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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2013 - 2016 
(2017) 
 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia laatimaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa, 

jonka lisäksi kunnan on kerran vuodessa raportoitava valtuustolle kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutu-

neista toimenpiteistä.. Kunnan toiminnan yksi merkittävä tarkoitus on turvata asukkailleen sellaiset olosuhteet ja palvelut, 

jotka turvaavat kuntalaisten hyvinvoinnin. Terveydenhuoltolain velvoite laatia hyvinvointikertomus ja käyttää sitä koko 

kunnan toiminnan tukena on perusteltu, sillä näin hyvinvoinnin lisääminen konkretisoituu koko kunnan organisaation ja 

johdon toiminnan ja päätöksenteon entistä vahvemmaksi periaatteeksi ja apuvälineeksi. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämi-

nen, ennaltaehkäisevä ja oikea-aikainen auttaminen ja kuntalaisten omaehtoinen terveyden edistäminen ovat hyvin ajan-

kohtaisia ja tärkeitä teemoja myös talouden näkökulmasta. Myös kuntalaki (410/2015) edellyttää kunnilta asukkaidensa 

hyvinvoinnin edistämistä.  

 

1. Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi 
 

Hyvinvointi tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita. Kaikkiaan hyvinvointia lisää yleinen turvallisuuden tunne, terveys, läheiset 

ihmissuhteet ja riittävä toimeentulo.  

Toivakan kunnan visiona valtuustokaudelle 2013 - 2016 oli maaseutumainen ja luonnonkaunis Toivakka on rohkeasti 

eteenpäin pyrkivä kasvukunta, jossa kaikkien on hyvä asua, yrittää ja tehdä työtä. Vastuullinen kuntatalous turvaa peruspal-

velut. Toivakan kunnan hyvinvointikertomuksessa esitellään ikäryhmittäin erilaista faktatietoa Toivakkalaisten hyvinvoinnis-

ta. Käytetyt indikaattorit on saatu Sotkanet tilasto- ja indikaattoripankista. Toivakan kunnan vertailukuntina ovat olleet 

Joutsa ja Laukaa, sekä Keski-Suomi ja koko Suomi. Lisäksi on hyödynnetty vuoden 2016 toimintakertomusta. 

 

Talous ja elinvoima 

Toivakan kunta sijaitsee lähellä Jyväskylää hyvien liikenneyhteyksin päässä. Kunnan voimavarana ovat energiset ja kauniit 

kyläkunnat. Kunnassa on vireitä lähikyliä, jotka elävöittävät ja rikastuttavat kuntaa. Kylien merkitys kunnan kokonaismarkki-

noinnissa on merkittävä ja trendi muuttaa maalle näkyy myös Toivakan rakennuspaikkojen kysynnässä. 2016 käynnistyi 

Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät -hanke, joka tavoitteena on kylien kehittäminen ja yhteistyön lisääminen monella ta-

paa. Julkinen liikenne on lisännyt vuoroja, joten liikkuminen on helpompaa. 

Toivakan kunnan väestön kasvu oli noususuuntainen 2013 (2466), 2014 (2472), mutta 2015 (2431) laski. Vuosi 2016 toi 

muutaman asukkaan lisää (2433) mutta vuonna 2017 asukkaita oli 2384. Kunnan tavoite oli, että vuonna 2017 Toivakassa 

asuu 2630 onnellista asukasta. Tästä olemme hieman jääneet. 
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Toivakan huoltosuhde on edelleen Keski-Suomea ja koko Suomea keskimääräistä korkeampi. Kaikissa vertailukunnissa huol-

tosuhde oli kasvanut mutta Joutsan tilanne on edelleen kaikista haastavin.  

 

 

Toivakkaa on pidetty lapsiperhekuntana, mutta lapsiperheiden osuus kaikista perheistä on ollut laskussa. Vuonna 2014 oli 

lapsiperheitä 39.4 % ja vuonna 2015 luku oli 36.6 % kaikista perheistä. Mutta vuosi 2016 suunta näyttää olevan positiivi-

sempi 36.80 %. 
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Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut vuodesta 2014 eteenpäin, sama suunta näyttää olevan myös vertailukunnissa, 

paitsi Laukaassa jossa tilanne pysynyt suunnilleen samana. 

 

 

Väestön koulutustaso on noussut tasaisesti vuodesta 2013. Väestön koulutustasoa osoittava mittain kuvaa väestöryhmän 

koulutustasoa koulutuspituudella. Vuonna 2013 Toivakkalaisten keskimääräinen koulutustasoluku oli 288 ja vuonna 2016 

oli 308.  Koulutustasoluku osoittaa, että teoreettinen koulutusaika vuonna 2015 oli yli 3 vuotta. 
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Työllisten osuus kunnassa on suunnilleen samalla tasolla 2016 (37.20 %) kuin 2013 (32.10 %) ja pitkäaikaistyöttömien osuus 

työttömistä taas noususuuntainen vuodesta 2013 (32 %) vuoteen 2016 (39.20 %), kuten kaikissa vertailukunnissa. 
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Lapset, nuoret ja lapsiperheet 

Monet kolmannen sektorin järjestöt ja toimijat (esim. Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL) tekevät hyvää työtä lasten ja 

perheiden hyväksi. Edellä mainitun lisäksi yhteistyötä pidetään yllä ja toimintaa kehitetään koulun, perheneuvolan, tervey-

denhuollon, seurakuntien sekä muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa.   

Vuonna 2015 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolakiin on kirjattu lapsiperheiden kotipalvelu. Toivakassa tätä palvelua on 

tarjottu Keski-Suomen kunnista kolmanneksi eniten. Vuonna 2016 valmistauduttiin tarjoamaan edelleen tätä palvelua Toi-

vakkalaisille perheille ja parannetaan palvelun saatavuutta valmistelemalla palveluseteli lapsiperheiden kotipalvelusta. 

Vuonna 2015 lisääntyneen lastensuojelutyön vuoksi kunnan ennaltaehkäisevän perhetyön resurssit vähenivät. Vuonna 

2016 käyttöönotettu lapsiperheiden kotipalveluihin oikeuttava palveluseteli mahdollisti ennaltaehkäisevän palvelun vahvis-

tumisen Toivakan kunnassa. Perhetyön resurssia lisättiin vuonna 2017. Toivakassa toimii LAPE-työryhmä (lapsi- ja perhepal-

veluiden muutos-ohjelma), joka on osa STM:n (sosiaaliministeriö) lapsi- ja perhepalveluiden kärkihanketta.   

Alla on taulukossa Toivakan 4. ja 5. luokkalaisten terveyskyselyiden vastauksia vuodelta 2017. Näyttää että 4. ja 5. luokkalai-

silla on kavereita ja osa on aktiivisia osallistumaan koulussa tapahtuvien asioiden suunnitteluun. Suurin osa tuntee olevansa 

tärkeä osa ystäväporukassa ja ovat tyytyväisiä elämäänsä. Kuluruoka näyttää maittavan oppilaille niin tytöille kuin pojille 

mutta lautaselle otetaan valikoiden. Oppilaat tuntevat iloa niin kotona kuin koulussa. Hampaiden hoito vaatinee petrausta.  
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Perusindikaattorit joissa on selvitelty 8. ja 9. luokan oppilaiden terveydentilaa ja kaverisuhteita on vain vuodelta 2013. Ter-

veydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi koki tuolloin 15.4  % 8. ja 9.luokan oppilaista, tämä on suunnilleen samoissa 

kuin vertailukunnissa ja koko maassa. Kysymyksiä herää enemmän, Ei yhtään läheistä ystävää, 15.8 % 8. ja 9.luokan oppi-

laista. Tämä oli taas reilusti korkeampi kuin vertailukunnissa ja koko maassa.  

Lastensuojeluilmoitukset ovat pysyneet samoissa valtuustokautena 2013 - 2014, mutta vuonna 2015 oli reilu nousu (37) 

kun taas vuonna 2016 ilmoitusten määrä laski alahaisimmilleen koko valtuustokautena (18).  
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Ilmoitusten määrään vaikuttaa pienen asukasmäärän kunnassa esimerkiksi se, koskeeko tehty ilmoitus perheen kaikkia 

lapsia ja kuinka monta lasta perheessä on. Mikäli ilmoitus koskee koko perhettä, jossa lasten määrä on suuri, saattaa tämä 

aiheuttaa vääristymää tilastolliseen vertailuun vuositasolla.   

Lapsiperheiden ahtaasti asumista on Toivakassa edelleen enemmän kuin vertailukunnissa ja koko maassa. Kertoneeko tämä 

osiltaan sitä että kunnassa asuu monilapsisia perheitä suhteessa muihin kuntiin. 

 

Toivakan 3-5 vuotiaista lapsista 40.8 % olivat kunnan päivähoidossa vuonna 2014 ja 2015 hieman enemmän 45.2 %, kun 

taas vuonna 2016 hoidettavien määrä on reilussa laskussa 37.7 %. Verrokki kunnassa Joutsassa luku on reilusti yli 60 %. 

Tämä johtunee siitä että Toivakassa yksityinen päiväkoti ja jota Joutsassa ei ole. 
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Nuoret ja nuoret aikuiset 

Nuorisotyöttömyys (18 - 24v.) työvoimasta nousi huomattavasti vuonna 2014, jolloin nuoria oli työttömänä 21,4 %. Nousua 

edellisestä vuodesta oli 6,9 %. Vuonna 2015 tilanne oli jo parempi, sillä nuoria työttömiä oli 13,4 % työvoimasta mutta vuosi 

2016 näytti tuovan lisää nuoria työttömiä 15.20 %. Vertailukunnissa nuorisotyöttömyys kasvoi tasaisesti 2013 - 2016. Toi-

vakan lukuja tarkasteltaessa tulee huomioida pieni väkiluku, jonka vuoksi vaihteluväli voi olla vuosittain suurta.  
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Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaita oli vertailukuntiin nähden Toivakassa vähiten. Vuodesta 2013 laskua on 

tapahtunut tasaisesti 7,4 %:sta vuoteen 2015, jolloin koulutuksen ulkopuolelle jäi 3,4 % vastaavan ikäisestä väestöstä. 

Vuonna 2016 luku nousi 5.9 %. 

  

Työikäiset 

Työttömien osuus työvoimasta on kasvanut tasaisesti niin Toivakassa kuin vertailukunnissa ja koko Suomessa aina vuoteen 

2015. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä kasvaa edelleen. Vuonna 2013 pitkäaikaistyöttömäin osuus oli 31,2 % ja 

vuonna 2016 niitä oli 39,20 %. Samansuuntaista nousua on myös vertailukunnissa. Työttömien terveystarkastuksia ja ter-
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veydellisiä rajoitteita on selvitetty yhdessä aikuisterveydenhoitajan kanssa, jonka kautta työttömät ohjautuvat oikean palve-

lunpiiriin.   

 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavan ikäistä on laskenut Toivakassa 

roimasti vuodesta 2013 verrattuna vertailukuntiin. Vuonna 2016 aikana on tapahtunut suuri muutos niin Toivakassa kuin 

Joutsassa, sillä molemmissa kunnissa on tapahtunut reilu lisäys mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 

määrän kasvuna. 

 

 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä on tasaisiesti laskusuuntainen vuodesta 

2013 lähtien. Toivakka on Keski-Suomen kanssa samoissa lukemissa.  
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Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi eläkettä myönnetään aina vaan vähemmän ja tämä suunta on nähtävissä valtakunnal-

lisesti. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen ei tänä päivänä ole niin helppoa kuin aikaisemmin. Myönteisen päätöksen saa-

miseksi tulee olla perusteltua, tutkimukseen perustuvaa näyttöä työkyvyn alenemasta enemmän.   

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Vuoden 2016 aikana työtoiminnan päiviä oli yhteensä 634, ja 

määrää kasvatetaan tarpeen mukaan.  

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavan ikäistä on jatkuvasti laskussa jokaises-

sa vertailukunnassa paitsi Laukaassa. Toivakassa 2014 lääkärikäyntien osuuden tuhatta vastaavan ikäistä kohti oli 1422 ja 

vuonna 2015 niitä oli 1231. Vuosi 2016 nosti lääkärissä käyntejä 1302, mutta on kuitenkin pysynyt maltillisena.   

 

 

 

Ikäihmiset 

Ikäihmisille järjestetään päivä- ja viriketoimintaa viikoittain Viriketuvan ja Kotisillan kerhon muodossa.   

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä on tasaisessa nousussa. Vuonna 2013 oli 82.50 % ja 

vuonna 2016 oli 85.4 %.  
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Tavoitteena on päästä vanhuspalvelulain mukaisiin laatusuosituksiin ja vähentää sekä laitoshoidon että tehostetun palvelu-

asumisen paikkoja ja tehostaa kotihoitoa. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus muihin 

vertailukuntiin verrattuna on kasvanut reilusti. Nousua vuodesta 2013 (10,7 % )vuoteen 2015 (18,8 %) on ollut 8,1 % mutta 

vuonna 2016 laskusuunnassa (16.1 %) 

 

Sotaveteraanit ja sotainvalideja on kunnassa enää hyvin vähän. Heidän hyvinvoinnin turvaaminen on kunnassa erityisen 

tärkeä asia. Rintamatunnuksen saaneille henkilölle, nykyisin alle kymmenelle henkilölle, on haluttu tarjota mahdollisimman 

yksilöllisiä ja hyvinvointia edistäviä palveluita.  
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Kaikki ikäryhmät 

Positiivisena näkymänä on se, että poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset sekä rattijuopumus-

tapaukset ovat vertailualueiden arvoja alhaisimmat. Joutsan tilanne näyttää olevan haastavin kaikkiin vertailukuntiin ja koko 

suomeen nähden. 

 

 

Työttömien hyvinvoinnin edistämiseksi esimerkiksi kunnan teknisessä toimessa on työllistetty pitkäistyöttömiä hyvin koke-

muksin. 

Lääkärissä käynnit olivat vähentyneet, ja sama suuntaus näytti olevan kaikissa vertailukunnissa. Lääkärille pääsy on vaikeu-

tunut, sillä Toivakassa kuten muissakin kunnissa on panostettu sairaanhoitajan tapaamisiin ennen lääkärille ohjaamista. 

Puhelimessa annetut ohjaukset ovat lisääntyneet huomattavasti. Näin vältetään ”turhat” lääkärissä käynnit. 

Toivakassa kansantaudeista diabetes, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, sepelvaltimotauti, verenpainetauti ja psykoosit 

ovat kelan tilaston mukaan lisääntyneet, astma on hivenen vähentynyt.  
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(KELA terveyspuntari) 

 

Kehitysvammapalvelujen tarkoituksena kunnassa on tukea, ohjata ja neuvoa kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän läheisi-

ään. Palveluilla pyritään edistämään kehitysvammaisten henkilöiden elämänlaatua tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnal-

lista osallistumista sekä turvaamalla heidän tarvitsemansa hoito - ja huolenpitoa. kehitysvammaisten työtoimintaa kehite-

tään ja pyritään löytämään asiakkaille mahdollisuuksia kykyjensä mukaan osallistua työtoimintoihin työpaikoilla. 

Vammaispalvelulain mukaisia tukipalveluja ovat muun muassa vammaisille järjestettävät kuljetuspalvelut, päivätoiminta, 

asuntojen korjaus ja muutostyöt, apuvälineet sekä henkilökohtaisen avustajanpalvelut. Vanhus- ja vammaisneuvosto on 

yhdistetty vuoden 2013 aikana, ja se tulee jatkamaan edelleen aktiivista toimintaansa. 

 

2. Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi 
 

Toivakan kunnan laajan hyvinvointisuunnitelman 2013–2016 päätavoitteiksi hyvinvointiryhmä määritteli kuntalaisten ter-

veydentilan edistämisen erityisesti ennaltaehkäisevillä palveluilla ja omaehtoisia elintapoja parantamalla.  

Selkeitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi oli haastavaa löytää, eikä vastuutahoja ollut määritelty (vastuut yleisellä 

tasolla). Aluehallintoviraston arvion mukaan Toivakan kunnan hyvinvointikertomuksesta puuttuivat selkeät tavoitteet ja 

konkreettiset toimenpiteet, jotka olisi johdettu kunnan hyvinvoinnin tilasta. Lisäksi painopistealueet on esitetty hallintokoh-

taisesti, mutta varsinaisia painopisteitä on hankala yksilöidä. 

AVI:n (aluehallintovirasto) lausunnoista huolimatta pystytään yksilöimään joitakin saavutettuja tavoitteita.  
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Keskushallinto 

Toivakan kunnan keskushallinto toimii tukipalveluna muille kunnan palveluille huolehtien kunnan työntekijöiden hyvinvoin-

nista ja tyky - toiminnasta. 

Perusturva 

Sosiaalitoimessa on tehty laaja-alaista yhteistyötä niin koulutoimen kuin terveydenhuollon kanssa. Keskustelut asiakkaiden 

kokonaiselämäntilanteesta sisältyvät ns. asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamiseen ja arviointiin. TE-hallinnon kanssa 

yhteistyötä on kehitetty ja tällä hetkellä se toimii kiitettävästi.  

Kunnassa on panostettu kotihoitoon ja muistihoitaja on luonut Toivakkaan muistiasioiden hoitopolkuja. Hän on tavannut 

yhteistyössä kotihoidon kanssa asiakkaita mahdollisimman ennaltaehkäisevästi. Kunnassa toimii SAS-työryhmä, jossa lääkäri 

on mukana.  

Kehitysvammaisten päivätoiminnan painotus vuonna 2016 oli fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kehittämiseen sekä arjen 

taitojen kehittäminen. Kehitysvammaisten päivätoiminnasta käytiin kaksi kertaa viikossa kuntosalilla. Sen lisäksi toimintaky-

kyä ylläpidetään päivätoiminnan tiloissa tapahtuvalla jumpalla, ulkoilulla ja muulla arkiliikunnalla. Osana arjen toimintaky-

vyn ylläpitämistä ja kehittämistä päivätoiminnassa aloitettiin syksyllä 2016 valmistaa itse ruoka päivätoiminnassa kävijöille. 

Näin valmennetaan asiakkaita arjen taitojen ylläpitoon. Päivätoiminnan lisäksi myös kehitysvammaisten työtoimintaa kehi-

tetään ja pyritään löytämään asiakkaille mahdollisuuksia kykyjensä mukaan osallistua työtoimintoihin työpaikoilla 

Lääkärikäynnit ovat vähentyneet Toivakassa kuten verrokkikunnissa. Yhtenä tekijänä on Toivakan kohdalla se että lääkäri on 

aktiivisesti kotihoitoon yhteydessä jos kuntalainen "ramppaa" liian tiuhaan vastaanotolla. Sairaanhoitajan tekemä hoidon-

tarpeen arviointi on vähentänyt lääkärille ohjautuvien määrää.  

Otettiin käyttöön lapsiperheiden kotipalvelu - palvelusetelin myöntäminen ennaltaehkäisevänä perhetyönä.  Yhteistyötä 

lääkärin kanssa on vahvistettu ennaltaehkäisevässä perhetyössä.  

 

Tekninen toimi 

Liikuntapaikkojen kuntoa on pidetty hyvällä tasolla. Teiden ja väylien hyvä auraus ja hiekoitus ovat olleet tärkeitä asioita 

teknisessä toimessa. Kirkonkylän osayleiskaavan ja asemakaavan muuttaminen eivät toteutuneet suunnitelmakautena. 

Liikenneturvallisuutta parannettiin mm. kevyen liikenteen väylän rakentamisella Aittojärven suuntaan. Yleisen viihtyvyyden 

ja turvallisuuden lisäämistä tehostettiin mm. valaistuksella, puistoalueiden kunnossapidolla. 

Sivistystoimi 

Tarkoituksena on osallistua edelleen valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn sekä kehittää kouluyhteisöä KiVa- järjestelmän 

(kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma) mukaisesti. Koulu on lisäksi mukana Liikkuva koulu - hankkeessa. Koulun oppi-

laskunta on ollut vahvasti mukana järjestämässä yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia ja toimintamuotoja. Toiminnan kes-

keisenä teemana on ollut liikunta ja liikuntaan liittyvät tapahtumat. Koulun työpäiviä on rytmitetty myös siten, että se antaa 

oppilaille mahdollisuuden esim. liikunnan harrastamiseen koulupäivän aikana pitkillä välitunneilla. Koulun liikuntatuntien 

määrä on viisi (5) viikkotuntia yli valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden tuntijaon määrittämän minimirajan.            

http://www.kivakoulu.fi/
https://liikkuvakoulu.fi/
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Päivähoidossa retkeillään lähiluonnossa ja perheiltoja on järjestetty urheilukentän maastossa. Tarkoituksena on korostaa 

säännöllisen päivärytmin merkitystä lapsen terveen kasvun ja kehityksen kannalta niin levon, liikunnan, ulkoilun kuin ravit-

semuksenkin osalta. 

Retkeily- ja liikuntareittien kartoittaminen on tehty. Frisbee - golf rata ja laavu on rakennettu pulkkamäen alle. Yhteistyötä 

tehty eri seurojen ja kumppanuuspöydän kanssa on lisätty. Lasten- ja nuorten harrastekalenteri, samoin ikäihmisille toimin-

takalenteri on tehty. Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty. 

Omatoimikirjasto on käynnistynyt ja siitä on tullut hyvää palautetta kuntalaisilta. 

 

3. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 

Tulevassa sote-uudistuksessa maakunnat vastaavat sosiaali - ja terveyspalveluista. Kunnat vastaavat kuitenkin edelleen 

kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydenedistämisestä, yhdessä maakunnan kanssa.   

Hyvinvointitietoa tulee tuottaa myös paikallisesti (kysely-, haastattelu-, kuntalaisfoorumeissa ja terveystutkimusten avulla), 

sillä vain pieni osa tarvittavista tiedoista saadaan riittävän yksityiskohtaisina valtakunnallisista rekistereistä. Valtakunnallis-

ten ja paikallisten hyvinvointimittareiden rinnalle tarvitaan myös ajankohtaista kokemuksellista tietoa hyvinvoinnista. Tätä 

tietoa voidaan kerätä esim. ”hyvinvointi-illoissa” ja muissa kuntalaisfoorumeissa eri hallintokuntien teettämillä omilla kyse-

lyillä. Kuntalaisten osallistamista hyvinvointikertomuksen laatimisprosessissa on syytä hyödyntää aiempaa enemmän.   

Huoltosuhteen heikkeneminen, väestön matala koulutustaso, alhainen toimeentulotaso, korkea työttömyys sekä tästä 

osittain seuraava syrjäytymien ja yksinäisyys ovat haasteellinen osatekijä pohdittaessa väestön hyvinvoinnin edistämistä ja 

palveluiden saatavuutta.  

Perhetyö on koettu tärkeänä matalan kynnyksen toimena perheille. Huolen herätessä perheille voidaan tarjota ja antaa 

tukea mahdollisimman varhain. Ehkäisevän työn kehittämisessä tämä nähdään tärkeänä palveluna lapsiperheille.  

Työttömyydestä voi seurata lyhyellä tai pitkällä aikavälillä terveydentilan heikkeneminen ja ongelmien kasaantuminen. 

Terveyspalveluiden saatavuus on suurelle työttömäksi jääneiden joukolle haasteellinen.  

Syrjäytymisen ehkäisynä kuntouttavatyötoiminta on tuonut kuntalaisille positiivisempaa elämänasennetta ja hyvinvointia. 

Kuntouttavan työtoiminnan jatkuminen myös ryhmämuotoisena ja sen kehittäminen enemmän työelämän suuntaan esim. 

projekteilla ym. osallistavilla toimenpiteillä.   

Ikäihmisten kohdalla haasteina nähdään palveluiden tarjonnan kattavuus sekä toimintakyvyn ylläpitäminen. Muistisairaiden 

määrän kasvu tulee olemaan haaste sosiaali-terveydenhuollolle seuraavien vuosien aikana. Ikäihmisten kotona selviytymi-

seen on panostettu. Hyvinvointikyselyjen toteuttaminen ja hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ikäihmisten kohdalla 

nähdään vahvuutena toimintatapojen kehittämisessä. Ikäihmisten neuvontapisteiden juurruttaminen tarjoaa vertaistukea 

ikääntyvälle väestölle.  

Monipuoliset liikunta-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet luovat hyvän pohjan kunnassa tehtävälle hyvinvoinnin edistä-

mistyölle.  
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Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) avulla saadaan esille tulevan päätösesityksen vaikutukset mm. kuntalaisten elämään, 

henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen. Sen avulla voidaan myös käsitellä ennakkoon eri päätösesitysvaihtoehtoja ja ver-

tailla niitä. Vaikutusten ennakkoarviointi jäsentää ja selventää kuntien päätöksentekoprosesseja ja sopii kaikkeen kunnalli-

seen päätöksentekoon. Laadukkaat päätökset edellyttävät kuitenkin arviota siitä, kuinka nämä erilaiset päätösvaihtoehdot 

vaikuttavat kuntaan ja kuntalaisten elämään. 
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2020 
 

Kuntalain 1 §:n perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentin 

mukaan kuntia velvoitetaan raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteute-

tuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.  

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan nor-

maalia vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja 

toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Hyvinvointi-indikaattorit liitetään muuhun toimintaympäristötietoon, jonka jälkeen 

niitä hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion laadinnassa.  

Hyvinvointikertomustietojen kerääminen, hyvinvoinnin kehittämispainopisteiden asettaminen sekä tavoitteiden ja toimen-

piteiden seuranta tulee kytkeä normaaliin toiminnan ja talouden sekä tiedolla johtamisen prosesseihin ja aikatauluihin. 

Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa.  

Työn alkuvaiheessa kartoitetaan kunnan hyvinvointipolitiikan sen hetkiset tavoitteet, painopistealueet ja toimenpiteet. 

Lisäksi koostetaan voimassa olevat hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, jotka ohjaavat 

kunnan toimintaa. Asiakirjojen sisältöjen tiivistäminen tukee linjausten integroimista kokonaisuudeksi. Näin kyetään myös 

huomioimaan alueet, joihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Kun kunnan hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liit-

tyvät asiakirjat on koostettu ja niistä on saatu kokonaiskuva, hyvinvointikertomus tuottaa myös seurantatietoa niiden to-

teutumisesta. Hyvinvointikertomus pohjautuu Kuntaliiton hallinnoimaan sähköiseen hyvinvointikertomuksen mukaiseen 

rakenteeseen.  

TEAviisari on Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ylläpitämä sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattori. Tulokset 

kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. TEA- 

termillä tarkoitetaan yhteisön terveydenedistämisaktiivisuutta. TEAviisarissa esitetään tuloksia organisaatioiden mitattavis-

sa olevista ominaisuuksista ja toiminnasta. Mittaamisessa on keskitytty erityisesti organisaatioiden kykyyn integroida ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistäminen organisaation perustoimintaan niin että saavutetaan vaikutuksia kuntalaisten tervey-

dessä ja hyvinvoinnissa.  
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Seuraava kuvio osoittaa Toivakan kunnan terveydenedistämisaktiivisuutta 0-100: hyvä tulos, parannettavaa ja huono tulos. 

Toivakan kunnalla on parannettavaa kaikilla osioilla. 

 

(lähde: www.teaviisari.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teaviisari.fi/
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Alla oleva kuvio osoittaa kunnan terveydenedistämisen aktiivisuutta verrattuna verrokkikuntien, (Laukaa, Joutsa, Keski-

Suomi ja koko maa) tuloksiin. Toivakan kunnan tulos 66/100 kaipaa parannusta. Tulos on huonompi kuin verrokkikuntien ja 

koko maan. Heikko tulos johtunee siitä, ettei kuntaan tulleihin kyselyihin olla kaikilta osin vastattu. 

 

(lähde: www.teaviisari.fi) 

 

Vaikutusten ennakkoarviointi EVA 

Kunnallishallinnossa tehtävät päätökset ovat useimmiten mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat syvästi kuntalaisiin ja kunnan 

talouteen. Siksi päättäjien tulee voida arvioida eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikajän-

teellä. Mukaan päätöksentekoon tarvitaan useita erilaisia päätösvaihtoehtoja, joista päättäjät voivat valita kuntalaisten 

näkökulmasta parhaan. Päätösesitysten läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät vaihtoehtoisia päätösesityksiä ja arvioita, 

miten nämä erilaiset päätökset vaikuttavat kuntaan ja kuntalaisten elämään. 

Kuntaliitto on 8.6.2011 julkaissut suosituksen ”Vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa”. Sen tarkoi-

tuksena on vahvistaa kuntien päätöksenteon ennakoivaa ja kokonaisvaltaista huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa 

ja lain velvoitteiden toteuttamista. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi tukee kestävää päätöksentekoa. Vaikutusten 

arviointia tulee tarkastella eri näkökulmista kulloisenkin päätöksen tarpeen mukaisesti. Vaikutusten arvioinnissa tulee huo-

mioida neljä eri osaa: kuntalaisvaikutukset, ympäristö- ja talousvaikutukset sekä organisaatio- ja henkilöstövaikutukset. 

Toivakan kunnassa vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn käyttöönotto asetetaan tavoitteeksi 2017–2020 kaikissa hallin-

tokunnissa. Siinä tulee erityisesti ottaa huomioon yritysvaikutukset, ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, terveysvaikutukset 

sekä lapsiin kohdistuvat vaikutukset. 

 

http://www.teaviisari.fi/
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2572
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4. Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 
 

Kunnan edellinen strategia - Toivakka tarina - laadittiin valtuustokaudelle 2012–2016, joka sitten kuntavaalien siirtämisestä 

johtuen jatkui 31.5.2017 asti. Uuden strategian valmistelu aloitettiin keväällä 2017 sillä ajatuksella, että uudeksi strategia-

kaudeksi määräytyvät vuodet 2018–2021.  

Toivakka tarinan toteutumista on arvioitu johdonmukaisesti neljännesvuosittain ja laajemmin aina kunnan tilinpäätöksen 

yhteydessä, koska strategia on ohjannut vahvasti talousarvion laadintaa. Kunnan ja toimialojen tavoitteet on johdettu stra-

tegisista tavoitteista, minkä myötä strategia on jalkautunut toiminnan tasolle. Kaikkia strategisia tavoitteita ei kuitenkaan 

saavutettu ja Toivakka tarinan tärkeä visio kunnan asukasluvusta vuonna 2017 - 2630 asukasta - jäi toteutumatta. Toisaalta 

Toivakka luokitellaan edelleen luotettavien ennusteiden mukaan kasvukunnaksi. 

Tämän päivän Toivakka ei ole merkittävästi kuntana muuttunut siitä, millaiseksi kunta kuvattiin Toivakka tarinan nykytilaku-

vauksessa: noin 2500 asukkaan, vahvojen kylien ja kuntakeskuksen muodostama maalaismainen kunta, jossa luonto on 

läsnä ja jonka taloudellinen toimintaympäristö on haasteellinen. Kuntalaiset kuvaavat Toivakkaa turvalliseksi asuinpaikaksi, 

jossa on vireää yhdistystoimintaa ja palvelut hyvin saatavilla. 

Nyt Toivakka, kuten kaikki suomen kunnat, on entistäkin epävarmemman tulevaisuuden edessä. Maailmaa muuttuu nope-

ammin kuin koskaan ja lisäksi näköpiirissä häämöttää Suomen historian suurin julkishallinnon muutos - Sote- ja maakunta-

uudistus. Entistäkin nopeampi muutosnopeus ja tulevaisuuden ennustamisen vaikeus asettaa kuntaorganisaatioille haas-

teen pystyä samaan aikaan sekä toteuttamaan kustannustehokkaasti perustehtäviään että kehittymään joustavasti muu-

toksen mukana. 

Kunnalle laadittiin uusi kuntastrategia vuosille 2018 - 2021 yhteistyössä kuntalaisten ja päättäjien kanssa. Valmistelu eteni 

osalistavana työskentelynä ja viranhaltijatyönä. Kuntalaisille järjestettiin avoin strategiaseminaari, jonka pohjalta työskente-

ly jatkui ja lopuksi strategialuonnos oli kuntalaisten ja kunnan lautakuntien lausuttavana.  

Toivakan kunta on Oppiva, kehittyvä, avoin ja rohkea. 

Strategiset päämäärät: 

Ylivertaista yhteisöllisyyttä: Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat paras tapa huolehtia koko kunnan hyvinvoinnista. Yh-

dessä syntyvät myös parhaat ideat ja innovaatiot sekä oppimisen oivallukset. Teemme päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä ja 

alustoja yhteisöllisyydelle ja innostamme kuntalaisia tekemään yhdessä ja osallistumaan. Toivakka tuntuu ja tunnetaan: 

Tavoitteenamme on jättää jälki. Toivakka on paikka, joka herättää hyvän tunteen ja joka muistetaan. Onnistuneella viestin-

nällä levitetään hyvää tunnetta Toivakasta. Viestintä nostetaan tukitoiminnosta strategiseksi painopisteeksi koko organisaa-

tiossa. Modernia maalaisidylliä: Tavoitteenamme on, että Toivakka vetää puoleensa asukkaita ja yrittäjiä. Toivakka tarjoaa 

asukkailleen nykyaikaisen, viihtyisän ja turvallisen maaseutuympäristön. Asuinympäristöä kehitetään rohkeasti vastaamaan 

myös tulevien sukupolvien tarpeita. Palveluiden Toivakka: Toivakasta saa kaiken, mitä arjessa tarvitsee ja paikalliset palvelut 

pysyvät, kun niitä käytetään. Hyvät yhteydet takaavat sujuvan arjen ja asioinnin. 
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5. Toivakka toimii 
 

Perusturva 

Perusturvan toimialan merkittävin taloudellinen ja toiminnallinen muutos vuodelle 2018 liittyy vanhuspalveluiden palvelu-

rakenneuudistukseen. Esperi Care Oy on ilmoittanut aloittavansa toiminnan uudessa keväällä valmistuvassa hoivakodissa, 

Hoivakoti Soivakassa. Tämän vuoksi kunnassa on hyväksytty tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotto ja 

toiminta vanhoissa tiloissa on päättymässä tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon osalta siirtymäajan jälkeen kesäl-

lä 2018. Uuteen hoivakotiin on tulossa tehostetun palveluasumisen lisäksi kevyempää palveluasumista, jollaista kunnassa ei 

aiemmin ole ollut tarjolla. Samassa yhteydessä ikäihmisten laitoshoito puretaan Toivakan kunnassa kokonaan. 

Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut  

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat nimensä mukaisesti erilaisista lapsille ja perheille suunnatuista palveluista sisältäen 

esimerkiksi perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, kuraattoripalvelut, lastenvalvonnan sekä lastensuojelun eri muotoi-

neen. Lasten ja perheiden palveluissa painotetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä ennaltaehkäisevien palveluiden ja 

varhaisen tuen järjestämistä oikea-aikaisesti. Lasten ja perheiden palvelut turvaavat osaltaan lapsen oikeudet turvalliseen 

kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lisäksi parannetaan lasten kasvu- 

ja kehitysolosuhteita sekä tuetaan vanhempia lastensa kasvatuksessa. Teemme tiivistä ennaltaehkäisevää ja avohuollollista 

lastensuojelutyötä yhteistyössä perheiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Lasten ja perheiden palvelut eivät aina vaadi 

lastensuojelun asiakkuutta. Lasten kasvua, kehitystä ja perheiden hyvinvointia edistetään myös ehkäisevän lastensuojelun 

keinoin.  

Kunnassa toimii koulukuraattori, joka on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut sosiaaliohjaaja. Hän auttaa oppilai-

ta, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai 

pulmatilanteita. Kuraattorin tehtävänkuvaan kuuluu myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan, sekä kotien ja 

koulun yhteistyön tukeminen. 

Valtakunnallisen ja maakunnallisen LAPE (lapsi- ja perhepalveluiden muutos-ohjelma) muutosohjelman tavoite on uudistaa 

lapsi- ja perhepalveluiden usein hajanainen palvelujärjestelmä lapsi- ja perhelähtöiseksi kunnan ja maakunnan toimintaym-

päristöön. Ohjelman avulla halutaan toteuttaa asteittain kokonaisvaltainen uudistus, jossa siirretään painopistettä kaikille 

yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Samanaikaisesti tavoitteena on erityis- ja 

vaativimman tason palveluiden kehittäminen. Toivakan kunnassa LAPE – hanke on otettu yhdeksi välineeksi uudistaa palve-

luja entistä enemmän perheiden tarpeista käsin. Toivakan kunnan perusturvan toimiala on osaltaan sitoutunut kehittämis-

työhön ja eri toimijoiden yhteisen toimintamallin luomiseen. Vuonna 2018 Toivakan kunnan perusturvassa kehitetään ja 

otetaan käyttöön nopean toimintamallin prosessi lasten ja perheiden palveluissa. Vuoden aikana luodaan toimintamallit 

arviointiprosessien nopealle ja entistä asiakasystävällisemmälle läpiviemiselle. Asiakasprosessia kehittämällä ja mallintamal-

la vuoden 2018 aikana tarkastella sitä, voidaanko lastensuojelun arviointiprosessia sujuvoittaa ja nopeuttaa lain määräämis-

tä aikarajoista lasten ja perheiden eduksi. 
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Työikäisten palvelut  

Työikäisten palveluilla lisätään kuntalaisten hyvinvointia, vähennetään eriarvoisuutta sekä vahvistetaan yhteiskunnallista 

osallisuutta. Työikäisten palvelukokonaisuuteen kuuluu keskeisesti aikuissosiaalityön, työllisyydenhoidon, päihdehuollon 

sekä etsivän nuorisotyön palvelut. Palvelukokonaisuuden avulla vahvistetaan täysi-ikäisten kuntalaisten toimintakykyä ja 

elämänlaatua. Käytännössä asiakkaiden kanssa etsitään yhdessä keinoja sujuvampaan arkeen esimerkiksi yhteistyöverkos-

toissa sekä tukemalla kuntalaisia eri tavoin itsenäiseen arkeen. Verkostojen kanssa työskentely kuntalaisen parhaaksi on 

tärkeä osa palvelukokonaisuutta. Työikäisten palveluissa erityisenä painopisteenä on vahvistaa kunnan työllisyydenhoidon 

palveluita, joilla työikäisten osallisuutta vahvistetaan. Tällainen palvelu on esimerkiksi ”Taitavat kädet” - myymälän toimin-

ta, jossa lisäksi paikalliset käsityöntaitajat saavat myydä omia tuotteitaan. Toimintaa kehitetään yhdessä eri toimialojen 

sekä toimijoiden yhteistyönä. 

Kunnassa toimii myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana etsivä nuorisotyöntekijä, joka tarjoaa ohjausta ja apua 

pohdiskeluihin sekä arkeen että opiskelu- ja työelämään liittyvissä asioissa. Etsivä nuorisotyöntekijä on vahvasti mukana 

kunnan nuorten arjessa kehitellen heidän kanssaan vapaa-aikaan tekemistä. Etsivä on myös valvojana nuorisotalo Nuokus-

sa. 

Vanhus- ja vammaispalvelut  

Vuonna 2018 Toivakan vanhuspalveluissa toteutetaan kattava rakenneuudistus, jonka myötä Toivakan kunnasta laitoshoito 

puretaan kokonaan. Rakenneuudistuksessa tehostettu palveluasuminen siirtyy yksityiselle palveluntuottajalle ja palvelun-

tuottaja alkaa tuottaa kunnassa jo pitkään toivottua kevyempää palveluasumista. Tulevaisuudessa kunnalla on mahdollisuus 

ohjata vanhuspalveluiden rakennetta kotihoitoa, päiväkeskustoimintaa, omaishoitoa ja palveluohjausta kehittämällä vuo-

teen 2020 saakka, jolloin palvelut ovat suunnitelman mukaan siirtymässä maakunnan järjestämisvastuulle. Tulevaisuudessa 

kuntalaisten oikea-aikainen hakeutuminen oikeanlaisiin palveluihin ja varautuminen iän tuomiin muutoksiin on yhä tärke-

ämpää, samoin kuin kunnan tehtävä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. 

Kunta tuottaa jatkossa ikäihmisille erilaisia kotona asumista tukevia palveluja kuten kotihoitoa, omaishoidontukea, kuntou-

tusta tukevia sekä toimintakykyä ylläpitäviä palveluja. Jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nostetaan entistä 

enemmän esille ja yhteisen kehittämisen kohteeksi. Ikäihmisten tapahtumakalenteri lisää sosiaalisia suhteita ja yhdessä 

tekemisen kautta heidän kokonaishyvinvointi lisääntyy. Tapahtumakalenteria tekevät ja järjestävät yhteistyössä kunnan 

vapaa-aikasihteeri, eri järjestöt sekä molemmat seurakunnat (evlutsrk, helluntaisrk) 

Vammaisten palveluissa Toivakan kunnan oma päivä- ja työtoimintakeskus on vakiintunut. Päivätoiminnan asiakkailla on 

laaja-alaisesti fyysisiä ja psykososiaalisia toimintakyvyn rajoitteita. Pyrimme tukemaan ja ohjaamaan asiakkaita yksilöllisesti 

johdonmukaisella ja selkeällä toiminnalla. Kaikki asiakkaat tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja kannustusta sekä keho-

tusta työtehtävästä toiseen siirryttäessä. Päiväkeskus toimii joustavasti ympärivuoden ja on kunnassa keskus, jonka kautta 

koordinoituu kunnan järjestämisvastuulla olevat vammaisten palvelut.  

 

 

 

 

https://www.toivakka.fi/hallinto/perustietoa-toivakasta/tapahtumat/icalrepeat.detail/2017/01/21/601/-/toivakan-ikaihmisten-tapahtumakalenteri
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Perusterveydenhuolto  

Seututerveyskeskusta perustettaessa sen jäsenkunnat, Toivakka mukaan lukien ovat siirtäneet perusterveydenhuollon ja 

siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen piiriin kuuluvien palveluiden järjestämisvastuun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymälle. Järjestämisvastuuseen kuuluu kuntalaisten tarpeiden ja niitä tyydyttävien palvelujen palvelutason määrit-

tely sekä päätöksenteko siitä, millä palvelurakenteella, kustannus- ja laatutasolla palveluja kuntalaisille tuotetaan ja keiden 

palvelujen tuottajien toimesta. Järjestämisvastuu tarkoittaa huolehtimista siitä, että väestölle turvataan palvelut riippumat-

ta siitä, miten ja keiden toimesta ne tuotetaan. Järjestämisvastuuta edustaa järjestämistoimikunta. Seututerveyskeskuksen 

perustehtävä on tarjota turvallista, luotettavaa ja osaavaa lähipalvelua asiakkaan parhaaksi. Talouden osalta Seututerveys-

keskus ennakoi lievää laskua perusterveydenhuollon menoihin.  

Kouluterveydenhuolto on perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää palvelua peruskoululaisille sekä heidän perheilleen. 

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat lakisääteisiä ja maksuttomia ja ne pyritään järjestämään koulupäivän aikana kouluym-

päristön läheisyydessä. 

Kouluterveydenhoitajan työhön kuuluu vuosittaiset opiskelijoiden terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokalla on laajat 

terveystarkastukset, joihin kuuluu myös lääkärintarkastus ja huoltajan läsnäolo tarkastuksissa. Tämän lisäksi terveydenhoi-

taja vastaa mm. rokotuksista, terveyskasvatuksesta sekä pitää vastaanottoa ilman ajanvarausta. Kouluterveydenhoitaja on 

osana kouluyhteisöä ja toimii yhteistyössä moniammatillisesti muiden kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantun-

tijoiden kanssa. Pääpaino terveystarkastuksissa on lapsen tai nuoren kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Vuosittaisissa 

tarkastuksissa jokaiseen sisältyy yksilöllistä terveysneuvontaa, oppilaan ja perheen lähtökohdat huomioiden. Tarkastusten 

yhteydessä seurataan lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä sekä tuetaan koko perhettä. 

Terveydenhoitajan resurssia on saatu lisättyä elokuusta 2017 alkaen, niin että kouluterveydenhoitaja on koulukeskuksella 

neljänä päivänä viikossa ja käy kerran kuussa Kankaisten kyläkoululla. Aiemmin kouluterveydenhoitaja teki keskimäärin 

kolme päiväistä viikkoa koululla. Resurssin kasvaminen on taannut sen, että lakisääteisten laajojen terveystarkastusten 

lisäksi kouluterveydenhoitaja ehtii tekemään myös kaikille vuosiluokille määräaikaistarkastukset. Näin ollen terveydenhoita-

ja tapaa jokaisen oppilaan vuosittain ja pystyy siten paremmin puuttumaan todettuihin riskeihin ja tarjoamaan apua ja 

tukea jo varhaisessa vaiheessa. 

Omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat ovat tärkeitä itsenäisen selviytymisen kannalta. Siksi Toivakan terveysase-

ma haluaa tarjota kaikille 70-vuotiaille monipuolisen infotilaisuuden, jossa näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Infotilai-

suudessa käsitellään ravitsemusta, ikääntymistä, muistista ja sen huoltamista sekä tärkeänä osana mielenterveys ja päih-

teet että fyysinen toimintakyky ja liikkuminen. Osallistujille suoritetaan fyysisen toimintakyvyn arvio sekä tarjotaan mahdol-

lisuus varata aika yksilötapaamiseen eri asiantuntijoiden vastaanotoille. Yksilötapaaminen toimii esitutkimuksena ajokortin 

uusimiseen vaadittavaa lääkärin tarkastusta varten, jolle saa ajan yksilötapaamisen yhteydessä. 

Toivakan aikuisneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työttömien terveystarkastusten 

osalta ja niitä tullaan kehittämään. Viimevuonna käynnistyi tiiviimpi yhteistyö kuntalaisten asioissa Toivakan terveysaseman 

lääkäreiden ja hoitajien kanssa, sillä sovimme säännölliset konsultaatiopäivät 1x/kk, jolloin kunnan sosiaalitoimi on tavoitet-

tavissa fyysisesti terveysaseman tiloissa.  
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Suun terveydenhuolto huolehtii kaikenikäisten kuntalaisten sekä terveysaseman vaihtaneiden ulkokuntalaisten suun ter-

veydenhoidosta, erikoishammashoidosta sekä kiireellisestä ensiavusta. Aikuiset ja lapset hoidetaan yksilöllisin tarkastusvä-

lein. Kuitenkin 1., 5. ja 8lk:set tarkastetaan asetusten mukaisesti. Hoitohenkilökunta on tarkastanut kaikkien palvelukeskuk-

sen asukkaiden suunterveyden ennen kuin he siirtyvät uuteen palvelutalo Soivakkaan alkukesästä 2018.  

Suunterveys tuo pop-up hoitoyksiköllä suun terveyden tärkeyden vieläkin lähemmäksi kuntalaisia. Liikuteltavan hoitoyksi-

kön avulla on hoidettu sekä koululla koululaisia että suuteemaisiin toritapahtumiin saapuneita. Toivakan suunterveyden-

huolto painottaa ennaltaehkäisevää suun terveyttä. 

Uutena vuoden 2018 Toivakan kunnalla on myös käytettävissä palveluohjaaja, jonka työhön kuuluu neuvoa, ohjata ja tukea 

kuntalaisia erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä ja niiden yhteensovittamisessa. Palveluohjaajan kanssa voi kes-

kustella luottamuksellisesti, jos elämän varrelle osuu sairastuminen, vammautuminen tai muu arkeen vaikuttava muutos, 

minkä takia tarvitsee apua palvelutarpeen selvittelyssä ja tarvittavien palveluiden hakemisessa. Yksilöllisen asiakastyön 

lisäksi palveluohjaaja osallistuu tarvittaessa hoitoneuvotteluihin, verkostopalavereihin ja kuntoutustyöryhmiin. Palveluoh-

jaaja osallistuu myös tiiviisti moniammatilliseen yhteistyöhön, joka on olennainen osa uudistetun vastaanottomallin toimin-

taa. 

Erikoissairaanhoito  

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon perustehtäväksi on kirjattu kansallisiin ja kansainvälisiin 

suosituksiin perustavan, luotettavan, turvallisen ja vaikuttavan hoidon tarjoaminen potilaan parhaaksi. Lähtökohtana eri-

koissairaanhoidossa on sairaala, jossa annetaan potilaiden tarvitseman tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen kokonaisval-

taisesti ja tehokkaasti. 

 

Sivistystoimi 

Perusopetus  

Toivakassa toimii kaksi perusopetusta antavaa koulua, Kankaisten koulu ja Toivakan koulukeskus. Kankaisten koulu on luo-

kat 0-6 käsittävä koulu ja Toivakan koulukeskus luokat 0-9 käsittävä yhtenäiskoulu. Kunnassa erityisopetusta antavat kolme 

laaja-alaista erityisopettajaa sekä erityisluokan opettaja YPR-ryhmässä. Mikäli oman kunnan erityisopetuspalvelut eivät riitä, 

järjestetään erityistä tukea tarvitsevien opetus pääsääntöisesti Jyväskylässä sijaitsevassa valtion erityiskoulussa. Perusope-

tuksen oppilasmäärä lisääntyy ennusteiden mukaan koko suunnitelmakauden. Syksyllä 2018 oppilasmäärä Kankaisilla on 

esioppilaat mukaan lukien 48 oppilasta. Koulukeskuksessa esioppilaat mukaan lukien on 322 oppilasta. Opetusryhmien 

määrä lisääntyy ja Toivakan koulukeskus on lv. 2018–2019 ennusteen mukaan yhtä ikäluokkaa lukuun ottamatta kaksisar-

jainen koulu. Oppilas ennusteen mukainen oppilasmäärä on lv. 2019–2020 ovat Kankaisilla esioppilaat mukaan lukien 47 

oppilasta, ja koulukeskuksessa esioppilaat mukaan lukien 324 oppilasta. Kankainen-Ruuhimäki alueelle on käynnissä koulu-

päiväkoti hanke. Oppilasmäärän kasvusta johtuen koulujen tuntikehystä joudutaan lisäämään. Uudet perusopetuksen ope-

tussuunnitelmat on otettu käyttöön elokuussa 2016 luokilla 1-6 ja elokuussa 2017 seitsemännellä vuosiluokalla. Opetus-

suunnitelmien käyttöönotto etenee asteittain siten, että elokuussa 2018 uusia opetussuunnitelmia noudatetaan kahdek-

sansilla luokilla ja elokuusta 2019 yhdeksänsillä luokilla.  

 



    
   Laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020  27 (59) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Oppilashuolto 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Uuden lain mukaisesti koululla on opiskeluhuoltoryhmä ja asi-

antuntijaryhmä. Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on opiskeluhuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä terveyden ja hyvin-

voinnin edistäminen ja ongelmia ehkäisevä työ. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisjohtaja, opinto-ohjaaja, 

erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Ryhmä kokoontuu 4-5 kertaa lukuvuodessa. 

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on oppijan/oppilasryhmän tuen ja opiskeluhuollon tarpeen selvittäminen sekä toimenpiteis-

tä sopiminen. Ryhmään kuuluvat kussakin yksittäisessä tapauksessa ainoastaan sellaiset henkilöt (asiantuntijat), joille asia 

välttämättä kuuluu. Vastuu ryhmän koolle kutsumisesta on sillä henkilöllä, kenelle se työtehtävien puolesta ensisijaisesti 

kuuluu (luokanopettaja, luokanvalvoja, erityisopettaja, aineenopettaja yksittäisessä aineessa). Toimenpiteistä sovittaessa 

asiantuntijaryhmään kutsutaan myös oppilaan huoltaja. Asiantuntijaryhmä kokoontuu tarvittaessa. Koululla on olemassa 

kriisisuunnitelma, joka on lakisääteinen opetussuunnitelmaan kuuluva turvallisuussuunnitelma.  

Esiopetus  

Toivakassa esiopetusta järjestetään Toivakan koulukeskuksessa, Kankaisten koululla sekä yksityisessä Päiväkoti Kompassissa 

neljänä päivänä viikossa. Koulukeskuksessa kehitetään ja toteutetaan edelleen uuden opetussuunnitelman mukaisia nivel-

vaiheen pedagogisia yhteistyömuotoja esikoulun, 1.-2.luokkien sekä Päiväkoti Kompassin esioppilaiden kanssa. Kankaisten 

koulun esioppilaat työskentelevät yhdysluokassa hyödyntäen monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Koulukeskuksen esiope-

tus toteutetaan keväällä 2018 yhdessä 25 oppilaan ryhmässä. Syksyllä 2018 esioppilaiden määrä on ennusteen mukaan 29 

lasta. Tällöin suunnitelmana on järjestää koulukeskuksessa esiopetusta yhtenä n. 20 oppilaan ryhmänä. Lisäksi esiopetusta 

järjestetään ostopalveluna yksityisessä Päiväkoti Kompassissa. Kankaisten koululla on 7 esioppilasta keväällä 2018 ja ennus-

teen mukaan 8 esioppilasta syksyllä 2018. Ennusteen mukaan kirkonkylällä on 25 esioppilasta syksyllä 2019 ja syksyllä 2020 

esioppilaita on 18. Kankaisilla on 8 esioppilasta syksyllä 2019 ja ennusteen mukaan syksyllä 2020 on 7 esioppilasta. 

Varhaiskasvatus  

Toivakassa ei ole rajattu varhaiskasvatusoikeutta, vaan kaikki hakijat saavat varhaiskasvatuspaikan tarpeen mukaan. Lasten 

varhaiskasvatus sisältää kunnallisen varhaiskasvatuksen, kunnan kustantaman Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ja 

yksityisen hoidon tuen sekä yksityisen hoidon palvelusetelin. Kunnallista varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkoti Touhuva-

kassa, päiväkoti Ruuhiryhmässä, koulukeskuksen esiopetustiloissa ja perhepäivä- hoitona hoitajan kotona. Lisäksi varhais-

kasvatusta järjestetään seudullisesti Jyvässeudun päivähoitoverkostokuntien ja tarvittaessa muidenkin lähikuntien palve-

luissa. Varhaiskasvatuksen toteutuksen pohjana on vanhempien kanssa yhteistyössä laadittu lapsikohtainen varhaiskasva-

tussuunnitelma kaikissa hoitomuodoissa. 

Puulan seutuopisto  

Puulan seutuopiston tehtävänä on toteuttaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista koulutustehtävää ja vastata 

alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Puulan seutuopisto järjestää koulutusta, joka painottuu taide- ja taitoaineisiin, 

terveyttä edistäviin aineisiin sekä tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia kehittäviin ja aktiivista kansalaisuutta tukeviin ai-

neisiin. Puulan seutuopistossa järjestetään taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaista tavoitteellista 

opiskelua taidekoulussa ja musiikkikoulussa. 
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Kulttuuritoimi  

Kirjasto tarjoaa kuntalaisille tietopalvelua ja tukee kuntalaisten kulttuuri- ja kirjallisuusharrastusta. Kirjasto toimii osana 

Keski-kirjastot -kirjastoverkkoa ja kehittää toimintojaan yhdessä muiden keskisuomalaisten kirjastojen kanssa. Seutuyhteis-

työ mahdollistaa asiakkaille kaikkien seutukirjastojen kokoelmien maksuttoman käytön. Omatoimikirjaston ansiosta auki-

oloajat ovat laajat. Kulttuuritoimessa painopiste on jo vakiintuneessa hyvässä yhteistyössä Kulttuuriaitan kanssa ja sen kaut-

ta järjestetyissä tapahtumissa lapsille ja nuorille. Kirjastolla järjestetään mm. näyttelyitä, taidetyöpajoja ja elokuvaesityksiä. 

Vapaa-aikatoimi  

Vapaa-aikatoimi tuottaa ja kehittää eri tahojen kanssa kuntalaisille monipuolisia vapaa-aikapalveluja, jotka tukevat asukkai-

den hyvinvointia, kasvua, omaehtoista itsensä kehittämistä ja elämän laadun parantamista. Vapaa-aikapalvelut tukevat 

myös kolmannen sektorin toimintaa tarjoamalla tiedotusapua, neuvontaa ja resursseja. Toivakan kunnan vapaa-aikatoimen 

toimialaan kuuluvat nuoriso-ja liikuntatoimi sekä lasten aamu-ja iltapäiväkerho. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tuottaa 

vapaa-aikapalveluja niin, että se edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, elinvoimaisuutta sekä erityisesti nuorten kas-

vua ja kehitystä. Liikuntapaikkojen sijainnit Toivakan kunnassa löytyvät liikuntapakat.fi sivustolla. Lasten- ja nuor-

ten/perheiden harrastekalenterissa ja Ikäihmisten tapahtumakalenterissa on koottu koko kunnan mahdollisuudet hyvin 

monipuolisesti. 

 

Tekninen toimi 

Elinympäristön hyvinvointi 

Terveellinen, turvallinen ja ympäristöarvot huomioon ottava asuinympäristö voidaan turvata maankäytön suunnittelulla, 

kaavoituksella ja rakennussuunnittelulla. Elinympäristö ja sen viihtyisyys sekä turvallisuus vaikuttavat keskeisesti ihmisen 

hyvinvointiin. Hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi ja mahdollistamiseksi tehtävä työ on perusta kunnan olemassaololle 

ja muulle palvelutuotannolle. Ilman asuntoja, yhteyksiä, virkistysalueita tai paikkoja rakentaa palveluita, ei kunnassa olisi 

asukkaita. 

Yhdyskuntasuunnittelu  

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että taajama-asutusta ja muuta sellaista aluetta varten, jonka rakentamisen ja 

muun maankäytön yksityiskohtainen järjestäminen on tarpeellista, on kunnan toimesta, sitä mukaan kuin kehitys vaatii, 

laadittava asemakaava. Kunnan tulee myös ylläpitää ajan tasalla kaavoja sekä ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden ase-

makaavojen uudistamiseksi. Kunnan tulee huolehtia lain mukaisesti myös tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen 

pitämisestä ajan tasalla. Ulkopuolista konsulttia tarvitaan mm. suunnittelutehtävissä ja erilaisten selvitysten laadinnassa 

(esim. luontoselvitykset, tiesuunnitelmat). Kaavoitukseen liittyvät toimet edellyttävät entistä parempaa luonnon, ympäris-

tön, maiseman, kuntalaisten, eri viranomaisten ja ympäristövaikutusten huomioonottamista. 

 

 

 

 

http://www.liikuntapaikat.fi/lipas
https://www.toivakka.fi/images/Vapaa-aikatoimi/Harrastekalenteri_kev%C3%A4t_2018.pdf
https://www.toivakka.fi/images/Vapaa-aikatoimi/Harrastekalenteri_kev%C3%A4t_2018.pdf
https://www.toivakka.fi/hallinto/perustietoa-toivakasta/tapahtumat/icalrepeat.detail/2017/01/21/601/-/toivakan-ikaihmisten-tapahtumakalenteri
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Jätehuolto  

Toivakan kunnan jätehuollosta vastaa vuoden 2018 alusta Jyväskylän seudun jätelautakunta. Toivakan kunta on yhtenä 

osakkaana Mustankorkea Oy:ssä. Kunnan vastuulle jää ainoastaan viranomaisvalvonta jätehuoltomääräysten noudattami-

sesta. 

Yhdyskuntatekniset palvelut (liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet)  

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on liikenneväylien liikennöitävyyden varmistaminen, yleisten alueiden hoidon järjestäminen 

sekä kaatopaikan jälkihoidosta huolehtiminen. Tehtävä toteutetaan oman organisaation sekä julkisten ja yksityisten palve-

luntuottajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kaavateitä, kunnan omistamia liikenneväyliä, puistoja ja ulkoilualueita rakenne-

taan ja ylläpidetään hyväksyttyjen tasovaatimusten pohjalta. Kaavateiden perusparannuksia ja päällystämisiä toteutetaan 

aluekokonaisuuksina. Tievalaistuslinjoja rakennetaan ja ylläpidetään kirkonkylän alueella ja sivukylillä. Valoja valmistaudu-

taan uusimaan uudella valaisintekniikalla toimiviksi. Ulkoliikuntapaikat rakennetaan ja ylläpidetään hyväksyttyjen tasovaa-

timusten pohjalta. 

Toimitilapalvelut (kiinteistöt, siivous-, talonmies- ja ruokahuoltopalvelut)  

Toiminta käsittää kunnan omistamien asuinrakennusten, osakehuoneistojen, liike- ja teollisuusrakennusten, sivistystoimen, 

sosiaalitoimen ja muun hallintotoimen rakennusten ja alueiden hoidon ja kunnossapidon. Lisäksi toimitilapalvelut tuottavat 

palveluja eri hallintokunnille ruokahuollon ja siivouspalveluiden osalta. 

Siivouspalvelut 

Siivouspalveluiden tehtävänä on huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta sekä pintojen kestävyydestä. Tehtävä on 

huolehtia myös tilojen hygieniasta ja sitä kautta turvata terveelliset tilat niiden käyttäjille. Siivousta tehdään tilojen käyttä-

jien tarpeet ja toiveet huomioiden sekä kustannustehokkaasti. Siistittäviä kohteita ovat mm. koulukeskus, Toivakkatalo, 

kirjasto, palvelukeskus, Puukkis (vanha puukoulu), nuorisotilat, palotalli, kotisilta, kutomo, kotipalvelun tilat ja varikko. 

Ruokapalvelut 

Ruokapalvelujen suurimmat sisäiset asiakkaat ovat perusopetus ja vanhuspalvelut. Ruokapalvelut toteutetaan kahden val-

mistuskeittiön ja kolmen jakelukeittiön mallilla, mikä takaa jatkuvan toimintavalmiuden. Koulukeskuksen valmistuskeittiö 

huolehtii kirkonkylän koulukeskuksen, Kankaisten kyläkoulun, päiväkoti Touhuvakan ja Ruuhimäen ryhmäpäiväkodin ateri-

oiden valmistuksesta. Lisäksi koulukeskuksen valmistuskeittiö huolehtii osittain Toivakan palvelukeskuksen aterioiden val-

mistuksen.  

Muutoksia toimintaan on tulossa viimeistään kesäkuun lopussa, jolloin palvelukeskuksen toiminta kokonaisuudessaan jää 

ruokahuollon osalta pois. Jäljelle jäävät loput toiminnot siirretään keskuskeittiölle, jossa tuotetaan muutoinkin pääasialliset 

ruokatuotannolliset toiminnot. Heinäkuun ajan keskuskeittiö on suljettu, ja päivähoidon ateriat tuotetaan päivähoidon 

tiloissa. 
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Kiinteistönhoito  

Kiinteistönhoidon tehtävänä on ylläpitää, korjata ja huoltaa kunnan omistamia kiinteistöjä. Ko. tehtäväkenttään kuuluu mm. 

piha- ja ulkoalueiden hoito, sisätilojen kunnosta huolehtiminen, taloteknisten järjestelmien seuranta ja ylläpito soveltuvilta 

osin. Lisäksi 2018 kunnan kaavateiden auraus tullaan hoitamaan kiinteistönhoidon ja liikuntapaikkahoidon kanssa yhteis-

työssä. Aikaisemmin kaavateiden aurausta hoidettiin ns. kausityönä, jossa työtä teki yksi (1) henkilö marraskuun alusta 

huhtikuun loppuun sijoittuvalla ajalla. Järjestelmän muutoksella saavutetaan säästöjä ja kiinteistönhoidon tuotannon tehos-

tumista. 

Maa- ja metsätilat  

Toivakan kunnalla on omistuksessaan noin 700 ha metsätiloja ja niiden hoidosta ja metsäsuunnittelusta vastaa tällä hetkellä 

Stora Enso. Metsänhoidollisesti 2018 vuodelle ei ole näköpiirissä varhaisperkauksien, ensiharvennusten ja harvennushak-

kuiden lisäksi muita isompia puunhakkuita. Kaavoitettuja vapaita pientalotontteja kunnan alueella on noin 30 kappaletta ja 

lisäksi haja-asutusalueella kaavoitusta odottaa arvion mukaan noin 20 rakennuspaikkaa. Lisäksi Viisarimäessä on viisi (5) 

kappaletta teollisuustontteja, joihin kunnallistekniikka valmistui vuoden 2017 lopussa. 

Vesi- ja viemärihuoltolaitos 

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksen tehtävänä on keskitetty talousveden hankinta ja jakelu sekä viemärilaitostoiminta määrite-

tyillä toiminta- ja kehittämisalueilla. Näitä alueita kunnassa on seitsemän (7) kappaletta. Vesihuollon toiminta-alueet on 

hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2017.  

Lisäksi tehtäviin kuuluu kunnan omistaman vesi- ja viemärihuoltoverkoston ja sen laitteistojen hoitaminen, rakentaminen ja 

saneeraus. Vuonna 2017 ostettujen vesiosuuskuntien runkoverkosto mukaan lukien, kunnalla on runkovesi- ja viemäriver-

kostoa n. 165 km. Kunnan asiakkaita vesi- ja viemärihuollon piirissä on vuonna 2018 n. 640 kpl ja liikevaihtoa kertyy n. 500 

000 € (alv 0 %). Toiminta-alueiden osalta merkittävämpänä tavoitteena on saada kohtuullisella aikavälillä kaikki keskitettyyn 

vesihuoltoon kuulumattomat kiinteistöt liittymään siihen mukaan. Vuonna 2017 muuttunut jätevesilaki tiukennuksineen 

aiheuttaa todennäköisesti sen, että kalliiden korjaus- ja muutostöiden sijaan on tarkoituksenmukaisempaa liittyä kunnan 

vesihuoltopalveluiden asiakkaaksi, koska vahvistetuilla vesihuollon toiminta-alueilla omat jätevesijärjestelmät vaativat luvan 

ympäristölautakunnalta. 

Rakennusvalvonta  

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien 

lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa lainsäädännön 

edellyttämällä tavalla. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennuslupien sekä rakentamiseen liittyvien lupien, ilmoitus-

ten ja lausuntojen valmistelu ja päätöksenteko, rakentamisaikaiset tarkastus-, valvonta- ja seurantatehtävät, rakentamisen 

ja kiinteistöjen tietopalvelut, maa-aineslupien valmistelut ja oton valvonta, kunnan rakennusmääräysten ja -ohjeiden sekä 

kaavoituksen ohjaus- ja valmistelutehtävät. 
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Ympäristönsuojelu  

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ja edistää ympäristönsuojelua kunnan alueella siten kuin ympäristönsuojeluun, 

luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun ja naapurussuhdelakiin liittyvät säädökset ja määräykset kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselta edellyttävät. Tavoitteena on kunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle terveellinen, viihtyisä ja erilaisia toimin-

tamahdollisuuksia tarjoava elin- ja toimintaympäristö. 

 

Järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat 

Järjestötoiminnan keskeisien tehtävien voidaan katsoa olevan sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin lisääminen, välittämisen 

ja jakamisen kanavien tarjoaminen, identiteetin rakennusaineksien tarjoaminen, osallisuuden vahvistaminen, kansalaisten 

äänen esiin tuominen, toivon tuottaminen ja innovaatiomoottoreina toimiminen. Järjestöt ovat siis merkittävässä roolissa 

Toivakan kunnassa puhuttaessa kuntalaisosallistumisen lisäämisestä. Kuntalaisyhteiskunta käsittää kuitenkin vielä paljon 

enemmän kuin pelkän järjestötoiminnan. Siihen sisältyy yhteisöllisyys ihmisten ja perheiden yksityisyyden ulkopuolella.  

Kuntien ja järjestöjen toimintaympäristöä muuttaa mm. maakunta- ja sote-uudistus, mikä luo mahdollisuuden uudenlaiselle 

yhteistyölle. Kumppanuudet järjestöjen kanssa ovat merkittävä muutosvoima tulevaisuuden kunnan luomisessa. Toivakka 

on järjestöystävällinen kunta ja näin kunnassa järjestöt, yhdistykset ja seurat ovat aidosti kunnan kumppaneita, sekä myös 

paikalliset yritykset. Tällainen kunta esimerkiksi huomioi järjestöjen asiantuntijuuden hyvinvointisuunnittelussa ja luo mah-

dollisuuksia yhteisöjen monipuoliselle toiminnalle vaikkapa tarjoamalla tiloja tai avustuksia. 

Toivakassa toimii useita aktiivisia järjestöjä, yhdistyksiä ja seuroja joiden kanssa kunta tekee aktiivista yhteistyötä. Osalle 

järjestöistä kunta tarjoaa tiloja vanhassa virastossa. Vaikka suurin osa järjestöistä Toivakassa toimii vapaa-ehtoisuuden 

pohjalta, ovat he aktiivisesti kunnan arjessa tuottamassa monipuolisesti hyvinvointia kuntalaiselle.  

Joutsan – Toivakan 4H – yhdistys, Eläkeliitto, Itäisen Keski – Suomen sydänyhdistys, Kyläseurat, Lions Club Toivak-

ka, Toivakan Martat, Metsästysseurat, Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL Toivakan yhdistys, Musiikki ja teatte-

ri, Poliittiset järjestöt, Seurakunnat, SPR ystävätoiminta, Toivakan Lepinkäiset, Toivakan ruiskuveikot, Toivakan sotave-

teraanit ja sotainvalidit, Toivakan vanhustentukiyhdistys, Urheiluseurat ja Toivakan yrittäjät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://toivakka-joutsa.4h.fi/
http://keski-suomi.elakeliitto.fi/yhdistykset/toivakka/etusivu/
https://sydanliitto.fi/itainen-keski-suomi
http://toivakankylat.fi/
http://e-clubhouse.org/sites/toivakka/
http://e-clubhouse.org/sites/toivakka/
https://toivakka.marttayhdistys.fi/
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/metsastysseurat
https://toivakka.mll.fi/
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/musiikki
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/musiikki
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/poliittiset-jarjestot
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/seurakunnat
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/spr-ystavatoiminta
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/toivakan-lepinkaiset
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/toivakan-ruiskuveikot
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/toivakan-sotaveteraanit-ja-sotainvalidit
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/toivakan-sotaveteraanit-ja-sotainvalidit
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/toivakan-vanhustentukiyhdistys
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/jarjestot/urheiluseurat
https://www.toivakka.fi/yrittajalle/yrittajat-palvelut
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6. Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat 
 

Strategioiden ja ohjelmien tavoitteena on tukea toiminnan suunnittelua ja arviointia toiminnan järjestämisen näkökulmasta 

sekä sisällöllisesti. Kunnan tehtävänä on niiden toimeenpano. Hyvinvointikertomustyö on yksi keino sisällyttää ohjelmien 

tavoitteet ja seuranta osaksi kunnan strategista johtamista. Alla on listattuna Toivakassa ja maakunnan tasolla voimassa 

olevia strategioita ja ohjelmia.  

 Toivakan kuntastrategia: Ylivertaista yhteisöllisyyttä, Toivakka tuntuu ja tunnetaan, Modernia maalaisidylliä, 
Palveluiden Toivakka 

 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020 

 Toivakan varhaiskasvatussuunnitelma 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016 - 2020 

 Liikkuva koulu 

 Kiva-koulu 

 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, LAPE 

 Kukoistava kotihoito-hanke  

 Yhdessä ei olle yksin - hanke 

 Valmius - / Turvallisuussuunnitelma 

 Palo- ja pelastussuunnitelma 

 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma  

 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma  

 Kaavoituskatsaus 

 Rakennusjärjestys 

 Kaavat (yleis- ja asemakaavat) 

 Keski-Suomen strategia 2040 

 Keski-Suomen maakuntaohjelma 2018-2021 

 Keski-Suomen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma 

 Keski-Suomen liikunta- ja urheilustrategia – Visio 2020 

 Meijän polku ”liiku ja huilaa Keski-Suomessa 2017–2047" 

 Keski-Suomen järjestämissuunnitelma 

 Hyvinvoivien lasten ja nuorten Keski-Suomi 

 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 

 Kansalliset suositukset ( kouluruokailusuositukset, varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, ikääntyvien ravitse-
mussuositus) 

 Kansallinen muistiohjelma 2012–2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.toivakka.fi/hallinto/paatoksenteko/toivakan-tarina
https://www.toivakka.fi/hallinto/paatoksenteko/kunnan-talous
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/paivahoidon-kasikirjat
https://www.toivakka.fi/images/lasten_ja_nuorten_hv_suunnitelma_2016-2020.pdf
https://liikkuvakoulu.fi/
http://www.kivakoulu.fi/
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75191/STM_RAPORTTI.pdf?sequence=1
http://koskeverkko.fi/hankkeet/muita-hankkeita/yhdessa-ei-olla-yksin/
https://www.toivakka.fi/12-asukkaalle/kaavoitus-ja-rakentaminen/tontit-ja-kaavoitus/319-kaavoituskatsaus
https://www.toivakka.fi/upload/docs/palvelut/toivakan_kunta_rakennusjarjestys_2009.pdf
https://www.toivakka.fi/asukkaalle/kaavoitus-ja-rakentaminen
http://www.keskisuomi2040.fi/
http://www.keskisuomi2040.fi/lataukset/Keski-Suomen_maakuntaohjelma_2018-2021_A4.pdf
http://www.ksshp.fi/terveydenedistamisensuunnitelma/
http://www.kesli.fi/kesli2/visio/
http://www.meijanpolku.fi/
http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/01/Jarjestamissuunnitelma_julkaistava_versio_15012018.pdf
http://www.meijanpolku.fi/hyvinvoivien-lasten-ja-nuorten-keski-suomi-toimijaverkosto/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74726/STM_EPT-kansi_sisus_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.manttavilppula.fi/site/assets/files/8736/syo_da_a_n_ja_opitaan_yhdessa_web_1.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1http://www.manttavilppula.fi/site/assets/files/8736/syo_da_a_n_ja_opitaan_yhdessa_web_1.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ikaantyneet.suositus-3.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ikaantyneet.suositus-3.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72532/URN%3aNBN%3afi-fe201504226359.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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7. Hyvinvointisuunnitelma 
 

Hyvinvoinnin edistämisessä Toivakan kunta, järjestötoimijat sekä seurakunnat, luovat hyvinvoinnin edellytyksiä, mutta yk-

sittäinen kuntalainen on omalta osaltaan vastuussa omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Yleisesti kunnan tehtävänä 

on tukea terveellisten valintojen mahdollisuuksia ja vahvistaa hyvinvoinnin taustatekijöitä, kuten koulutusmahdollisuuksia, 

elinoloja, työoloja ja palveluiden toimivuutta. Näin toimien yksilön ja yhteisöjen mahdollisuus edistää omaa ja lähiympäris-

tönsä terveyttä paranevat. Hyvinvointi on siten yksilökokemuksen lisäksi yhteisötason asia. Hyvinvointi koostuu monista 

osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttami-

sesta ja läheisistä ihmissuhteista.  

Toivakan kunnassa nähdään vahvasti tulevaisuuteen ja halutaan kehittää kuntaa siten että kaikilla sen asukkailla on hyvä ja 

turvallista asua, opiskella, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa. Alla on nostettu muutamia tärkeitä hyvinvointiin vaikuttavia 

tekijöitä joihin kunta panostaa seuraavan hallituskauden aikana, vaikka niitä ei ole kaikilta osin nostettu suunnittelutauluk-

koon. 

Kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tärkeä ja laaja-alainen tehtävä myös maakuntauudistuksen jälkeen. Kun-

ta tekee hyvinvointityötä kaikilla toimialoilla kuntalain (2015/410) ja terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaisesti. Kunta luo 

hyvinvointijohtamisen keinoin kuntalaisille puitteet aktiiviseen ja hyvinvoivaan arkeen turvallisessa ja viihtyisässä ympäris-

tössä. Hyvinvointityö on osa kuntastrategiaa ja hallinnonalojen suunnitelmia. Kunta tarvitsee hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen käytännön toteuttamiseksi pysyviä poikkihallinnollisia rakenteita kuten hyvinvointiryhmän ja terveyden edis-

tämisen koordinaation (hyvinvointikoordinaattori). Toiminnalle täytyy varata resursseja. Kunta ennakoi ja seuraa asukkai-

den terveyttä, hyvinvointia ja terveyseroja erilaisten mittareiden ja tilastojen avulla sekä raportoi niistä ja tehdyistä toi-

menpiteistä osana hyvinvointikertomusta. Kunnassa tulee olla riittävästi osaamista ja työkaluja hyvinvointityöhön. Tässä 

tehdään maakunnan kanssa yhteistyötä. 

Investointi tulevaisuuteen - nuorten terveyden edistäminen 

Yksi nuorten nykyisen ja tulevan terveyden kannalta kriittinen elämänvaihe on peruskoulun päättyminen. Nuorten terveyttä 

uhkaavat tekijät, kuten vääristyneet ruokailutottumukset, riittämätön unensaanti, vähäinen liikunta sekä ylipaino, vaikutta-

vat nuorten opiskelukykyyn ja myöhemmin myös työkykyyn. Tämän vuoksi onkin tärkeää pyrkiä vaikuttamaan nuorten 

terveystottumuksiin, sillä opitut elintavat juurtuvat usein. Juurtumisen vuoksi opittujen terveystottumusten muuttaminen 

voi olla myöhemmin hankalaa. Toiminnallisten tilaisuuksien, joissa nuoret ovat saaneet osallistua ja oivaltaa itse terveyteen 

liittyviä asioita, on havaittu olevan tehokas keino nuorten terveyden edistämisessä. Vuosittaiset hyvinvointitapahtumat 

osallistavat nuoria ja he saavat olla mukana suunnittelemassa tapahtuman sisältöä. 

Nuoruudessa rakennetaan perusta aikuisuudelle ja koko loppuelämälle. Elämän kannalta kriittiset vaiheet, kasvaminen 

lapsesta aikuiseksi, opiskelu ja työelämään siirtyminen, kuuluvat nuoruuteen. Nuoruudessa myös terveyskäyttäytymisen 

mallit rakentuvat. Vaikkakin nuoret kokevat terveydentilansa yleisesti ottaen hyväksi, liittyy nuorten terveyskäyttäytymi-

seen monia haasteita. Useiden suomalaisten tutkimusten mukaan nuorten terveyskäyttäytymisessä esiintyvät haasteet 

liittyvät ravitsemukseen, liikuntaan, lepoon, painonhallintaan sekä seksuaaliterveyteen, päihteisiin ja mielenterveyteen. 
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Keskimäärin oppilaat Toivakassa ovat terveitä. Esille on kuitenkin noussut mm. liikunnan vähyys ja psyykkinen hyvinvointi. 

Liikunnan vähyyteen vaikuttaa mm. se, että osa asuu varsin kaukana kylältä, jossa harrastusmahdollisuuksia olisi ja se, että 

harrastuksiin kulkeminen kylälle tai Jyväskylään on pitkälti vanhempien kyyditsemisestä kiinni. Kauempana asuvilla ei myös-

kään ole katuvaloja, jolla on iso merkitys varsinkin pimeään talviaikaan siihen, että lapset ja nuoret perheineen eivät ulkoile 

ja liiku tarpeeksi. Näillä asioilla on suora yhteys siihen, että ylipainoisia lapsia/nuoria on, ruutuaika on runsasta ja moni lap-

si/nuori kokee yksinäisyyttä. Yksinäisyydellä on merkittävä vaikutus lasten/nuorten psyykkiseen hyvinvointiin.  

Kirjasto ja kulttuuri hyvinvoinnin edistäjinä 

Toivakassa uskotaan vahvasti siihen että taide ja kulttuuritoiminta vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen. On todettu, että 

aktiivinen kulttuuriharrastus on yhteydessä koettuun terveyteen, hyvän elämän kokemuksiin sekä pitkään ikään. Sosiaalinen 

osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liitetään myös hyvään mielenterveyteen. Aktiivinen ja vapaaehtoinen osallistu-

minen kulttuuritoimintaan lisää muun muassa yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa luottamusta itseen ja 

elämään. Nämä puolestaan vahvistavat hyvinvointiamme ja vähentävät muun muassa yksinäisyyttä. Lisäksi taiteen, konsert-

tien ja kirjallisuuden harrastaminen on todettu tekevän ihmiset luovimmiksi, iloisemmiksi ja aktiivisemmiksi.  

Mielenterveys ja päihdetyö 

Toivakassa ennaltaehkäisevä mielenterveys-ja päihdetyö otetaan vahvemmin mukaan hyvinvointityöhön. Päihdehaittojen 

ehkäiseminen ja mielenterveyden edistäminen ovat ratkaisevan tärkeitä tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. 

Opimme yhä enemmän siitä, kuinka paljon yhteistä on mielenterveys- ja päihdeongelmilla ja niiden ehkäisemisellä ja vä-

hentämisellä, vaikka aivan sama asia ne eivät olekaan. Päihderiippuvuus on mielenterveyden häiriö ja sen yhteydet muihin 

mielenterveyden häiriöihin ovat vahvat ja monen suuntaiset. Päihteillä on kuitenkin runsaasti myös sellaisia riskejä ja hait-

toja, jotka eivät liity mielenterveyden häiriöihin. Näitä ovat alkoholin osalta esimerkiksi somaattiset sairaudet, väkivalta ja 

tapaturmat sekä nuoruudenaikaisen säännöllisen päihteiden käytön haitat kasvulle ja kehitykselle. Ehkäisevä päihdetyö on 

vaikuttamista päihteiden kysyntään, saatavuuteen ja haittoihin. Harjoitetulla päihdepolitiikalla vaikutetaan päihteiden kulu-

tusmääriin ja -tapoihin. Tämä tuo päihdetyöhön vahvan yhteiskunnallisen ja poliittisen ulottuvuuden.  

Aivoterveyden edistäminen 

Aivoterveys on elämän mittainen asia ja ihmisen tärkeä pääoma. Muisti- ja tiedonkäsittelytaidot vaikuttavat hyvinvointiin 

lapsuudesta vanhuuteen. Ne ovat edellytys oppimiselle, työkyvylle, pitkälle työuralle sekä itsenäiselle elämälle. Aivoterveyt-

tä on edistettävä elämän kaikissa vaiheissa, jotta voidaan tukea työkykyä ja selviytymistä arjessa sekä varmistaa se, että 

muistisairauksiin sairastuttaisiin nykyistä harvemmin ja iäkkäämpänä. 

Jokainen voi edistää aivojensa terveyttä läpi elämän. Aivojen terveyden edistäminen on osa muuta terveyden edistämistä. 

Aivojen terveyttä edistää niiden käyttö, fyysinen ja sosiaalinen aktiivisuus, terveellinen ruoka ja normaalipaino, kohonneen 

verenpaineen ja kolesterolin hyvä hoito sekä päihteiden ja tupakan välttäminen. Aivoterveyttä voidaan edistää monin ta-

voin, myös kansalaisten voimavaroja lisäävällä toiminnalla, kuten tukemalla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja aikuisia 

sekä mahdollistamalla elinikäinen oppiminen. Aivoterveyttä edistää työn kuormittavuuteen vaikuttaminen, sillä työn kuor-

mittavuus ja kiire voivat pitkittyessään aiheuttaa muistioireita ja keskittymiskyvyttömyyttä. 
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Aivojen terveyden vaaliminen on kannattava sijoitus tulevaisuuteen ikääntyvässä Suomessa. Aivoterveyttä voidaan edistää 

kaikkialla yhteiskunnassa: sosiaali- ja terveydenhuollon ohella merkittäviä ratkaisuja tehdään asumis-, kulttuuri-, liikenne- ja 

sivistyspalveluissa, yhdyskuntasuunnittelussa, järjestöissä ja elinkeinoelämässä. Aivojen terveyden edistäminen haastaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset vahvistamaan osaamistaan ohjata ja tukea kaikkia kansalaisia tekemään aivojen 

terveyttä lisääviä valintoja. 

Meijän polku - kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike 

Toivakan kunta on mukana Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017–2047). Se on 30 vuoden aikajänteeseen 

tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskitytään keskisuomalaisten hyvinvoinnin edis-

tämiseen neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja 

hyvinvoiva Keski-Suomen väestö. Toivakassa vuosittainen hyvinvointipäivä vetää yhteen Meijän polun teemat ja sen kautta 

tartutaan Toivakan kuntalaisia kiinnostaviin asioihin kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnin edistämisessä. 

 

Osallisuuden ja turvallisuuden edistäminen  

Tavoite  Toimenpiteet Vastuutahot Arviointimittarit 

Elinympäristön terveellisyys, 

turvallisuus, viihtyisyys 

Liikuntapaikkojen ylläpito ja 

kehittäminen 

Olemassa oleviin liikuntapaik-

koihin panostetaan niitä kehit-

tämällä ja pitämällä yllä sään-

nöllisesti 

 

 

Vapaa-aikatoimi, tekninen - 

ja ympäristötoimi viranhalti-

javetoisesti 

Kansalaiskyselyt talvi- ja kesäkuukausi-

na esim. kaupoissa, koulussa, kirjastos-

sa.  

 

Yleisten alueitten turvallisuus 

ja viihtyvyys 

Lumen auraus ja hiekoitus 

oikea-aikaisesti 

Kesällä hoidetut viheralueet, 

näköäesteet pois ja kevyen 

liikenteen väylät kunnossa. 

Vapaa-aikatoimi, tekninen - 

ja ympäristötoimi viranhalti-

javetoisesti 

Kuntalaiskyselyt, esim. kotisivulla 

"Liukastumisraportit" talvella 

Eri ikäryhmien asuin olot vas-

taavat tarvetta 

Asuntojen muutos- ja korjaus-

töitä edistetään, ohjauksella ja 

neuvonnalla, huomioiden 

Rakennusvalvonta 

Tekninen- ja ympäristötoimi 

viranhaltijavetoisesti 

Tehtyjen muutostöiden lukumäärä 

Oikeankokoiset asunnot tarpeen mu-

kaan mm. yksineläville ikäihmisille, 

lähellä palveluja 
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ARA:n osuus 

Esteettömyyden huomioimi-

nen rakentamisvaiheessa, 

elinkaariajattelu 

Jätehuollon valvonta 

Toimiva jätehuolto, edellytyk-

senä kuntalaisten ohjaus ja 

neuvonta, kierrätykseen kan-

nustaminen. 

Panostetaan kouluikäisten 

ohjauksessa ekologiseen ajat-

teluun ja kierrätykseen 

Jätteen määrän ja haitallisuu-

den vähentäminen 

Tekninen - ja ympäristötoimi 

viranhaltijat 

Jyväskylän seudun jätelauta-

kunta 

Kuntalaisillat, -kyselyt 

Roskaamisilmoitusten määrä 

Maksut ja jätteiden määrä kohtaavat - 

palaute kertoo, jos näin ei ole 

Kiinteistöjen sii-

vous/kunnossapito 

Tapaturmien ehkäisy. 

Ylläpidetään kuntoa ja puh-

tautta, sisäilmaongelmien 

ennaltaehkäisy sekä toimenpi-

teet todettujen haittojen kor-

jaamiseksi 

 

Tekninen toimi viranhaltija-

vetoisesti 
Kirjatut tapaturmat ja -palautteet. 

Talousvesi 

Riittävä ja puhdas juomavesi 

Pohjavesien suojelusuunnitel-

ma 

Water Safety Plan (WSP) 

Tekninen- ja ympäristötoimi 

viranhaltijavetoisesti 

Laatua mittaavat tutkimukset ja niiden 

tulokset. 

Alueidenkäyttö 

Maanhankinta, lupaprosessit, 

rakentaminen 

Vesihuollon, jätehuollon val-

vonnan ja pohjavesien suoje-

Tekninen ja ympäristötoimi 

viranhaltijavetoisesti 

Myönnetyt rakennusluvat / kpl 

Suoritetut katselmukset / kpl 

Ajantasaiset suunnitelmat, varautumi-

nen, riskien hallinta 
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lun suunnitelmat laadittu ja 

ajan tasalla, päivitys 

 

Hyvinvoinnin edistämiseen 

keskitytään neljän teeman, eli 

liikunnan, levon, luonnon ja 

yhteisöllisyyden kautta.  

Vuosittain hyvinvointitapah-

tuma 

Ulkoilureittien aktiivisempi 

käyttö, esim. tempauksilla 

Järjestöt, vapaa-aikasihteeri, 

hyvinvointikoordinaattori, 

Meijän polku – hanke. 

 

Tapahtumien / tempausten määrä 

Hyvinvointikoordinaattori / vapaa-

aikasihteeri huolehtii kyselyt tapahtu-

mista vuosittain 

Kulttuuri ja kirjasto hyvinvoin-

nin lisääjänä 

Tavoittaa 20 - 40 vuotiaat 

miehet 

Lapsiperheiden aktivointi 

Sivistystoimi, varhaiskasva-

tus, etsivä nuorisotyöntekijä 

Vuosittaisen kuntalaiskyselyn huolehtii 

kirjaston johtaja ja kunnan hyvinvointi-

koordinaattori 

Innostavia luku- ja kultuu-

rielämyksiä eri-ikäisille 

Sivistystoimi, järjestöt, kunta, 

seurakunnat 

toteutuneet tapahtumat vuositasolla ja 

saatu palaute 

 

 

Vaikutusten ennakkoarviointi 

EVA on otettu käyttöön aina-

kin isommissa hyvinvointiin 

liittyvissä päätöksissä. 

 

 

Koulutus menetelmän käyt-

töön 

 

 

Päättäjät, viranhaltijat 

 

 

Tehtyjen ennakkoarviointien määrä 

 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

 

Tavoite  Toimenpiteet Vastuutahot Arviointimittarit 

Lapset, nuoret ja perheet liik-

kuvat enemmän yhdessä. 

Liikunta on hauskaa yhdessä-

oloa. 

Joustava ja liikunnallinen koulupäi-

vä. 

 Oppilaat voivat lainata 
välitunneille liikuntavä-
lineitä välituntikioskista, 
jota oppilaat pitävät. 

 Liikuntasali ja kuntosali 
ovat harrastevälitunnil-
la luokkien 6.-9. käytös-
sä. 

 Koulun piha-alue mah-
dollistaa monipuolisen 
liikunnan välitunneilla: 
apinapuisto, pienpeli-
alue, tekonurmikenttä, 

oppilaat, opettajat, vapaa-

aikatoimi, etsivä nuoriso-

työntekijä 

Laadullinen kysely 

Välineiden ja piha-alueen käyttö ja 

hankitut uudet välineet 

https://www.toivakka.fi/asukkaalle/vapaa-aika/ulkoilureitit
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leikkitelineet. 

Perheitä kannustetaan liikkumaan 

yhdessä. 

Neuvola, perusturva, järjes-

töt, seurakunnat 

Vuosittaiset hyvinvointikyselyt, 

joista vastaa hyvinvointikoordi-

naattori 

Koululaisten terveystottumus-

ten parantaminen 

Terveellinen kouluruoka, matala 

kynnys terveydenhoitajalle, sään-

nölliset terveystarkastukset ja kes-

kustelut 

kouluterveydenhuolto, 

opetustoimi, sosiaali- ja 

terveystoimi, koulukuraatto-

ri 

Koulun terveydenhoitaja tekee 

kouluterveyskyselyt, ja arvioi to-

teutuneet käynnit 

Lasten ja perheiden hyvinvoin-

nin lisääminen 

Lape-toiminta ja perhekeskustoi-

mintamallin vakiinnuttaminen 

Perusturva, varhaiskasvatus, 

järjestöt 
Toteutuu vuoden 2018 aikana 

 

 

Nuorisovaltuuston aktiivinen 

rooli palveluiden suunnittelus-

sa ja toteutuksessa 

 

 

Kannustetaan nuoria tarttumaan 

heille tärkeisiin asioihin ja tumaan 

ne esille. 

 

 

Nourisovaltuusto, Vapaa-

aikasihteeri, Etsivä nuoriso-

työntekijä 

 

 

Toteutuneet kokoukset ja kannan-

otot 

 

Aikuisten ja työikäisten omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Tavoite  Toimenpiteet Vastuutahot Arviointimittarit 

Työttömien terveyden ja hyvinvoin-

nin edistäminen 

 

Työttömien terveystarkastuksista 

esite 

nettiajanvaraus aikuisneuvolaan 

 

 

terveydenhoitaja (seu-

tutk),  

työllisyys- ja hyvinvointi-

koord. 

sos.tt 

Lähetteiden määrä ja tarkas-

tuskäynnit vuositasolla 

Aivoterveyden edistäminen. Elämän-

tapamuutokseen tähtäävä ryhmä-

toiminta 

 

 

Ihmisten tietoisuus aivojen tervey-

destä on kasvanut ja kaikki saavat 

tukea aivojensa terveyden vaalimi-

seen.   

Työelämässä tunnistetaan uupumi-
sen ja kuormittuneisuuden ongelmat 
ajoissa ja niihin puututaan ennakoi-
den. 

Muistikoordinaattori 

(seututk) 

perusturva, sivistystoimi 

järjestöt 

seurakunnat 

Toteutuneet ryhmät ja palaut-

teet. Seuranta puolivuosittain 

sekä palautteiden kirjaaminen 

muistikoordinaattorin vastuul-

la. 

Kehitysvammaisten kuntalaisten 
Terveyden- ja hammashoitajan tar-
kastukset vuosittain tapahtuvaksi. Päiväkeskuksen ohjaaja ja Toteutuneet hoidot ja tapaa-
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terveyden edistäminen. Terveyden teemakäynnit päiväkes-
kuksessa.

 

seututerveyskeskus miset 

 

Ikäihmisten omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Tavoite  Toimenpiteet Vastuutahot Arviointimittarit 

Ikääntyneen henkilön hyvinvoin-

nin, toimintakyvyn ja terveyden 

tukeminen. 

Hyvinvointia edistävä kotikäynti tarjo-

taan vuoden 2018 aikana kaikille 79 ja 

80 vuotta täyttäville Toivakkalaisille 

jotka eivät ole säännöllisten sosiaali - 

ja terveyspalveluiden piirissä. 

sairaanhoitaja- ja fysiotera-

peuttipari 

Kuko - kukoistava kotihoito-

hanke 

Tavoite että 80 % käynneistä 

toteutuu. Hyödynnetään 

kotihoidon omia tilastoja 

Aktiivinen vanhus- ja vammais-

neuvosto mm. palveluiden suun-

nittelussa ja toteutuksissa. 

Kehitysvammaisten päivätoiminnassa 

mukana. 

Kehitysvammaisten päivä-

keskuksen ohjaaja, vanhus- 

ja vammaisneuvoston jäse-

net 

Vierailut, Kannanotot 

Ikäihmisten palveluiden suunnittelus-

sa ja toteutuksessa 

Vanhus- ja vammaisneuvos-

to 

kotihoito 

perusturva 

Kannanotot 

Ikäystävällinen kunta 

Ikäihmisten päiväkeskus-

/kuntosalitoiminnan käynnistämisen 

edellytykset selvitetään 

Perusturva, kotihoidon ft 
Päiväkeskus toiminta käyn-

nistynyt 2018 - 2019 
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 

Kunnanhallitus 16.42018 

Kunnanvaltuusto 23.4.2018 

8. Suunnitelman laatijat 
 

Hyvinvointityöstä vastaa Toivakan kunnassa laajennettu johtoryhmä: 

Pirkko - Liisa Vesterinen, kunnanjohtaja 

Eero Raittila, hallintojohtaja  

Juhani Holopainen, sivistystoimenjohtaja  

Jukka Paalanen, tekninen johtaja 

Anu Pihl, perusturvajohtaja 

Miia Pynnönen, ruokapalveluesimies 

Satu Paalanen, vapaa-aika sihteeri 

Hanna Manninen, kotihoidon esimies 

Mia Friman, työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori (vastuuhenkilö ja työn pääasiallinen toteuttaja) 

Lisäksi hyvinvointikertomusta ovat olleet työstämässä: 

Katariina Siironen, kirjaston johtaja 

Tarja Suomalainen, työsuojeluvaltuutettu, päivähoitaja 

Minna Siltala, toimistosihteeri (tekninen toimi) 

Kaisa Rikalainen, johtava sosiaalityöntekijä 

Neija Lepistö, Päivähoidon johtaja 

Leena Kangas, päivätoiminta 

Eija Kiiltomäki Vanhustyönjohtaja 

Lotta Kuha, koulu terveydenhoitaja (seututk) 

Johanna Kinnunen, terveydenhoitaja (seututk) 

Minna Pitkäaho, hammashoitaja (seututk) 

Reetta Tallgrén, suuhygienisti (seututk) 

Marja Immonen, muistikoordinaattori (seututk) 

Nina Peränen, hyvinvointikoordinaattori (KSSHP) 
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9. Suunnitelman hyväksyminen 
 

Hyväksytty valtuustossa osaksi toiminnan ja talouden strategista suunnittelua 23.4.2018. 
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Liitteet: Indikaattoritieto 
 

TALOUS JA ELINVOIMA 

Tulot 

% Suunta Vertailu 

Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas 

 

Verotulot, euroa / asukas 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 
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Lainakanta, euroa / asukas 

 

Väestö 

% Suunta Vertailu 

Väestö 31.12. 

 

Huoltosuhde, demografinen 

 

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 
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Lapsiperheet, % perheistä 

 

 

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 

 

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista 

 

Koulutustasomittain 
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25 - 64-vuotiaat, % väestöstä 

 

75 - 84-vuotiaat, % väestöstä 

 

 

Elinvoima 

% Suunta Vertailu 

Työlliset, % väestöstä 

 

Kunnan yleinen pienituloisuusaste 
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 

 

 

 

 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

 

 

 



    
   Laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020  47 (59) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 

 

Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä (THL) 

 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 
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Päivähoito 

% Suunta Vertailu 

Esiopetuksen piirissä lapsia 20.9. yhteensä, lkm 

 

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olleet 1 - 2-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta 

 

 

NUORET JA NUORET AIKUISET 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 

 

 

Koulu 

% Suunta Vertailu 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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Vapaa-aika 

% Suunta Vertailu 

Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

TYÖIKÄISET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 

 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 

16 - 64-vuotiaista 

 

 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Työttömät, % työvoimasta 

 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 
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Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä 

 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä 
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Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 

16 - 64-vuotiaista 

 

 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

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

tä väestöstä 

 

 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väes-

töstä 

 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaa-

vanikäisestä väestöstä 
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Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttä-

neet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

KAIKKI IKÄRYHMÄT 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta 

 

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta 

 

Poliisin tietoon tulleet eräät liikennerikokset / 1 000 asukasta 
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Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta 

 

Poliisin tietoon tulleet huumausaineiden käyttörikokset / 1 000 asukasta 

 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta 

 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta 
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Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta 

 

 

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta 

 

 


