
 

      Kunnan tiedot 

 

 Erityispiirteet 

Pieni säkenöivä kunta kauniissa maisemissa toivottaa vierailijat lämpimästi tervetulleiksi. Toivakan keskus-
tassa ovat palvelut, niin kaupalliset kuin julkisetkin päiväkodeista vanhustenhoitoon lähellä ja helposti 
saatavilla. Toivakka on sykkivän sydämen kunta, sen kylissä on historian havinaa, nykypäivän kuhinaa ja 
asukkaiden iloa. Toivakassa yhdistyvät luonnonläheinen asuminen, monipuolinen harrastaminen ja yrittä-
minen. Toivakan kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnan kaakkoisosassa, Päijänteen itäpuolella, puolen 
tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Rajanaapureitamme ovat Keski-Suomen maakunnan puolella Jy-
väskylän kaupunki, Muurame, Laukaa, Hankasalmi ja Joutsa. Etelä-Savon maakunnan rajanaapurimme on 
Kangasniemi. Toivakan kunta sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään liikenteen solmukohtaan ja Hel-
sinki-Kuopio oikotien varteen. Lähin lentokenttä on 53 km:n päässä Jyväskylän Tikkakoskella. 

Hyvinvoinnin strategiset kärjet ja painopistealueet 

Kuntastrategia 2018 - 2021  

Ylivertaista yhteisöllisyyttä: Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat paras tapa huolehtia koko kunnan 
hyvinvoinnista. Yhdessä syntyvät myös parhaat ideat ja innovaatiot sekä oppimisen oivallukset. Teemme 
päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä ja alustoja yhteisöllisyydelle ja innostamme kuntalaisia tekemään yh-
dessä ja osallistumaan. Toivakka tuntuu ja tunnetaan: Tavoitteenamme on jättää jälki. Toivakka on 
paikka, joka herättää hyvän tunteen ja joka muistetaan. Onnistuneella viestinnällä levitetään hyvää tun-
netta Toivakasta. Viestintä nostetaan tukitoiminnosta strategiseksi painopisteeksi koko organisaatiossa. 
Modernia maalaisidylliä: Tavoitteenamme on, että Toivakka vetää puoleensa asukkaita ja yrittäjiä. Toi-
vakka 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 ta-
kaavat sujuvan arjen ja asioinnin. 

 

    Hyvinvoinnin  kuntakortti 
    Toivakka 

 

Toivakka / Keski - Suomii 

Asukasluku 31.12.2019                             2386  /  274730 
Väestöennuste 2030                                  2422 / 287730 

Ikärakenne 2019 
(% väestöstä) 

 alle 15 – vuotiaat                             19 / 16 % 

 15 – 54 – vuotiaat                            54  / 61 % 

 65 – vuotta täyttäneet                    28 / 23 % 

Koulutustasomittain                                   321,3 / 368,3 
2018 
Väestöllinen huoltosuhde 2019                 0,51 / 0,38 

Taloudellinen huoltosuhde 2018              162,1 / 150,5 



Hyvinvoinnin painopisteet 2017 - 2020: 1) Osallisuuden ja turvallisuuden edistäminen 2) Lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden omaehtoinen terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen 3) Aikuisten ja työikäisten omaeh-
toinen terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen 4) Ikäihmisten omaehtoinen terveyden - ja hyvinvoinnin 
edistäminen. 

Asuminen, ympäristö, 
turvallisuus 

Lapsiperheet % perheistä: 37,6 / 
36.8 % 
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokun-
nat: 38.3 / 29,7 % 
Kotona asuvat 75 v. täyttäneet:  
89,1 / 90,7 % 
Säännöllisen kotihoidon piirissä 
30.11 olleet 75 v täyttäneet: 
15,0 / 11,4 % 
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja 
terveyteen kohdistuvat rikokset:  
3,3 / 7,7 % 
Poliisin tietoon tulleet  
rattijuopumukset / 1000 asukasta:  
2,9 / 3,7 % 
Poliisin tietoon tulleet liikennetur-
vallisuuden vaarantamiset: 
33,3 / 61,3 % 
Water Safety Plan (WSP) sekä 
pohjavesialueiden suunnitelma 
hyväksytty 10/2019 
 
Koululaisilla kiusaamiset ja fyysi-
sen uhan kokemukset 

 

Ihmissuhteet ja 
osallisuus 

Äänestysaktiivisuus kuntavaleissa:  
63,7 / 58 % 
Lukuliikahdus: Lapset mukaan 
suunnitteluu (4lk) 
Alakoululaiset: Kaverisuhteet, 
käyttäytymistaidot tuovat haasteita 
 
Kirjaston lukupiiri 
Aktiiviset järjestöt 
Vireät kylätalot 
Eloisaa!-toiminta 
Esi- ja perusopetuksen Liikkuva 
koulu 
Perhevakkatoiminta 
Toivakan nuorisovaltuusto (Nuva): 
kokoontui 4 x/v 
 
Ennakkovaikutusten arviointi (EVA)! 
 

 

Vapaa-aika 
 
 
Kaikille avoimet 

liikunnalliset tilaisuudet:  

 25 eri tapahtumaa 

 kuntosalikortteja 160 kpl  

 kuntosalilla 400 kävijää 
 
Ikäihmisille suunnatut 
liikuntaryhmiä:  

 42 kpl 

 ryhmissä 20 hlö/ krt 

 järjestöjen kanssa yhteistyössä 9 
tilaisuutta joissa keskim. 15 
hlö/krt 

 

  Oppiminen ja työ 

Työvoima 2019: 1037 / 
126 460 
Työttömät työvoimasta 2019:  
9,2/ 12,5 % 
 
Nuorisotyöttömät 2018 (18 - 24 
v.): 
- /17,2 % 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 
2018: 
8,3 / 6,8 % 
 
Yrityksiä: Tilinpäätös 2019, 61 yri-
tystä. 7 aloitti, 6 lopetti yritystoi-
minnan vuonna 2019. 
 
Toivakan koulukeskus  
Kankaisten kyläkoulu 
 

Taloudellinen toimeen-
tulo 

Toimeentulotukea saaneet lapsiper-
heet 2018: 
6,3 / 12,0 % 
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 
– 64 vuotiaat 2018: 
7,8 / 7,5 % 
Tuli- ja liikuntaelinten- sekä sideku-
dosten sairauksien vuoksi työkyvyt-
tömyyseläkettä saavat 16–64 v. 
2018: 
1,8 / 1,2 % 
Mielenterveysperusteisesti sairaus-
päivärahaa saavat 25–64 v. 2019: 
26,6 / 31,0 % 
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 v. 
täyttäneet 2019: 

1,7 / 1,8 % 

Terveys, mielen hy-
vinvointi 
 

Sairastavuusindeksi (THL), ikä-
vakioitu 2018: 
99,6 / 106,6 
Kansantauti-indeksi 2018: 
107,0 / 109,7 
 
Perusterveydenhuollon avohoi-
don lääkärikäynnit 15–49 v./ 
1000 vastaavanikäistä 2018: 
1021 / 1069  
 
Perusterveydenhuollon mielen-
terveyden lääkärikäynnit / 1000 
asukasta 2018: 
0 / 22,3 % 
2017: 
7,6 / 20,1 % 



Elintavat 

 

Koululaiset ovat tyytyväisiä elä-
mään ja voivat hyvin 
 
3. ja 4 lk harrastavat liikuntaa pää-
sääntöisesti useana päivänä vii-
kossa. 
 
8. ja 9 lk harrastavat liikuntaa kes-
kimäärin useamman tunnin vii-
kossa  
 
8. ja 9 lk Alkoholi ja tupakka hie-
man lisääntyneet 
 

Toimiva arki 

 

Ennaltaehkäisevä päihdetyö 
 
Alkoholijuomien myynti, 100 % al-
koholia, litraa / 15 vuotta täyttänyt 
2019: 
4,1 / 8,2 
 
Aivoterveyden edistäminen 

Työttömien terveystarkastukset 

Hyvinvointikäynnit 80 – vuotta täyt-
täneille 

 

Palvelut  

 

Kunnan terveydenedistämis ak-
tiivisuus (TEA) 67 / 67 
 
Kuntajohto: 58 / 75 
Perusopetus: - / 68 
Liikunta: 75 / 66 
Perusterveydenhuolto: 66 /65 
Kulttuuri: 65 / 56 
 
 
maksimi 100 

 
Keskeiset hyvinvoinnin vahvuudet ja haasteet 
 
TALOUS JA ELINVOIMA Vahvuudet: työttömyyden alhaisuus, lasten ja lapsiperheiden määrä. Huolenai-
heet: asukasluvun ja huoltosuhteen kehitys, koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret. LAPSET, NUORET JA 
LAPSIPERHEET Vahvuudet: lasten ja nuorten tyytyväisyys elämään, Huolenaiheet: nuorten elintavat, kiu-
saamiset ja väkivallan uhka koulumaailmassa. NUORET AIKUISET Vahvuudet: alhainen nuorisotyöttö-
myys, Huolenaiheet: koulutuksen ulkopuolelle jääminen TYÖIKÄISET Huolenaiheet: päihteiden käyttö, sai-
rastavuus IKÄIHMISET Vahvuudet: aktiivinen osallistuminen Huolenaiheet: kotona pärjääminen, yksinäi-
syys KAIKKI IKÄRYHMÄT Huolenaiheet: poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikok-
set sekä rattijuopumustapaukset ovat lisääntyneet, mielenterveyden haasteet 

 
Hyvinvointitavoitteet 2020 
Perheet: Perheiden arjen ja vanhemmuuden tukeminen, matalankynnyksen perhepalvelut Lapset, nuoret 
ja nuoret aikuiset: Itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen, nuorten kouluttautumisen edistäminen ja 
syrjäytymisen ehkäisy Työikäiset: Aivoterveyden edistäminen Ikäihmiset ja erityisryhmät: Toimintakyvyn 
ja kotona-asumisen tukeminen Kaikki ikäryhmät: ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen, ennaltaehkäi-
sevä työtä ja varhainen tuki, palvelutyytyväisyyden parantaminen, palvelujen saatavuuden parantaminen 

 
 
    
 
 
Kunnan laaja hyvinvointikertomus sekä vuosiraportti 2019: https://www.toivakka.fi/kunta-ja-hal-
linto/paatoksenteko/  
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