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Hartola – hyvän elämän kuningaskunta

• Päijät-Hämeen pohjoisin kunta

• Väkiluku 2780 (31.12.2018)
• 0-6-vuotiaita 110 (4,0 % väestöstä)
• 7-15-vuotiaita 179 (6,4 %)
• 16-24-vuotiaita 176 (6,3 %)

• 0-17-vuotiaita 333 (12,0 %)
• 18 - 64-vuotiaita 1 405 (50,5 %)
• 65 vuotta täyttäneitä 1 042 (37,5 %)

• Väestötiheys 5,12 asukasta/km²

• Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä



Organisaatiorakenne



Organisointi Hartolassa

• Kunnanvaltuusto

• Kunnanhallitus

• Sivistys- ja hyvinvointilautakunta = KUULUU KAIKILLE

• Tekninen lautakunta

• Ympäristölautakunta

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen itsenäinen toimielin ja tulosalue

• Hyvinvointikoordinaattori kuuluu keskushallintoon ja johtoryhmään

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiat viedään kunnanhallitukselle 
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kautta



Organisointi Hartolassa

• Hyvinvointikoordinaattori
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, asioiden valmistelu ja esittely

• Johtoryhmä
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vetovastuu

• Hyvinvointityöryhmä
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen moniammatilliset toimijat

• Muut työryhmät
• LAPE-ryhmä
• Nuorisolain mukainen monialainen työryhmä
• Harrastustyöryhmä
• Ehkäisevän päihdetyön toimielin sekä PETE-työryhmä
• Liikenneturvallisuustyöryhmä
• Maakunnalliset verkostot ja ryhmät



Käytännön esimerkkejä lapsiperheiden 
tukemisesta Hartolassa
• Vauvaraha

• Kotihoidon kuntalisä

• Perhekahvila

• Seurakunnan kerhot

• Lapsiparkkitoiminta

• Lasten kesätoiminta 

• Koulu- ja perhekuraattori

• Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

• Liikkuva koulu ja Ilo kasvaa liikkuen + Liikkuen iloa elämään

• Koulun kerhot

• Nuorisotila Nuokku

• Harrastustakuu

• Kunnan suositus kotiintuloajoista

• Lapsiparlamentti, oppilaskunta, nuorisovaltuusto

• Osallisuus ja vaikutusten ennakkoarviointi



Lasten kesätoiminta

• MLL järjestänyt lasten kesätoimintaa yli 20 vuoden ajan, vuonna 2019 kunta tuli mukaan 
kumppaniksi ja toimintaa laajennettiin

• Tavoitteena tukea lasten ja perheiden arkea ja tarjota lapsille ohjattua toimintaa kesä-
heinäkuussa - erityisen tärkeää silloin, kun lasten vanhemmat ovat työssä pienten 
koululaisten loma-aikana

• Tarkoitettu lapsille ikävälillä 4-vuotiaista 4. luokan oppilaisiin

• Järjestetään kuuden viikon ajan kesäkuun alusta heinäkuun puoliväliin, klo 9-15 
arkipäivisin koulun/liikuntahallin tiloissa ja lähiliikuntapaikalla

• Kerrallaan enintään 30 lasta

• Vastuuohjaajana toimii koulunkäynninohjaaja, MLL:n Hartolan yhdistys palkkaa nuoria 
apuohjaajiksi, siten että paikalla vastuuohjaajan lisäksi aina kaksi apuohjaajaa

• Toiminta maksullista 25 euroa/viikko, hintaan sisältyy lounas ja tapaturmavakuutus

• Ensisijaisesti hartolalaisille lapsille, myös ulkopaikkakuntalaisia lapsia voidaan ottaa 
mukaan mikäli ryhmässä tilaa



Käytännön esimerkkejä ikäihmisten 
tukemisesta Hartolassa
• Asiointiavustaja

• Juttutupa

• Ylijäämäruokailu Yhtenäiskoululla

• Digikinkerit

• Sähköisissä palveluissa opastaminen 
• Kirjasto, nuorten työpaja
• Yhteispalvelupiste kunnanvirastolla, jossa mm. videoyhteys Kelan ja ikäihmisten asiakasohjaus 

Siirin asiantuntijoihin

• Asiointiliikenne

• Riksapyörä

• Vanhus- ja vammaisneuvosto

• Vanhustenviikko ja muut tapahtumat

• Virkistystoiminta Kotisalossa (tehostettu palveluasuminen)



Asiointiavustaja

• Asioinnissa (kauppa, pankki, apteekki, posti ym.) avustaminen, 
kohtaamispaikkatoiminnan (Juttutupa) järjestäminen kahdesti 
viikossa

• Ensimmäisen puolen vuoden kokeilun aikana 
• 48 asiakasta (+ vain Juttutuvassa käyneet)

• 199 avustamiskertaa

• Juttutupa yhteensä 43 kertaa, 499 osallistujaa

• Työaika 25 h/vk -> 30 h/vk

• Palkkatuki + testamenttivarat



Turvallisuussuunnitelma

• Ajatus lähti: TEAviisari, hyte-kerroin, STM:n julkaisu
• Kattavasti tehtynä vaatii resursseja, turvallisuus laaja käsite

• Taustatiedot (kyselyt, tilastot)
• Kuntalaisten, kyläläisten ja yhdistysten kuuleminen

• Turvallisuuskysely (234 vastaajaa)
• Avoin kuntalaistilaisuus, vanhempainillat, 7 kylätilaisuutta, yhdistysilta (n. 250 osallistujaa)

• Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
• Informaation ja materiaalin käsittely
• Yhteisen näkemyksen muodostaminen
• Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten laatiminen, mittareiden valinta
• Tiedottaminen eri vaiheissa, avoin viestintä reaaliaikaisesti keskeisenä työkaluna; 

mahdollisuus keskustella ja osallistua prosessiin

• Harjoittelija (yhteiskuntatieteiden maisteri –vaiheen opiskelija) ajalla 2.9.-
1.11.2019



Turvallisuussuunnitelma

YLE 13.9.2019



Vaikutusten ennakkoarviointi

Lapsivaikutusten arviointi, aiheena urheilukentän tulevaisuus
• Kysely: varhaiskasvatus, perusopetus, vanhemmat, srk perhekerho – 181 

vastausta
• Asiantuntijatyöpaja
• Hyödynnettiin päätöksenteossa ja avustushakemusprosessissa
EVA (vaikutusten ennakkoarviointi), aiheena koulurakentaminen
• Kolme vaihtoehtoa (laaja peruskorjaus, osittainen uudisrakentaminen, 

yhteistyö naapurikuntien kanssa)
• Oppilaiden, vanhempien ja henkilökunnan osallistaminen asiantuntijoiden 

lisäksi
• Hyödynnetty päätöksenteossa



Osallistuva budjetointi

• Mun Päiväkoti –hanke
• Varhaiskasvatuksen tilojen uudistaminen määrätyllä rahasummalla

• Vanhemmilta ja lapsilta kysyttiin, miten tilat suunnitellaan

• Vuoden 2020 taloussuunnitelmassa kirjattu toimenpiteeksi, että 
jokaisella osastolla kokeillaan osallistuvaa budjetointia



Kiitos mielenkiinnosta!


