

Nuorisotoimi sai keväällä 2017 valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan, ja
rahoituksen turvin järjestettiin kesällä muun muassa uimaopetusta lapsille sekä skeitti- ja liikuntaleiri.

Reitit menestykseen -matkailuhankkeessa on kartoitettu Hartolan alueen luonto- ja ulkoilureittejä ja keväällä
2017 on valmistunut ehdotus reitistön kehittämisestä. Hanke on Leader-rahoitteinen, ja sen tavoitteena on
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kehittää matkailuedellytyksiä luomalla matkailutoimijoiden yhteistyöverkostoa ja lisäämällä edellytyksiä
aktiviteettipohjaisten matkailutuotteiden kehittämiselle. 

Vuonna 2017 tehtiin päätös omatoimikirjaston perustamisesta Hartolaan, ja kirjastoon hankitaan lainaus- ja
palautustoiminnot sisältävä automaatti, jota asiakkaat voivat käyttää itsenäisesti.

Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 laaditaan kunnassa yhteistyössä Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän sekä järjestöjen ja yhdistysten edustajien kanssa.
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Hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointisuunnitelma kattaa nykyisen valtuustokauden, eli vuodet 2017-2020. Valtuustolle laaditaan lisäksi
terveydenhuoltolain (1326/2010) edellyttämät vuosittaiset hyvinvointiraportit, joissa seurataan kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä sekä arvioidaan hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja
toimenpiteiden toteutumista. Hyvinvointiraportit laaditaan aikataulullisesti alkusyksyille niin, että ne ehditään
huomioida kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa. Seurannassa käytettävät arviointimittarit ja -tavat
täsmentyvät ensimmäistä hyvinvointiraporttia valmistellessa.

Yleiset hyvinvointia edistävät tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite Toimenpiteet Vastuutahot ja
resurssit

Arviointimittarit

Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
näkyväksi

Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
huomioidaan kunnan
strategioissa ja
talousarviossa

Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistä
seurataan ja arvioidaan
säännöllisesti laajan
hyvinvointikertomuksen
ja vuosittaisten
raporttien avulla

Tehdään linjaus
päätösten
ennakkovaikutusten
arvioinnin (EVA)
käyttöönotosta

Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
sisältöä kuvataan
kunnan kotisivuilla, ja
laaja
hyvinvointikertomus
sekä muut raportit
tulevat kuntalaisten
luettavaksi

Tiedotetaan päättäjiä
hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
nykytilasta sekä hyvien
käytäntöjen
vaikuttavuudesta

Hyvinvointityöryhmä,
johtoryhmä

Hyvinvointikoordinaattor
i

Kunta hyvinvoinnin
edistäjänä -
verkostoprojekti 2017-
2019

VESOTE-hanke, PHLU

TEAviisari, laaja
hyvinvointikertomus,
vuosittaiset
hyvinvointiraportit

Tehdyt EVA-raportit

Hyvinvointikertomus ja
raportit kuntalaisten
luettavissa
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Terveyserojen
kaventuminen

Turvataan sosiaali- ja
terveyspalvelujen
järjestäminen kunnassa
(avosairaanhoidon
vastaanottopalvelut,
neuvolatoiminta,
päihde- ja
mielenterveyspalvelut,
ikääntyneiden palvelut
ja päivätoiminta)

Päihdehuollon
avopalvelut säilytetään
kunnassa ja resursseja
lisättävä aiemmasta (1
pv/vk)

Panostetaan
ennaltaehkäiseviin
palveluihin, kuten
ehkäisevään päihde- ja
mielenterveystyöhön ja
perhe- ja
lähisuhdeväkivallan
ehkäisyyn. Kokeillaan
uusia toimintatapoja
(esim. vertaisryhmät ja -
tuki), sekä
huomioidaan eri
kohderyhmät
erityispiirteineen, kuten
nuoret,
syrjäytymisvaarassa
olevat ja ikääntyneet.

Tuetaan kuntalaisten
aktiivisuutta ja
omatoimisuutta

Tuodaan vaikuttavaa
elintapaohjausta
sosiaali- ja
terveydenhuoltoon
(koulutus, tiedotus,
hyvät käytänteet)
VESOTE-hankkeen
välityksellä

Sosiaali- ja
terveyspalvelut, PHHYKY

Johtoryhmä,

PETE-ryhmät, 

hyvinvointityöryhmä

VESOTE-hanke, PHLU

TEAviisari,
Kouluterveyskysely

Päihdeterapeutin
palvelujen saatavuus
(pv/vk), asiakaskäyntien
määrät

Päihdehuollon ja
mielenterveysongelmien
indikaattorit, sotkanet.fi
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Kuntalaisten
aktiivisuuden ja
omatoimisuuden
tukeminen

Liikuntapaikkojen ja
liikuntamahdollisuuksie
n ylläpitäminen ja
kehittäminen, esim.
kevyen liikenteen väylät
ja ulkoilureitit,
hiihtoladut, liikuntatilat

Terveysliikuntaa ja
liikuntaneuvontaa
kehitetään
moniammatillisena ja
poikkihallinnollisena
yhteistyönä,
liikuntaneuvojan
resursseja lisätään
nykyisestä yhdellä
päivällä

Tilavarausjärjestelmän
hankkiminen liikunta- ja
harrastetiloille sekä
kokoustiloille

Avustukset
yhdistyksille, järjestöille
ja seuroille
monipuolisen toiminnan
mahdollistamiseksi

Teknisen toimen ylläpito
ja korjaustoimenpiteet,
ulkoilureitistön
kehittämishanke

Liikuntatoimen ja eri
tahojen järjestämät
liikuntasisällöt

Liikuntaneuvoja, PHLU,
VESOTE-hanke, sote-
palvelut (PHHYKY) ja
hyvinvointikoordinaattor
i

Jaettavat avustukset

Julkisesti hoidetuilla
alueilla tapaturmia 0

Koulun ulkopuolisten
harrastuspaikkojen
käytön lisääminen

Alueiden ja
liikuntatilojen
kunnossapito

Liikuntaneuvojan
työpanos 3 pv/vk ja
liikuntaneuvonnan
vaikuttavuuden
seuranta

Vuosittain jaetut
avustukset, tuki
suhteutettuna järjestön
jäsenmäärään

Kuntalaisten
osallisuuden
lisääminen,
kuntalaisten
näkemykset ja tarpeet
tunnetaan kunnassa

Osallisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksi
en järjestäminen:
kyselyt, tilaisuudet,
asiakaspalaute,
kunnan työntekijöiden
ja viranhaltijoiden
liikuttava enemmän
kuntalaisten
keskuudessa

Nuorisovaltuusto ja
vanhus- ja
vammaisneuvosto
kokoontuvat
säännöllisesti ja
osallistuvat
toimenpiteiden

Hyvinvointityöryhmä,
johtoryhmä

Viranhaltijat

Äänestysprosentti,
vastausprosentti
kyselyissä, kuntalaisten
ja viranhaltijoiden
osallistuminen
tilaisuuksiin ja
tapahtumiin

Aktiivinen
nuorisovaltuuston ja
vanhus- ja
vammaisneuvoston
toiminta

Uudistuneet kotisivut,
käyttäjäpalaute
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suunnitteluun

Uudistetaan kunnan
www-sivut
helppokäyttöisiksi ja
toimiviksi, kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksi
en kuvaus

Autetaan kuntalaisia
sähköisissä palveluissa

Elinvoimaisuuden
lisääminen

Tehdään kuntaa
tunnetuksi
myönteisessä mielessä
ja huolehditaan kunnan
markkinoinnista

Keskusta-alueen ja
ympäristön toimivuuden
ja viihtyisyyden
parantaminen

Edistetään
elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä

Poistetaan työttömyyttä
erityisesti nuorten
aikuisten, iäkkäämpien
ja pitkäaikaistyöttömien
keskuudessa

Johtoryhmä

Tekninen toimi

Yritysyhteistyö

Kunnan tytäryhtiöt

Pienten kuntien
työkkäri -hanke

LITTI2-hanke, PHLU

Nuorten työpaja,
toimintakeskus

Työttömyyden
indikaattorit
(sotkanet.fi)

Asumisen strategian
mittarit

Lapset, nuoret (alle 29-vuotiaat) ja lapsiperheet

Tavoite Toimenpiteet Vastuutahot ja
resurssit

Arviointimittarit

Lapsiperheiden
lähipalvelujen
saatavuuden
turvaaminen

Säilytetään jo olemassa
olevat toimivat
käytännöt ja palvelut,
kehitetään uusia
toimenpiteitä ja
perhekeskustoimintam
allia

Johtoryhmä

Lape-ryhmä

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
(PHHYKY)

Järjestetyt palvelut

Asiakaskontaktien
määrä

Asiakaskyselyt

Lapsia ja nuoria
kuullaan heitä

Nuorisovaltuuston
aktiivinen toiminta,

Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta

Osallistuvien nuorten
määrä
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koskevassa
päätöksenteossa

työskentely osana
kunnan
päätöksentekoa,
kuljetetaan nuorten
ääni sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan
kautta

Oppilaskunta osallistuu
aktiivisesti koulun
arkeen

Vapaa-aikaohjaaja

Nuorisovaltuusto

Oppilaskunta

Nuorten kokemus
mahdollisuudesta
vaikuttaa asioihin

Kouluterveyskysely

Perusopetuksen
maakunnallinen
arviointi

Alle kouluikäisten
lasten tasapainoisen
oppimisen, kasvun ja
kehityksen edistäminen
ja tukeminen
varhaiskasvatuksessa

Lapsen edun mukaiset,
laadukkaat
varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen
kehittäminen

Ilo kasvaa liikkuen -
ohjelma

Kyselyn tulokset
otetaan huomioon
palvelujen
kehittämisessä ja
toiminnan
suunnittelussa

Uusi
varhaiskasvatuslaki,
varhaiskasvatussuunnit
elma ja
esiopetussuunnitelma
ohjeistavat työntekijöitä

Yhteistyö huoltajien
kanssa, vasu-
keskustelut

Lasten kuntoutus- ja
oppilashuolto-palaverit
1 x kuukaudessa

Sivistystoimi,
varhaiskasvatuksen
johtotiimi

Sosiaali- ja
terveyspalvelut, neuvola
ym. (PHHYKY)

Asiakaskyselyt

Maakunnallinen kysely
esiopetukseen ja
varhaiskasvatukseen

Kouluikäisten lasten ja
nuorten tasapainoisen
oppimisen, kasvun ja
kehityksen edistäminen
ja tukeminen
perusopetuksessa

Oppimisen rohkaiseva
tukeminen

Syrjäytymisen ja
kiusaamisen ehkäisy

Monikulttuurisuuden ja

Sivistystoimi, koulun
johtotiimi,
opetushenkilöstö

Oppilashuolto,
maahanmuuttokoordina

Kouluterveyskysely,

KiVa-koulu kysely,

Laajan
terveystarkastuksen
avainindikaattorit
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suvaitsevaisuuden
edistäminen

Kiva Koulu -ohjelma

Liikkuva Koulu

Vanhempien
tapaamiset

Yksilökohtainen
oppilashuolto

Yhteisöllinen
oppilashuoltotyö

Aamu- ja
iltapäivätoiminta

Etsivän
nuorisotyöntekijän
välituntitoiminta
viikoittain

attori

Hankerahoitukset

Etsivä nuorisotyöntekijä

Maakunnallinen arviointi

CAF-itsearviointi

Varmistetaan
oppilaiden jatko-
opintojen ja
ammatinvalinnan
kannalta tarpeellisten
tietojen ja taitojen
saavuttaminen
koulussa

Monipuolinen ja
laadukas opetus

TVT-taitojen
parantaminen

Jatko-opintovalmiuksien
turvaaminen

Opetussuunnitelman ja
ohjaussuunnitelmien
toteuttaminen

Monipuolinen opetus- ja
valinnaisainetarjonta

Etsivä nuorisotyöntekijä
koululla viikoittain

Koho-jaksot Nuorten
työpajalla

Koulun johtotiimi

Opetushenkilöstö,
oppilaanohjaus

Oppilashuolto, mm.
koulukuraattori

Maahanmuuttokoordina
attori

Etsivä nuorisotyöntekijä

Nuorten työpaja

Opetustunnit/oppilas

Koulupudokkaiden määr
ä

Opintojen jatkuminen
toisella asteella

Maakunnallinen arviointi

CAF-itsearviointi

Tarjotaan nuorille
työelämäkokemuksia

Järjestetään
mahdollisuus
kesätyöpaikkoihin

TET-jaksot

Sivistystoimi

vapaa-aikaohjaaja,
toimistosihteeri,
Nuorten työpaja,
oppilaanohjaaja, etsivä
nuorisotyöntekijä

Kesätyöpassia
käyttävien nuorten
osuus ikäryhmästä
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Lions Club Hartola

Hartolan yrittäjät

Nuorille tarjolla
mielekästä tekemistä

Nuorisotila Nuokku
tarjoaa päihteettömiä
vapaa-
ajanviettomahdollisuuk
sia

Koulun kerhotoiminta

Järjestöjen ja seurojen
toiminta

Lasten ja nuorten
liikkumista tuetaan
liikuntatilojen
saavutettavuudella ja
hinnoittelupolitiikalla

Harrastustakuu; miten
jokaiselle alle 29-
vuotiaalle tarjotaan
mahdollisuus vähintään
yhteen harrastukseen
(esite ja selvitys)

Sivistystoimi

Nuorisotoimi

Liikuntatoimi

Nuorisotilatoiminta

Järjestöt, seurat

Toimintaan osallistuvien
lasten ja nuorten
määrä

Käyttäjäryhmille
kohdistettavat kyselyt

Nuorten tupakointi,
alkoholin ja huumeiden
käyttö vähentyvät

Ehkäisevä päihdetyö
moniammatillisesti
koulun, oppilashuollon
ja huoltajien välillä
(oppilashuollon
asiantuntijaryhmä)

Etsivän
nuorisotyöntekijän
näkyminen koululla ja
välituntitoiminnan
järjestäminen

Mielekästä, terveellisiä
elämäntapoja tukevaa
toimintaa nuorille

Opetushenkilöstö,

opiskeluhuolto

Nuorisotoimi

PETE-ryhmät

Ankkuri-tiimi

Kouluterveyskysely

Laaja terveystarkastus

Sotkanet.fi

Maahanmuuttajien
hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen

Aikuisten
perusopetuksen
järjestäminen

Opettajat,
oppilashuolto

Perheryhmäkoti

Peruskoulun
päättötodistuksen
saaneet
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Yhtenäiskoulussa

Tuetun asumisen
järjestäminen 18 vuotta
täyttäville

Kesätyöpaikkojen
tarjoaminen,
kesätyöpassit

Moniammatillinen
yhteistyö palvelujen
järjestämisessä

Tiedon lisääminen
monikulttuurisuudesta
ja kansainvälisyydestä,
yhteiset tapahtumat ja
tilaisuudet

Mako-ryhmä (nyk. kamu-
ryhmä)

Maahanmuuttokoordina
attori 50 % työajalla
1.11.2017 alkaen

Paikkakunnalle jääneet,
tuetusti asuvat

Jatko-opintopaikan
löytyminen

Syrjäytymisen ehkäisy,
nuorten hyvinvoinnin
kokonaisvaltainen
tukeminen

Pitkäaikaistyöttömien,
syrjäytymisvaarassa
olevien ja
syrjäytyneiden nuorten
tavoittaminen etsivän
nuorisotyöntekijän
asiakkuuteen,
sitouttaminen
starttivalmennukseen
ja nuorten työpajalle

Erityisen tuen
tarpeessa olevien
nuorten arjenhallinnan
ja hyvinvoinnin
tukeminen kattavasti ja
moniammatillisesti,
toimiva yhteistyö sote-
palvelujen
ja liikuntaneuvojan
kanssa

Nuorten aikuisten
elämänhallintaa ja
itsenäistymistä tukeva
Osaan-hanke
yhteistyössä Sysmän,
Joutsan ja Hartolan
kuntien ja kolmannen
sektorin kanssa

Nuorisolain mukainen
moniammatillinen
työryhmä

Vakituiset etsivä
nuorisotyöntekijä ja
nuorten työtoiminnan
ohjaaja

Starttivalmennus

Pajakahvila

Nuorten työpaja
Signaali

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
(PHHYKY)

Nuorisotoimi

Osaan-hanke

Koulutuksen
ulkopuolelle jääneiden
määrä ja
nuorisotyöttömien
määrä alle 12 % ja
myöhemmin alle 10 %
(sotkanet.fi)

Onnistuneiden ohjaus-
ja jatkopolkujen määrä

Nuorten aktivointiaste

Yleiset hyvinvointia ja
terveyttä kuvaavat
indikaattorit
(sotkanet.fi)
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Työikäiset

Tavoite Toimenpiteet Vastuutahot ja
resurssit

Arviointimittarit

Työttömien tukeminen,
työllisyyden lisääminen

Terveyserojen
kaventuminen

Poistetaan työttömyyttä
erityisesti nuorten
aikuisten, iäkkäämpien
ja pitkäaikaistyöttömien
keskuudessa

Tuetaan työttömien
hyvinvointia ja terveyttä
kokonaisvaltaisesti,
mm. työttömien
terveystarkastukset
samalle tasolle muiden
kuntien kanssa

Työkyvyttömien
eläkeselvitysten
tekeminen

Päihde- ja
mielenterveysongelmie
n ennaltaehkäisy, hoito
ja kuntoutus

Hyvinvointityöryhmä

Pienten kuntien
työkkäri -hanke

LITTI2-hanke, PHLU

Etsivä nuorisotyöntekijä

Nuorten työpaja

Toimintakeskus

PETE-ryhmät

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
(PHHYKY), työttömien
terveydenhoitaja

Liikuntaneuvoja

Työttömyyden
indikaattorit
(sotkanet.fi)

Yleiset hyvinvointia ja
terveyttä kuvaavat
indikaattorit
(sotkanet.fi)

Työttömien
terveystarkastusten
toteutuminen

Ikääntyneet

Tavoite Toimenpiteet Vastuutahot ja
resurssit

Arviointimittarit

Ikääntyvien
toimintakyvyn ja kotona
asumisen tukeminen

Asuinympäristön ja
kodin turvallisuus,
esteettämyys ja
viihtyisyys

Monipuolinen vapaa-
ajan virkistystoiminta

Omaishoidon
tukeminen

Jatketaan neuvotteluja
päivätoiminnan
palauttamiseksi 4 pv/vk

Kotikuntoutuksen

Tekninen toimi,
sivistystoimi

Asumisen tukitoimet

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
(PHHYKY)

Hyvinvointityöryhmä,
johtoryhmä

Yhdistykset ja järjestöt

Kansalaisopisto

Liikuntaneuvoja

Kotona asuvien
ikääntyneiden osuus

Omaishoidettavien
määrä

Yli 65-vuotiaiden
osallistuminen liikunta-
ja harrastustoimintaan

Päivätoiminnan
toteutuminen (pv/vk),
päivätoiminnan
asiakasmäärät
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fysioterapeutti järjestää
liikunnallista
ryhmäkuntoutusta
kotona asuville
ikääntyneille, joiden
toimintakyky
heikentymässä

Hyvinvointikoordinaattor
i

Ikäihmisten palvelujen
järjestäminen
lähipalveluina

Vanhuspalveluja
tuotetaan Hartolassa
tällä hetkellä
hyvinvointikuntayhtymä
n, jatkossa maakunnan
toimesta, joka
varmistetaan
yhteistyöllä ja
sopimuksilla sekä
kilpailuttamalla tarpeen
mukaan

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
(PHHYKY)

Johtoryhmä

Ikäihmisten palvelujen
toteutuminen
Hartolassa

Ikääntyvien
hyvinvointisuunnitelma
laaditaan
valtuustokaudelle
2017-2020

Työryhmään nimetään
kattavasti kunnan,
Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän ja
yhdistysten edustajia

Vanhus- ja
vammaisneuvosto
osallistuu suunnitelman
laatimiseen

Hyvinvointityöryhmä,
hyvinvointikoordinaattor
i

PHHYKY

Vanhus- ja
vammaisneuvosto

Valmis ikääntyvien
hyvinvointisuunnitelma
2017-2020
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 14.12.2017.

Hyväksytty valtuustossa osaksi toiminnan ja talouden strategista suunnittelua
15.12.2017
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Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,
luottamushenkilöt, työryhmät)
Hyvinvointikertomuksen laatijana toimi hyvinvointiohjaaja Johanna Huttunen yhteistyössä kunnanjohtaja Merja
Oleniuksen ja työryhmien kanssa.

Hyvinvointityöryhmän kokoonpano vuonna 2017: Merja Olenius, Annika Marttinen, Irja Niilahti, Taneli Rasmus,
Harri Suoknuuti, Seija Vuokko, Lotta Fågel, Anna-Maija Muurinen (Marja-Leena Koivisto 1.9.2017 asti), Johanna
Huttunen, Katri Ulmala sekä Vuokko Lehtonen. Hyvinvointisuunnitelman laatimiseen osallistuivat lisäksi: Tiina
Kotila-Paaso, Kati Pajunen, Hanna Hakulinen sekä Tuija Kajasrinne.

Hyvinvointisuunnitelma käsiteltiin vanhus- ja vammaisneuvostossa, nuorisotyöryhmässä ja
valtuustoseminaarissa. Lisäksi kuntalaisille oli kyselylomake internetissä sekä kaksi avointa kuntalaistilaisuutta.
Kuntalaispalaute käsiteltiin hyvinvointityöryhmän kokouksessa 15.11.2017.

Hyvinvointisuunnitelman taulukko liitettiin osaksi vuoden 2018 talousarviota. Laaja hyvinvointikertomus 2017-
2020 esitetään hyväksyttäväksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 23.11.2017, kunnanhallituksen
kokouksessa 27.11.2017 ja kunnanvaltuuston kokouksessa 14.12.2017.
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