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Johdanto 
 

Kangasalan kunnan valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen, hyvinvointi- ja 

turvallisuussuunnitelman kesäkuussa 2017. Hyvinvointikertomus on laaja kuvaus 

kuntalaisten hyvinvoinnista sekä tilastokatsaus hyvinvointiin liittyviin asioihin ja 

palveluihin. Hyvinvointi-ja turvallisuussuunnitelmassa asetettiin hyvinvointityön 

keskeiset lähivuosien painopisteet, joita talousarviovalmistelun yhteydessä vuosittain 

täsmennetään. Valtuustolle raportoidaan vuosittain hyvinvointisuunnitelman 

tavoitteiden toteutumisesta sekä kunnan hyvinvoinnin tilasta. Tähän asiakirjaan on 

koottu vuoden 2017 aikana hyvinvoinnin edistämiseksi toteutettua toimintaa ja 

keskeisiä seurantaindikaattoreita. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät lähivuosina maakunnan vastuulle ja sen 

seurauksena tulevaisuuden kunnan rooli ja tehtävät muuttuvat. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen tehtävä jää kunnille hoidettavaksi ja vaatii jatkossa tiivistä 

yhteistyötä maakunnan kanssa. Kuntalain (410/2015) 1 pykälän 2. momentin mukaan 

kunta vastaa asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä myös uudistuksen jälkeenkin.  

 

Kangasala on osallistunut aktiivisesti tulevaisuuden kunnan valmistelutyöhön ja 

laatinut uuden tulevaisuuteen suuntaavan kuntastrategian (valtuusto 5/2018). Siinä 

kunnan visioksi on asetettu Kangasala - oksalla ylimmällä! Hyvinvoiva ja kehittyvä 

kesäpäivän kulttuurikaupunki, jonka arvoina ovat avoin, edelläkävijä, turvallinen, 

luotettava ja vastuullinen toimija sekä yhteistyökumppani. Strategiatyöhön 

osallistuivat laajasti, kuntalaiset, luottamushenkilöt ja henkilöstö. Kangasala on myös 

kouluttanut henkilöstöä muutokseen, osallistunut maakuntauudistuksen valmisteluun 

sekä erilaisiin kehittämishankkeisiin. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista, poikkihallinnollista, kaikkia 

hallinnonaloja velvoittavaa, terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden taustatekijöihin 

vaikuttamista sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisellä estetään väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen 

kasvua, ylläpidetään ja parannetaan hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja 

toimintakykyä. Myös mielenterveyden vahvistaminen ja tukeminen, sairauksien ja 

tapaturmien ehkäisy tukee kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Hyvinvoinnin ja 

osallisuuden edistäminen on lisäksi merkittävää arjen turvallisuustyötä. 

 
. 
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Yleistä 
 

 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkien kunnassa työskentelevien 

työntekijöiden ja viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden yhteinen tehtävä ja 

kaikkia yhdistävä työn tavoite. Työtä tehdään kaikissa palvelukeskuksissa 

poikkihallinnollisesti kuntajohdon ja luottamusmieshallinnon ohjaamina. 

 

Kangasalan valtuusto hyväksyi toukokuussa 2017 Hyvinvointikertomuksen ja 

kaupungin turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017- 2020. 

Suunnitelmassa hyväksytyt hyvinvointi- ja turvallisuustyön työn painopisteet ja 

tavoitteen eivät näy vielä vuoden 2017 talousarviossa ja kyseisen vuoden toiminnan 

painopisteissä. Talousarvio-asiakirjassa tavoitteena on kaikilla palvelualueilla ollut 

hyvinvoiva asukas/kuntalainen ja hyvinvoinnin edistämistä on tavoiteltu eri 

toimenpitein kaikissa palvelukeskuksissa. 

 

Vuoden 2017 aikana uutta hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa ja sen tavoitteita 

on esitelty uudelle valtuustolle, palvelukeskusten henkilöstölle, sekä eri järjestöjen ja 

yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. 

 

Vuoden 2017 aikana kaupungin hyvinvointityön rakenteita uudistettiin ja nimettiin 

elinkaariajattelun mukaisesti hyvinvointityöryhmät suunnittelemaan ja ohjaamaan 

hyvinvointityötä lasten-ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Hyvinvointityöryhmänä toimii näiden ryhmien puheenjohtajista ja 

sivistystoimenjohtajasta koostuva työryhmä ja hyvinvointityötä johtaa kaupungin 

johtoryhmä. Uusille työryhmille järjestettiin yhteinen työn käynnistys- ja 

perehdytystilaisuus joulukuussa 2017. 

 

  
                       Kuva1  Hyvinvointityö kunnan organisaatio 
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                       Kuva 2  Hyvinvointityön rakenteet Kangasalla  

   

 

  

Sivistyspalveluissa tehtiin myös hallinnollisia uudistuksia. Sivistystoimenjohtajan 

eläkkeelle siirtymiseen varauduttiin perustamalla uusi opetuspäällikön toimi ja 

palkkaamalla koko sivistyskeskuksen johtoon hyvinvointipäällikkö, jonka 

tehtävänimike muutetaan elokuussa 2018 hyvinvointijohtajaksi. Muutokset kuvaavat 

muuttunutta tilannetta hyvinvointityön merkityksen kasvaessa sote-muutoksen myötä. 

 
Kangasala osallistui vuoden 2017 aikana Kuntaliiton järjestämään verkostoprojektiin 

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä. Verkostoprojekti on kuntien Kuntaliiton ja eri 

sidosryhmien välistä kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on tukea kuntien 

hyvinvointityön, hyvinvointijohtamisen, hyvinvoinnin edistämisen hyvien käytäntöjen 

sekä tulevaisuuden kunnan hyvinvointiroolin vahvistamista. Projekti jatkuu vuosien 

2018 -2019 ajan. 
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Yhteistä 
 
 

Talous- ja elinvoima ja työllisyys 
 

Talous 
  

Vuoden 2017 tilinpäätös oli kolmannen kerran peräkkäin ylijäämäinen, talous on 

saatu tasapainotettua ja kaupunki kykenee investoimaan tulevaisuuden 

kehittämiseen. Hyvän tuloksen taustalla on pitkäjänteinen työ, toimintakulujen hallinta 

ja myönteinen tulokehitys mm. verotulojen kasvu ja työttömyyden väheneminen. 

Tarkemmat tiedot löytyvät Tilinpäätös 2017 asiakirjasta. 

 

Elinvoima-asiat 
 

Elinkeinotoimi teki tiivistä yhteistyötä Kangasalan kaupungin työllisyyspalveluiden ja 

Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeilun kanssa. Tavoitteena oli auttaa 

paikallisia yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa ja auttaa yrittäjiä työllistämiseen 

liittyvien hallinnollisten asioiden valmistelussa. Yrittäjille kerrottiin aktiivisesti 

olemassa olevista eri tavoista.  

Vuonna 2017 työnsä aloitti Kangasalan kunnan ja Tredun yhteinen 

yrittäjyyskoordinaattori. Yrityskoordinaattori toimii yritysten ja koulun rajapinnassa 

edistäen yhteistyötä ja markkinoiden koulutus- ja kehittämismahdollisuuksia. 

Yrityskoordinaattori on käytännönläheinen kumppani verkostoissa, jossa yrittäjät ja 

yritykset kohtaavat. Yrityskoordinaattorin keskeisenä tehtävänä on antaa Tredun 

toiminnalle kasvot yrityksien kanssa tehtävässä työssä ja siten edistää Tredun 

palvelujen hyödyntämistä paikallisten yritysten keskuudessa. 

Yläkoulujen kanssa on myös käynnistetty yhteistyötä, mm. tarjoamalla opoille 

mahdollisuus tutustua paikallisten yritysten arkeen ja tulevaisuuden haasteisiin 

tutustumisvierailujen muodossa.  

Yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa toteutettiin Laipanmaan reittien -

kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää Laipanmaasta mielenkiintoinen, 

hyvin huollettu ja helposti tavoitettava luontomatkailijan retkikohde niin lähiseudun 

asukkaille kuin kauempaakin tuleville. Tavoitteena on myös lisätä tietoa Laipanmaan 

lähialueen palveluista, jotta alueen matkailuelinkeino saa tuloja Laipanmaan kävijöiltä 

ja toisaalta kohde on kävijöille houkuttelevampi kun he tietävät mitä muuta 

kiinnostavaa ympäristöstä löytyy.  

Matkailupuolen kehittämiseksi on käynnistetty myös muita toimenpiteitä: mm. 

suunniteltu yhteistyötä Kangasalan Jukola 2019 tapahtuman kanssa, toteutettu uusi 

auto-alan kesätapahtuma Kangasala Retro sekä lisätty sosiaalisen median kautta 

tehtävää Visit Kangasala -matkailuviestintää. 
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Käynnissä on ollut myös Kangasalan lähiruokahanke, jonka tavoitteena on 

parantaa paikallisten tuotteiden saatavuutta ravitsemus-, kaupan-, ja matkailualan 

yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä toimijoiden kesken ja 

mahdollisesti näin löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi halutaan tuoda 

lähiruokaa kaikkien kuntalaisten ulottuville erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden 

muodossa. 

Hankkeeseen liittyen järjestettiin Kangasalla myös Kesäpäivän pikniklounas 

25.8.2017. Keskustaan Torikadulle ja torialueelle oli asetettu pöydät 300 ruokailijalle, 

jotka kattoivat omat pöytänsä ja ruokailivat yhdessä ystävien, sukulaisten ja tuttavien 

kanssa. 

Paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa on tehty säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä. 

Yhteistyötä on tehty tiedottamisessa, työllisyyden hoidossa ja yrittäjyyspolun 

tukemisessa. Erilaisia tapahtumia on myös järjestetty yhdessä. Osa tapahtumista on 

ollut avoimia kaikille kuntalaisille, mm. joulunavaus ja kevätmarkkinat.  

Lisäksi käynnissä on kolmen uuden merkittävän elinvoima-alueen suunnittelutyöt: 

Lamminrahka, Tarastenjärvi ja Saarenmaa. 

 

Työllisyys 
 

Vuoden 2017 aikana työllisyyskehitys on kääntynyt Kangasalla myönteiseen 

suuntaan. Maan talouden elpyminen, suotuisa kehitys, avoimien työpaikkojen määrän 

kasvu sekä kaupungin osallistuminen työllisyyspalvelujen kuntakokeiluun ovat 

vaikuttaneet tuloksiin. 

 
Kangasalan työllisyyspalvelut on osallistunut vuoden 2017 aikana käynnistyneeseen 

Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeiluun. Kokeilun tuloksena 

pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys ovat vähentyneet, asiakaslähtöisyys 

parantunut, asiakkaat ovat saaneet joustavaa ja oikea-aikaista palvelua 

kotikunnassaan ja yrityksille on tarjottu henkilökohtaista palvelua rekrytointeihin 

liittyvissä asioissa. 

Kelalle kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut ovat myös kääntyneet kokeilun 

aikana laskusuuntaan. 
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  Kuva 3  Pitkäaikaistyöttömät ja alle 25-vuotiaat työttömät 

 Työllisyyspalveluiden nuorille suunnattua palvelukokonaisuutta ovat myös 

 suuntapaja, etsivä nuorisotyö ja aikalisätoiminta. Suuntapaja tarjoaa yksilöllistä 

 starttivalmennusta kuntouttavana työtoimintana (sosiaaliset taidot, elämänhallinta, 

 työelämän perussäännöt).  Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa 

 16- 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai 

 jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Aikalisätoiminnassa 

 haastatellaan kaikki kutsuntaikäiset nuoret kutsuntatilaisuudessa ja tarvittaessa 

 ohjataan ja neuvotaan nuoria askarruttavissa asioissa 

 

Muuta kehitystyötä ja toteutettua toimintaa 
 

 

Kangasalan valtuusto hyväksyi 29.5.2017 strategisen yleiskaavan 2040. Strategisella 

yleiskaavalla ohjataan kunnan maankäytön suuria linjoja ja määritellään kehittämisen 

painopisteitä. Strateginen yleiskaava on voimassa osayleiskaavojen rinnalla ja ohjaa 

osayleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista ja päivittämistä sekä muuta alueiden 

käytön suunnittelua. Linkki videoon: Kangasalan strateginen yleiskaava 2040 

 
Ympäristöpalvelujen toimesta Kangasalan Kirkkojärvellä toteutettiin vuonna 2017 

särkikalojen nuottaus- ja hauenistutushanke osana järven ekologisen tilan ja 

lintuvesiarvon parantamiseen tähtäävää ravintoketjukunnostusta. Hankkeita jatketaan 

seuraavina vuosina. Kangasala osallistui Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan suojelemalla kaksi kohdetta, 

Hanhiluponkorven alue ja Lemposen lehto, omistamillaan mailla. 

Ympäristöpalvelut järjestivät yhteistyössä Ekokumppaneiden kanssa erilaisia 

luontoretkiä (linturetki, villivihannesretki, kolmen näkötornin kierros, yölepakkoretki 

ja sieniretki) kuntalaisille. Retkille osallistui yhteensä 175 kuntalaista ja palaute 

retkistä oli myönteistä.  

https://www.youtube.com/watch?v=is32qYQJRSY&feature=youtu.be


  9 

 

Kangasalle laadittiin ensimmäinen yhteinen ravitsemussuunnitelma vuoden 2017 

aikana. Suunnitelma on osa hyvinvoinnin kokonaisuuta ja sen valmisteluun osallistui 

moniammatillinen työryhmä. Suunnitelman tavoitteina on tukea hyvien 

ruokavalintojen tekemistä, yhdessä syömisen arvostamista, tukea lasten ja nuorten 

kokemaa ruokailoa ja mahdollistaa monipuolisen ruokailun taitojen oppimista sekä 

turvata terveyttä ja toimintakykyä hyvän ravitsemuksen avulla läpi elämän.  

 
Suunnitelmaan on kirjattu elämänkaarimallin mukaisesti konkreettisia 

toimialakohtaisia toimenpiteitä. Ikäryhmittäin esitellään lapset ja nuoret, työikäiset ja 

ikääntyneet. Monet tavoitteista jatkavat ja täydentävät jo tähän asti tehtyä työtä. 

Tavoitteena on, että Kangasalan ravitsemussuunnitelma 2017–2020 on käytännön 

työkalu ravitsemusasioiden edistämiseen niin ammattilaisten kuin kuntalaistenkin 

keskuudessa. 

linkki suunnitelmaan: Ravitsemussuunnitelma 2017-2020 

 
Kunnan vapaa-aikapalveluissa käynnistettiin kuntalaisille suunnattu liikuntaan 

kannustava ohjaustoiminta. 

Tämä liikuntaneuvonnan polku on toimintaa, jonka kohderyhmänä ovat 

tulevaisuudessa kaikki kuntalaiset. Toimintaa käynnistettäessä ohjattiin palvelujen 

piiriin ensisijaisesti liikunnan lisäämisestä terveydentilansa edistämiseksi hyötyvät. 

Ohjaus on tapahtunut yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa niin 

kaupungin omien kuin yksityisten palvelutuottajien kanssa. 

linkki polulle: Liikuntaneuvonta 

 
Kestävän liikkumisen työryhmä on toimillaan edistänyt kävelyn, pyöräilyn ja niitä 

tukevan julkisen liikenteen edistämistä jo usean vuoden ajan. Vuoden 2017 aikana 

työryhmän tilaamana tehtiin koko henkilöstölle Valpastimen työmatkaliikkumisen 

hyödyt -selvitys, jossa selvitettiin henkilöstön työmatkaliikkumista. Selvitys sisälsi 

myös liikkumissuunnitelmaosion, jossa annettiin toimenpide-ehdotuksia kävelyn, 

pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisäämiseksi työmatkoilla ja työpäivän aikana tehtävillä 

matkoilla. Selvitys osoitti, että määrätietoisin toimin voidaan edistää kestävää 

liikkumista työmatkoilla ja samalla vaikutta henkilöstön hyvinvointiin sekä vaikutta 

kustannuskehitykseen. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4  Kestävä liikenne 

http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/5817fe69e6c223eeeec1b64e3b1d1170/1522844425/application/pdf/8491821/Ravitsemussuunnitelma_Kangasala_2017_2020.pdf
http://www.kangasala.fi/harrastukset_ja_vapaa-aika/vapaa-aikapalvelut/liikuntapalvelut/liikuntaneuvonta/
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Vuonna 2017 saatettiin loppuun 

Vatialan omatoimikirjastohanke. 

Omatoimisuus on otettu 

Kangasalla ilolla vastaan ja 

esimerkiksi häiriöiltä on vältytty. 

Kävijämäärät kohosivat 

omatoimiaukiolojen käyttöön oton 

jälkeen lähes 30%, lainamäärät n. 

17%. Kirjastojen omatoimikäyttö 

lisää asuinalueen vetovoimaa, kun 

viihtyisät ja turvalliset tilat ovat 

laajasti kuntalaisten käytettävissä 

myös palveluaikojen ulkopuolella. 

               

 Kirjasto edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla yhteisöllisen, 

 maksuttoman tilan viettää aikaa, kokoontua, opiskella, työskennellä. Kirjastossa oli 

 vuoden 2017 aikana eri-ikäisille suunnattuja tapahtumia, jotka Kangasalla keräsivät 

 9 000 kävijää.  

Kirjastolla on myös kohdennettuja palveluja heille, jotka terveydentilansa tai 

toimintakykynsä rajoitteiden vuoksi eivät itse pääse kirjastoon. Tällaisia ovat 

kirjaston kotipalvelu, jossa SPR:n ystäväpalvelun vapaaehtoinen vie kuukausittain 

kirjastoaineistoa asiakkaan kotiin ja palauttaa edelliset lainat. Kirjasto tarjoaa myös 

Celia-erikoiskirjaston palveluita lukurajoitteisille sekä lukukoiratoimintaa lukemista 

harjoitteleville lapsille. 

Lukutaitoa leikiten -lasten kirjastopalveluiden kehittämishankkeen avulla kirjasto 

kehitti yhteistyötä muiden lasten kanssa toimivien tahojen kanssa, kuten neuvoloiden 

ja päiväkotien kanssa. Neuvoloihin toimitetiin ajantasaista, perheitä lukemiseen ja 

kirjastonkäyttöön kannustavaa materiaalia. Jatkossa neuvoloissa osataan kannustaa 

perheitä käyttämään kirjaston erilaisia palveluita ja osallistumaan tapahtumiin. 

Kirjastoissa lapsiperheiden on myös luonteva tavata toisiaan. 

Myös erilaisten perhekerhojen ja seurojen kanssa kirjasto on kehittänyt yhteistyötä 

esim. yhteisten tapahtumien ja vierailujen muodossa. Hankkeen myötä myös 

kirjaston lastenosastojen ilmettä ja tarjontaa on parannettu. 

Kirjasto pyrkii myös estämään syrjäytymistä digiajassa opastamalla asiakkaita 

verkkopalveluiden käytössä sekä järjestämällä mm. nettineuvontaa. Kangasalla 

toimintaa vetävät vapaaehtoiset seniori-ikäiset tietotekniikkaosaajat. Nettiklinikan 

toiminta on ollut varsin antoisaa sosiaalisine ulottuvuuksineen sekä avun tarvitsijoille 

että antajille. Vuonna 2017 nettiklinikalla asiakkaita oli yhteensä 88.  

 

Kuva 5 Vatialan kirjasto  
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Kirjaston uusimpia digitaalisia palveluita ovat mm. maksuttomat musiikin 

verkkokurssit, kuten Rockway. Sen kautta jokaisella on mahdollisuus harjoitella esim. 

kitaransoittoa. Kangasalan pääkirjastossa voi myös maksutta harjoitella pianonsoittoa 

siihen tarkoitetussa pianohuoneessa sekä lainata mukaansa ukulelen. 

Vuoden 2017 keväällä järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Kangasalan kulttuuri- 

ja hyvinvointitori tapahtuma, jonka erityisenä kohderyhmänä olivat lapset- ja 

lapsiperheet. Kävijöitä tapahtumassa oli noin 2300 ja tapahtumaan kutsuttiin myös 

uudet kuntalaiset kuulemaan kunnan toiminnasta ja tutustumaan erilaisiin kunnan ja 

järjestöjen tarjoamiin harrastus- ja toimintamahdollisuuksiin. 

 
Pirkanmaalla valmistui vuoden 2017 aikana Pirkanmaan alueellinen 

kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jonka sisältöä on esitelty ja pilotoitu Kangasalla. 

 

Kangasalan Lähiliikuntapaikka-ohjelma 2018 -2030 laadittiin vuoden 2017 aikana. 

Lähiliikuntapaikka-ohjelma jatkaa Kangasalan viheralueohjelmassa aloitettua viher- ja 

virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä. Lähiliikuntapaikka-ohjelman avulla 

tavoitellaan viher- ja virkistysalueiden kehittämiseen niin, että asukkailla olisi 

mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan oman asuinpaikkansa lähellä. Taustalla on 

lisäksi tavoite tarjota koulujen ja päiväkotien piha-alueita kaupunkilaisten aktiiviseen 

käyttöön toiminta-aikojen ulkopuolella nykyistä enemmän ja monipuolisemmin. 

Tavoitteen on käynnistää ohjelman toteutus vuoden 2018 aikana.  

Linkki suunnitelmaan: Lähiliikuntapaikkaohjelma_liitteineen.pdf 

 
Liiku- ja leiki työryhmän toiminta kohdistui vuoden 2017 aikana retkeilyreitistöjen 

viitoitusten ja reittien kohentamiseen. 

 
 

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 
 
 

Varhaiskasvatuksessa lasten ja perheiden hyvinvointiin on panostettu monin tavoin. 

Varhaiskasvatuksessa on vuoden 2017 aikana koulutettu ja juurrutettu uuden 

varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria kaikissa yksiköissä. 

Keskeisenä toimintaperiaatteena on huomioida lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi.  

Kangasalla on erityisesti huomioitu lasten aktiivinen liikunta ja toteutettu 

varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmaa.  Hankeraha on mahdollistanut kokeilun 

lasten aktiivisuuden seurantaan varhaiskasvatuspäivän aikana sekä 

liikunnanohjaajien koulutuksen päiväkodin henkilöstölle. 

Kaikki koulut ovat myös mukana Liikkuva koulu hankkeessa vuodesta 2017 myös 

lukio. 

 

https://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/bf7998d4b4367405b447054103faa300/1524034370/application/pdf/8697476/20187_12_12_lahiliikuntapaikkaohjelma_liitteineen.pdf
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Sapere-ruokakasvatusmenetelmä on ollut jokaisessa päiväkodissa käytössä jo 

usean vuoden ajan edistäen lasten ruokakasvatusta ja terveellisen ruokailun 

tietoisuutta. Ravitsemukseen liittyvissä asioissa tehdään tiivistä yhteistyötä 

ruokapalvelujen ja kaupungin ravitsemussuunnittelijan kanssa. 

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteinen Kulttuurikasvatus-suunnitelma 

ulottuu myös varhaiskasvatusikäisin lapsiin ja sitä toteutetaan aktiivisesti. Jokaisessa 

varhaiskasvatusyksikössä on kulttuurikasvatuksesta vastaava työntekijä. 

Kiusaamisen ehkäisyyn ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luomiseen on panostettu 

monin tavoin.  Mini-Verso-koulutusta toteutetaan jokaisessa päiväkodissa sekä 

perhepäivähoitajille. Mini-Verson kautta lapset saavat työvälineitä ristiriitojen 

käsittelyyn ja sitä kautta kiusaamisen ehkäisyyn. Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmaa laaditaan käyttöön otettavaksi vuoden 2018 aikana. 

Perheesi-parhaaksi- toimintamalli edistää perheiden nopeaa avun saamista erilaissa 

haasteellisissa tilanteissa. Toimintamalli on otettu käyttöön vuoden 2016 aikana ja 

sitä kehitetty ja sen käyttämistä koulutettu päiväkodeissa vuoden 2017 aikana. Myös 

toimintamallin arviointi ja sen kehitystyö on käynnistynyt vuoden 2017 aikana. 

Vanhempien osallisuutta vahvistettiin monin tavoin varhaiskasvatuksen avoimissa 

palveluissa vuoden 2017 aikana. Toimintaa ideoitiin vanhempainilloissa ja 

perhekerhoissa laadittiin suunnitelma ideoinnin pohjalta. Lasten osallisuuteen 

kiinnitettiin myös huomiota. Lapset saivat suunnitella toimintaa sekä arvioida, miten 

toiminta oli toteutunut.  

Opetuspalveluissa on myös toimittu aktiivisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Uusien opetussuunnitelmien keskeinen tavoite on lasten ja nuorten 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.  

Koululuokkien yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja kiusaamisen vähentämiseksi 

käynnistettiin tunnetaitojen opetus kolmasluokkalaisille omana oppiaineena tunti 

viikossa. Tunnetaitojen opettaminen ja oppiminen vaikuttavat itsetuntemukseen, 

itsetuntoon, vuorovaikutukseen, elämänhallintaan ja ongelmanratkaisuun. 

Tunnetaitojen opiskelun myötä kehittyy empatia eli kyky myötäelää toisen 

kokemuksia ja tunteita. Empatia ja sosiaalisten suhteiden sujuvuus ovat tunnetaitojen 

opiskelun päämäärä. Ne johtavat hyvinvointiin sekä turvallisiin, toimiviin 

ihmissuhteisiin perheissä, kaveriryhmissä ja yhteistyötiimeissä. 

 Vuoden 2018 aikana koulutetaan kaksi henkilöä tunnetaitojen ohjaajakurssilla 

aiheeseen. Tavoitteena on, että he toimivat jatkossa tutoreina muille opettajille.  

KiVa-koulu toiminta jatkuu Kangasalan perusopetuksen kouluissa.? KiVa-ohjelma 

on tutkimukseen perustuva toimenpideohjelma kiusaamisen vähentämiseksi. 

Ohjelman vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä, ja se on laajasti käytössä 

suomalaisissa perusopetusta antavissa kouluissa. 

Linkki ohjelman sivuille: kivakoulu 

 
 

http://www.kivakoulu.fi/
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Kangasalan kunta sai vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta 

esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen 

laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja 

opetusryhmäkoon pienentämiseen. Rahoituksella on palkattu kouluille 

koulunkäynninohjaajia ja erityisopettajia. Lisäksi isojen ryhmien jakamiseen on saatu 

järjestettyä jakotunteja. Myös yhdelle päiväkodille on palkattu ryhmäohjaaja. 

Tutor-hankkeen rahoituksella koulutettiin ja palkattiin tutor-opettajia tukemaan 

sähköisten oppimateriaalien pedagogista käyttöä sekä uuden opetussuunnitelman 

mukaisen toiminnan toteuttamista kouluilla. 

Kangasalla perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat hieman 

seutukuntaa alhaisemmat. Näistä opetuksen kustannukset tuotetaan seutukunnan 

edullisimmin lukuun ottamatta Nokian ja Pirkkalan kuntia huolimatta siitä, että 

kouluverkon hajanaisuus ja pienten koulujen suuri määrä vaikuttaa kustannuksia 

lisäävästi. 

Koulujen keskimääräinen oppilasmäärä on 245. Keskimääräinen ryhmäkoko kasvoi 

resurssiopettajarahoituksen loputtua ja tuntikehyksen pienentymisen myötä 

lukuvuodesta 2014–2015  lukuvuoteen 2015 -2016. Lukuvuonna 2016 -2017 

keskimääräinen ryhmäkoko koko seutukuntaan verrattuna on ollut alhaisempi. 

Kuitenkin on huomattava, että ryhmäkoko vaihtelee kouluittain paljon: kasvualueilla 

ryhmät ovat muita suurempia.  

Tuntijaon mukainen opetuksen tuntimäärä on seudun keskitason 

alapuolella.  Kangasalla erityisopetus painottuu osa-aikaiseen erityisopetukseen 

luokkamuotoisen ja pienryhmäopetuksen sijaan. Erityisen tuen piirissä on oppilaita 

vähemmän ja tehostetussa tuessa huomattavasti enemmän kuin seudulla 

keskimäärin. Trendi on ollut nähtävissä vuodesta 2012 alkaen. Tämä lisää oppilaiden 

tuen tarvetta ja tätä kautta erityisopetus- ja ohjaajaresurssin tarvetta 

yleisopetuksessa. Kangasalla on tehostetun ja erityisen tuen oppilaita 

koulunkäynninohjaajaa kohti enemmän kuin muissa kehyskunnissa. Myös 

ryhmäkokojen kasvaminen on aiheuttanut omat haasteensa erityisesti kasvualueiden 

kouluissa.  

Erityisopettajien lukumäärä suhteessa koko oppilasmäärään on edelleen seudun 

keskitasoa alempana. Koulunkäynninohjaajien lukumäärä suhteessa 

kokonaisoppilasmäärään on suunnilleen seudun keskitasoa. Kangasalla annetaan 

myös vammaisopetusta, mikä lisää mm. koulunkäynninohjaajatarvetta. 

Koulukuraattoreita ja-psykologeja on niin ikään edelleen vähemmän suhteessa 

oppilasmäärään kuin seutukunnassa keskimäärin. Henkilöstön koulutuspäiviä on 

selvästi enemmän kuin seudulla keskimäärin erityisesti OVTES-henkilöstöllä. Tieto- 

ja viestintätekniikan tilanne näyttäisi olevan hyvä muihin kuntiin verrattuna. 
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Kouluterveys-kysely 2017 
 

Kouluterveyskysely toteutettiin keväällä 2017 sähköisenä ja vastaukset saatiin kuntiin 

saman vuoden lopulla. 

 
Koosteena kyselystä voi todeta monia myönteisiä kehityssuuntia. 

Yhä useampi lapsista ja nuorista syö aamupalan ja koululounaan päivittäin, tupakointi 

ja humalahakuinen juominen ovat vähentyneet, suun terveydenhoito on parantunut, 

koulunkäynnistä pitävien osuus kaikilla kouluasteilla on lisääntynyt, kokemus 

opettajien oikeudenmukaisemmasta kohtelusta ja kiinnostuksesta opiskelijoiden 

kuulumisiin on lisääntynyt, kouluterveydenhuollon palvelut toimivat ja myös opettajat 

tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia. 

 
Kyselyn tuloksista nousee esiin myös huolenaiheita. 

Ylipainoisuus on edelleen lisääntynyt ja nuoret nukkuvat aiempaa vähemmän, 

nuuskankäyttö ja huumekokeilut ovat lisääntyneet samoin kuin nuorten hyväksyvämpi 

suhtautuminen huumeiden käyttöön. 

Koulu-uupumista kokee nuorista n.10 -15%, eniten perusopetuksen 8 ja 9 luokilla. 

Kiusaaminen on edelleen huolenaiheena ja kokemus kohtaamisen puutteesta on 

edelleen vahva. 

 
 

Suun terveyspalvelut 
 
Suun terveyspalveluissa tehdään laaja-alaista yhteistyötä kunnan muiden 

toimijoiden kanssa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

 

Vuoden 2017 aikana käynnistettiin lasta odottavien perheiden ryhmätilaisuudet 

suuhygienistin sekä ravitsemussuunnittelijan toimesta. Lisäksi tarjottiin 

mahdollisuutta ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille maksuttomalle 

suuhygienistin terveyden edistämisen käynnille. 

 

Puolivuotiaiden lasten ryhmäneuvolatoimintaa kehitettiin ja käynnistettiin 

yhdessä lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Näissä hammashoitajan 

toimesta toteutetaan lapsen suun tutkimus sekä perheen terveydenedistämisen 

käynti. Perheet, jotka eivät osallistu ryhmäneuvolatilaisuuteen, kutsutaan yksilölliselle 

käynnille hammashoitajalle lapsen ollessa 8 kk:n ikäinen. 

Riskipotilaiden osalta on kehitetty varhaisen puutumisen malli sekä perheesi 

parhaaksi moniammatillinen verkostomalli on otettu aktiiviseen käyttöön suun 

terveyspalveluissa. Myös ravitsemussuunnittelijan kanssa on yhteistyötä tiivistetty 

jaotettu lähetekäytäntö aktiiviseen käyttöön. 
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Suun terveyspalveluissa on lisäksi kehitetty anestesiahoitoa vaativien 

riskipotilaiden hoitoprosessia moniammatillisena tiimimallina.  Anestesia 

hoitoon tulevat lapset lähetetään suun terveyspalvelujen toimesta 

ravitsemussuunnittelijan käynnille. Tiimissä mukana on myös perheesi parhaaksi 

mallin mukaisesti sosiaalipalvelu. Näissä tilanteissa arvioidaan perheen muutakin 

palvelujen tarvetta ja tehdään yhteistyötä mm perhetyön kanssa. 

 
 

                                
Kuhinaa suun 
terveyspalvelujen 
esittelypöydän äärellä Kulttuuri- 
ja hyvinvointitoritapahtumassa 
2018 
 
 

 
 

 

 Huoli tervehampaisten lasten määrän romahdusmaisesta vähenemisestä 1 ja 5 

 luokkien välillä on johtanut kehittämään 3-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen 

 ylimääräinen terveydenedistämisen käynnin hammashoitajan vastaanotolle. 

 Käynti toteutetaan motivoivan terveyskeskustelun periaatteella. Tämä malli on otettu 

 pysyväksi toimintamalliksi vuoden 2017 aikana. 

 

Esikoululaisille, 2-, 6- ja 7-luokkalaisille järjestetään terveydenedistämisen 

ryhmätilaisuudet hammashoitajan toimesta vuosittain. 

 

Hyviä Asioita Lapsen Arkeen haastekampanjan aktiivinen jalkauttaminen ja 

markkinointi on jatkunut. 

 

Kutsuntaikäisten terveydenedistämisen tilaisuus toteutetaan kutsuntojen yhteydessä 

yhteistyössä ravitsemussuunnittelijan, opiskelijaterveydenhoitajan, fysioterapeutin 

hammashoitajan ja suuhygienistin kanssa 

 

 

Lapsiperheiden palvelujen muutosohjelman toimeenpano 
Kangasalla 

 
 

Hallituksen kärkihankkeena käynnistynyt LAPE-hanke on ollut osana perheiden 

palvelujen kehittämistä myös Kangasalla. 

Kuva 6  Kulttuuri- ja hyvinvointitoritapahtuma 2018 
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Muutoksen tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, oikea-aikaisemmat, 

tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen 

sovitetut lasten ja perheiden palvelut. 

Muutosohjelmalla tavoitellaan toimintakulttuurin muutosta lapsiystävällisempään 

suuntaan uusien kuntien ja tulevien maakuntien muodostuessa ja samalla 

asiakaslähtöisempien lasten ja perheiden palvelujärjestelmien rakentamista. 

 

Erityistä huomiota kiinnitetään eri palveluissa tapahtuvaan asiakkaan kohtaamiseen, 

huolen puheeksi ottamiseen, asiakkaan tarpeen tunnistamiseen ja tarvittavien 

palvelujen järjestämiseen. 

 

Kangasala on yhtenä Pirkanmaan pilottikunnista kehittämässä 

perhekeskustoimintaa. Tavoitteena on koota perheiden palvelujen kokonaisuutta 

helposti hahmotettavaksi ja löydettäväksi kokonaisuudeksi, vahvistaa varhaisen tuen, 

sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluja, vahvistaa varhaiskasvatuksen ja 

opetuspalvelujen toimintaa osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea ja kehittää 

lapsimyönteistä toimintakulttuuria kaikessa kunnan päätöksenteossa. 

Vuoden 2017 aikana koottiin kunnan Lape-työryhmä, laadittiin Kangasalan Lapen 

pilotointisuunnitelma, osallistuttiin hankkeen koulutuksiin ja tiivistettiin yhteistyötä 

seurakunnan ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa, sekä käynnistettiin 

yhteistyö mm erityistason ja perustason palvelujen kanssa päihdeperheiden 

auttamiseksi ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi. 

 

 
 

 
 

 Kuva 7  Perhekeskustoimintamalli verkostoi lapsi- ja perhepalvelut toimivaksi lähipalveluiden  
 kokonaisuudeksi 
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Nuoret 
 

 Kouluruokailu 
 

Vuoden 2017 aikana kouluruokailua kehitettiin Kangasalla yhteistyössä koulujen, 

ateriapalvelujen ja ravitsemussuunnittelijan kanssa. Ateriapalvelut ottivat käyttöön 

sähköiset, mobiilisovelluksella toimivat ruokalistat ja palautejärjestelmää ja 

asiakasraatitoimintaa kehitettiin. Kouluille tehtiin kysely kouluruokailuun liittyvistä 

asioista. Yhteinen koulutustilaisuus järjestettiin kaikille toimijoille, jossa käsiteltiin 

kyselyn tuloksia, esiteltiin eri koulujen toimintamalleja ruokailuun ja sen kehittämiseen 

liittyen sekä esiteltiin uusia kouluruokasuosituksia. 

 

 Nuorisopalvelut 
 
Nuorisopalvelut ovat vuoden 2017 aikana jatkaneet yhteistyötä koulujen kanssa 

nuorten tukemiseksi. Nuorisotyöntekijöiden työpanosta on siirretty yläkouluilla 

tapahtuvaan koulupäivystykseen niin, että kaikilla yläkoululla nuorisotyöntekijät ovat 

tavattavissa vähintään 1-2 kertaa viikon aikana. Nuorisotyöntekijät järjestävät myös 

oppilashuollollista ryhmätoimintaa yläkouluilla. Koulujen terveydenhoitajat ja 

kuraattorit ohjaavat oppilaita näihin kerhoihin, joiden keskeisiä tavoitteita ovat nuorten 

sosiaalisten taitojen vahvistaminen, itsetunnon kehittäminen, ryhmässä 

työskentelytaidot ja yleisesti koulumotivaation lisääminen sekä oman elämän 

hallinnan taitojen vahvistaminen.  Vuosittain näitä kerhoja on perustettu 4-5 ja ne ovat 

kokoontuneet kouluaikana viikoittain. Ryhmäkoko on ollut noin 3 - 7 nuorta/kerho. 

 
Vuoden 2017 aikana käynnistettiin liikkuvan nuorisotilatoiminnan kokeilu Wauto-

auton avulla. Kokeilua toteutettiin syys-lokakuussa 2017. Kokeilu on malliesimerkki 

uusista nuorisotyön muodoista, joiden avulla pyritään tavoittamaan sitä osaa 

nuorisosta, jota ei nuorisotilatoiminnalla yleensä tavoiteta. Niin kävijöiden kuin 

nuorisotyöntekijöiden kokemukset tästä kokeilusta olivat myönteiset. Palvelua vietiin 

kyliin ja kaupungin reuna-alueille ja parhaimmillaan illan aikana toteutui n 70 

kontaktia. Keskimääräinen kontaktien määrä  

illan aikana oli n. 30–40 /ilta. Tilaa autossa on noin 9 nuorelle kerrallaan. Työmuotona 

Wauto-toiminnassa on keskustelu ja kuuntelu sekä ohjaus tarvittaessa palvelujen 

piiriin. 

 

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen nuorisotyön koordinaattori aloitti 

työskentelyn vuoden 2017 aikana. Toimintatapaa on kehitetty Pirkanmaalla kuntien ja 

kaupunkien välisenä yhteistyönä ja se on saanut huomiota myös valtakunnallisesti. 

Koordinaattorin tehtävänä on mm. seudullisten nuorisokyselyjen organisointi, 

yhteisten koulutusten suunnittelu, tiedottaminen sekä hyvien työmenetelmien 

kokoaminen ja niistä tiedottaminen. 
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Tampereen Kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma 2017- 2020 valmistui vuoden 

2017 aikana. Tämä ohjelma esittelee yhteisesti kaupunkiseudulla sovitut nuorisotyön 

painopistealueet. 

 

Vuoden 2017 aikana nuorisovaltuuston toiminnasta tuli lakisääteistä toimintaa. Uuden 

kuntalain 26 § velvoittaa jokaisen Suomen kunnan perustamaan nuorisovaltuuston tai 

vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän. Lisäksi kuntien tulee jatkossa taata nuorille 

vaikuttajille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa laajasti kunnan asioihin. Kuntien on 

myös taattava toiminnan resurssit. Kaupunginhallitus nimeää nuorisovaltuuston 

valtuustokauden ajaksi. 

Kangasalla nuorisovaltuusto on toiminut jo vuosien ajan. Koko 

nuorisovaltuustotoiminta on lähtöisin Kangasalta ja Suomen ensimmäinen 

nuorisovaltuusto perustettiin tänne 1995.  

 

Nuorten mielenterveyspalveluissa toteutettiin normaalia vastaanottotoimintaa ja 

keskityttiin edellisen vuoden lääkäripulan aiheuttamien jonojen purkamiseen. 

 
 
 
 

Työikäiset 
 

 Hankkeet 
 

Arkeen Voimaa toimintaa käynnistettiin Kangasalla vuoden 2017 aikana. Arkeen 

voimaa on ryhmätoimintaa, joka auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia 

elämässään ja ylläpitämään niitä. Toiminta on tarkoitettu henkilöille joilla on erilaisista 

syistä johtuvia haasteita selvitä arjessa. Se ei vaadi diagnooseja tai tietyntyyppisiä 

ongelmia vaan halua lähteä mukaan ryhmätoimintaan vahvistamaan omaa arjessa 

selviytymistä ja jaksamista. Ensimmäiset ryhmät aloittavat kevään 2018 aikana.  

Linkki: arkeenvoimaa 

Linkki Kangasalan toimintaan: kangasala-arkeen-voimaa 

 

Kangasala osallistui 2017 käynnistyneeseen Vesote-hankkeeseen, joka on osa 

hallituksen kärkihankkeita, joilla terveyserojen kaventamista tavoitellaan. Vesote-

hanke kehittää vaikuttavaa elintapaohjausta aihealueena ravitsemus, liikunta ja 

unettomuuden lääkkeetön hoito.  Hanke järjestää koulutusta näistä teemoista ja 

Kangasalta osallistui 10 työntekijää sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluista 

koulutukseen vuoden 2017 aikana. Hankkeeseen liittyy myös alueellisen 

elintapaohjauksen palvelutarjottimen kokoaminen, jota tehdään vuoden 2018 aikana 

yhteistyössä liikunta- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. 

Tulevaisuuden tavoitteena on lisätä mukaan myös savuttomuus ja päihdeasiat sekä 

koota palvelutarjottimelle myös lapsille ja ikäihmisille suunnattu elintapaohjaus.  

Linkki hankkeen sivustolle: vesote 

 

http://www.arkeenvoimaa.fi/
https://kangasala-fi-d.aldone.fi/sosiaali_ja_terveys/terveyspalvelut/ryhmat/arkeen-voimaa/
http://www.ukkinstituutti.fi/vesote
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Työttömien työpajatoiminnassa on tehty tiivistä yhteistyötä terveyspalvelujen 

kanssa ja toteutettu terveydenhoitajan vastaanottoa työpajojen yhteydessä. 

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kehitettiin vuoden 2016 aikana mielen 

hyvinvointia edistämään tarkoitettu avoin, kaikille suunnattu Hyvinvointikahvila-

toiminta, joka käynnistyi vuoden 2017 aikana. 

Vuoden aikana järjestettiin 8 avointa hyvinvointikahvilaa, joissa esiteltiin mielen 

hyvinvointia edistäviä keinoja ja toimintoja.  

 

Yhteistyötä on tiivistetty myös järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Hyvinvointia tukevia 

toimintoja löytyy alueelta useita ja niitä koottiin vuoden aikana yksien kansien väliin. 

Syntyi Hyvinvointia arjesta esite, joka on kaikkien käytettävissä. 

Esite löytyy linkistä: Hyvinvointia_arjesta_toiminnanesittelyä.pdf. 

 
 

 Suun terveyspalvelut 
 
Suun terveyspalveluissa on toteutettu hoitotakuun mukaista hoitoonohjausta. 

Vuoden 2017 aikana käynnistettiin matalan kynnyksen diabetesyhteistyö 

diabeteshoitajan sekä suuhygienistin välillä, sekä matalan kynnyksen yhteistyö 

päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa. 

 

Suun terveyspalvelut ovat laajentaneet yhteistyötä myös järjestötoimijoiden kanssa. 

Suuhygienistien sekä suuhygienistin ja hammaslääkärin yhdessä toteuttamia 

terveydenedistämisen tilaisuuksia on toteutettu mm. Sydänyhdistyksen ja 

diabetesyhdistyksen kanssa. 

Ikäihmiset 
 

Ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutosta on toteutettu suunnitelman 

mukaisesti. Lyhytaikaisen hoidon yksikkö Rekola-kodilla lakkautettiin ja yksikkö siirtyi 

kuntoutuskeskus Apilan tiloihin syyskuussa. Tehostetun palveluasumisen yksikkö 

Riku II käynnisti toimintansa 26 paikkaisena yksikkönä uusissa tiloissa myös 

syyskuussa 2017. 

 

Kangasalan kotihoitoa on vahvistettu Rekola-kodosta siirtyneillä viidellä (5) 

henkilöstöresurssilla vuoden 2017 aikana. Kotihoitoa on kehitetty ikäihmisten 

arkikuntoutuksen ja tehostetun kotikuntoutuksen muodossa ikäihmisten 

toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tähän toimintaan ovat 

sisältyneet mm. kotona tehtävät toimintakykytestit . Kotihoitoa on tehostettu 

mobiiliteknologian ja toiminnanohjauksen avulla, jolloin välittömään 

asiakastyöhön on saatu lisäpanosta. 

 

Veteraaneille tuotettavia palveluja on tehostettu vuoden 2017 aikana niin, 

että kotihoidon lähihoitaja on tehnyt jokaiselle rintamaveteraanille 

kotikäyntinä palvelutarpeen arvioinnin, jonka perustella voitiin todeta, että 

rintamaveteraanit olivat tyytyväisiä tarjottuihin palveluihin. 

http://www.kangasala.fi/@Bin/8044877/Vol.5Hyvinvointia_arjesta_toiminnanesittelyä.pdf
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 Hankkeet 
 

Ikäneuvohankkeen avulla on kehitetty mm. ikäihmisten palveluohjausta, 

neuvontapuhelinta ja kotitoritoimintaa. Puhelinneuvonnasta saa tietoa esim. 

julkisista ja yksityisistä palveluista, asumisesta, palveluliikenteestä sekä 

liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista. Kangasalla Jalmarin Kodon tiloihin on 

kehitetty kotitoritoimintaa. Kotitori on ikäihmisten kohtaamispaikka, josta saa myös 

neuvoja arjen ongelmiin. Siellä pidetään mm. asiakasohjaajan, suun 

terveyspalvelujen, terveydenhoitajan ja fysioterapeutin vastaanottoja ja teemapäiviä.  

Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä on toteutettu uudella toimintatavalla vuoden 

2017 aikana. 

Yhteisiin tilaisuuksiin kutsuttiin 80-vuotiaita Kangasalla, Kuhmalahdella ja 

Pälkäneellä. Tilaisuuksissa käsiteltiin moniammatillisin voimin laajasti 

ikääntymiseen liittyviä asioita, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

korjausneuvonnan asioista. Kaikille hyvinvointikäyntiä haluaville 80-vuotiaille 

tarjottiin vielä kotikäyntimahdollisuus. Kangasalla näitä käyntejä tehtiin 23. 

 

Kangasala on osallistunut Voimaa vanhuuteen hankkeeseen, joka on 

suomalaisen Ikäinstituutin hanke. Hanketta toteutetaan yhteistyössä 

vanhuspalvelujen ja liikuntapalvelujen kanssa. 

Valtakunnallinen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman 

päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten 

(75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla.  

Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, 

alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen 

rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu 

tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-

alaisesti. Linkki hankkeen sivustolle: voimaavanhuuteen 

  

 Suun terveyspalvelut 
 
 
Suun terveyspalvelut käynnistivät vuoden 2017 aikana ikäihmisten palvelujen 

toimintamallin jalkauttamisten ja vakiinnuttamisen. Suuhygienistin toimesta tehdään 

hoidontarpeenarviot ja hoitoon ohjaus/toteutus terveyskeskussairaalasta 

ympärivuorokautiseen hoitoon siirryttäessä. Toiminta koskee sekä julkisia, että 

yksityisiä palveluja. Henkilökunnan ohjaus ja koulutus käynnistyi ikäihmisen 

suunhoidon arviointiin ja toteutukseen. 

 

Myös Kotihoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa olevan ikäihmisen 

palveluprosessin jalkauttaminen käynnistyi vuoden 2017 aikana. Yhteistyössä 

kotihoidon tiimin sairaanhoitajan ja suuhygienistin kanssa ikäihmiselle toteutetaan 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/
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hoidontarpeenarviot sekä omahoidon ohjaus ja tarvittaessa hoitoon ohjaus julkiseen 

tai yksityiseen suun terveyspalvelujen yksikköön tai erikoishammasteknikolle 

Suun terveyspalvelut ovat osallistuneet aktiivisesti Ikäneuvohankkeeseen, 80 

vuotiaiden kutsutilaisuuksiin ja muihin lähitapahtumiin. 
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Seurantaindikaattorit: 
 

 Tilinpäätöksen ylijäämä 2017 11.5 M€ 
 

 Vuosikate 2017 799 €/asukas 
 

 
 

 Lainakate 2017 1704 €/asukas  
 

  
 
 

799€

€ 

1704€ 
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 Uusien yritysten määrä 
 
Vuonna 2017 perustettiin uusia yrityksiä                51   
Perustettujen yritysten toimialajakauma: palvelut  40  
   kauppa    6  
   tuotanto   5  
 

 Huoltosuhde demografinen 
 

 
Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-
vuotta täyttänyttä on sataa 15 - 64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai 
eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. 
 
 

 Elatussuhde 
 

 
 
Taloudellinen huoltosuhde eli elatussuhde ilmaisee kuinka monta työvoiman ulkopuolella 
olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. Työttömiin ja työvoiman ulkopuolisiin lukeutuu 
koko ei-työllinen väestö, eli työttömät, eläkeläiset, lapset ja omaa kotitaloutta hoitavat. 
Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman 
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ulkopuolella oleviin (työlliset ja työttömät yhdessä muodostavat työvoiman). Luokitus 
perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. 
 

 Äänestysaktiivisuus 
 
Kuntavaalit 2017: äänestysaktiivisuus      61.4% (vuonna 2012 61.7%) 
         naisten äänestysprosentti   63.4 % (vuonna 2012 63.1 %) 
         miesten äänestysprosentti  59.4 % ( vuonna 2012 60.3 %) 
 

 Kirjaston tapahtumiin osallistuneet 
 
Kirjasto on järjestänyt yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 107 erilaista 
tilaisuutta joihin on osallistunut 9051 kävijää. Kirjaston omiin tilaisuuksiin on osallistuttu 
seuraavasti 
o lasten ja nuorten tapahtumat:     28  917 kävijää 
o musiikkitapahtumat:                    14   734 kävijää 
o kirjallisuustapahtumat:                13   590 kävijää 
o elokuvaesitykset:                        10       333 kävijää 
o muut (luennot, nettiklinikat, ym): 32       382 kävijää  
 

 Kangasalatalon tilastoja 
 
Vuoden 2017 aikana                      50 800 kävijää 
Heistä museossa vierailleita                       9030 kävijää 
Tapahtumia talossa oli yhteensä    360 kertaa 

 

 Liikuntaneuvonnan käyttö 
 
Toiminta käynnistyi 1.9.2017 lähetekäytännöllä 
Asiakkaita oli loppuvuoden aikana 12 ja heillä käyntejä 28 
 

 

 Perheesi Parhaaksi toimintamallin käyttö 
 
Vuoden 2017 aikana mallia käytettiin arviolta noin 20 erilaisessa perhetilanteessa. 

Tilastoinnin kehittäminen on osa toimintamallin kehitystyötä vuoden 2018 aikana 

 

 Neppis-valmennus 
 
Vuoden 2017 aikana opetuksen, varhaiskasvatuksen ja perhetyön tekemänä toteutettiin  
137 tuntia lasten yksilö- ja ryhmäneppistä. 
 

 Osallistumisaste varhaiskasvatukseen Kangasalla vuonna 2017 
 
1-5 vuotiaiden osallistumisaste oli 79 % 
(Päiväkodit, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus, ostopalvelut, palvelusetelit ja yksityisen 
hoidon tuki) 
 

 5-vuoitaiden osallistumisaste varhaiskasvatuksen palveluihin 2017 
 
5-vuotiaiden osallistumisaste oli 94 % 
(Päiväkodit, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus, ostopalvelut, palvelusetelit ja yksityisen 
hoidon tuki) 
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 0-5 -vuotiaat: 
 
Päiväkodit:     982 lasta 
Perhepäivähoito:     38 lasta 
Virikekerhot:    162 + avoimen perhekerhon lapset 98 lasta 
Ostopalvelu:      15 lasta 
Palveluseteli:  143 lasta 
 

 Kaikki varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapsiperheet 2017 
 
Perheitä                  1304 perhettä 
 
 

 Lastensuojeluilmoitusten määrä 2017  
 

 
 
 

 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden määrä 2017 
 

2010    2011        2012        2013       2014     2015     2016     2017 

    52     65     60     61     55     59     65     80 

 

 

 Huumekokeilut: Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 
 
Perusopetus 8. ja 9. lk      10,1 % 
Lukio 1. ja 2. lk    10,9 % 
Ammattioppilaitos 1. ja 2 lk    32,2 %  

  

 Hyväksyy ikäisillään marihuanan (kannabiksen) polttamisen, % Kangasala 
2017 
 
Perusopetus 8. ja 9. lk           13.0 % 
Lukio 1. ja 2. lk    24.1 % 
Ammattioppilaitos 1. ja 2 lk    25,4 % 
 

 Tervehampaisten lasten osuus 
 

o 5v.  92,89% 

o 7v.  83,88% 

o 12v.  37,50% 

o 14v.  30,21% 

o 17v.  18,10% 

 

 

 

 

 

2017 

586 

 

 

 

 



  26 

 

 Oppilasmäärät koulukuraattoria ja koulupsykologia kohden vuonna 2016 
 

 
 

 Oppilasmäärät koulunkäynninohjaajaa ja erityisopettajaa kohden 2016 
 

 

 

 Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat koulunkäynnin ohjaajaa kohden 2016 
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 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % 
 
 

 

 

 Kotihoidon asiakkaita % osuus 75 vuotiaista 
 

    2014     2015     2016    2017 

      13,9      13,6      13,8     12,1 

 
 

 Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut yli 65 vuotiaat,  
%-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 
 

 
 

 

 
 

 

    2014     2015     2016     2017 

     91,3      92,9      94     94,5 


