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KERTOMUKSEN VASTUUTAHO JA LAATIJAT (VIRANHALTIJAT,  
LUOTTAMUSHENKILÖT, TYÖRYHMÄT):

Hyvinvointikertomuksen valmistelusta on vastannut Hämeenlinnan kaupungin johtoryhmän alainen hyvin-
vointityöryhmä, johon kuuluvat pj. strategiajohtaja Markku Rimpelä, strategia- ja kehittämispalveluista Mira 
Sillanpää, Juuso Heinisuo, Ismo Hannula ja Tarja Mikkola, sivistys- ja hyvinvointitoimialalta Päivi Joenmäki, 
Noora

Herranen ja Joni Tikkala, kaupunkirakennepalveluista Jenni Sabel ja Terhi Laine sekä sosiaali- ja terveys-
palveluista Minna Porras, Riitta Tuominen, Sari Tuomivaara ja Sofia Suvanto. Koonnissa on avustanut kor-
keakouluharjoittelija Anette Rämö. 

Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden, 3. sektorin ja asukkaiden yhteiset 
näkemykset alueen hyvinvoinnista ja valtakunnallisesti vertailukelpoista indikaattoritietoa sekä asukas- ja 
asiakaskyselyiden tuloksia. Hyvinvointikertomusta on työstetty laaja-alaisesti 2 eri virkamiestyöpajassa ja 
yhdistysten kanssa pidetyssä järjestötyöpajassa. 

Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa lautakunta- ja toimialarajat ylittävän 
ohjelmatyön ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta. Viimeisin Hä-
meenlinnan kaupungin hyvinvointikertomus on laadittu vuonna 2013. Tämä hyvinvointikertomus pohjautuu 
vuosien 2013-2017 valtuustokauteen.
 

3 



OSA I PÄÄTTYVÄN VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI

Tiivistelmä onnistumisista
Hämeenlinnan kaupungissa on onnistuttu monissa asioissa valtuustokaudella 2013−2017. Asiakaskyselyiden 
mukaan perhepalveluihin, lasten puhe- ja toimintaterapiapalveluihin sekä varhaisen tuen perhetyöhön ollaan 
erittäin tyytyväisiä. Kaupungin henkilöstö on saanut muutoinkin kiitosta osaamisestaan ja paneutumisestaan 
asiakkaiden palvelemiseen. Lasten ja perheiden osalta onnistumisina on esimerkiksi Hämeenlinnan maine 
lapsiystävällisenä kaupunkina. Lasten näkemyksiä kunnioitetaan, lasten etu ja oikeus tulla kuulluksi huomioi-
daan kaupungin päätöksenteossa. Jokaisessa lautakunnassa sekä kaupunginvaltuustossa on nuorten edustaja. 
Lisäksi lasten osallisuuteen on panostettu.

Hämeenlinnassa on hyvä harrastaa liikuntaa. Kaupungissa on yli 100 liikuntapaikkaa. Järjestöt, yksityiset 
toimijat, Vanajaveden opisto sekä Hämeenlinnan kaupunki järjestävät yli 1000 ohjattua liikuntakertaa viikos-
sa. Viime vuosina on rakennettu ja peruskorjattu lukuisia liikuntapaikkoja mm. Ahveniston maauimala (pe-
ruskorjaus), Elenia- areenan rakentaminen sekä kantakaupungin uimahallin peruskorjaus. Hämeenlinnassa 
on lisäksi rakennettu koulujen ja päiväkotien pihoja ulkoliikuntaa palvelevaksi, viimeisenä Nummikeskuksen 
piha.

Hämeenlinnan kaupungissa panostetaan asukkaiden liikkumisen edistämiseen eri ikäryhmissä, esim. pyö-
räilyn edistämisohjelmaa toteuttamalla. Hämeenlinna on saanut Liikkuva koulu -avustusta opetushallitukselta 
useana vuonna. Liikkuva koulu on mahdollistanut matalan kynnyksen liikuntaa kaikille peruskoululaisille. 
Tarkoituksena on saada jokainen koulu Hämeenlinnassa toteuttamaan liikkuvampaa päivää omalla tavallaan 
ja juurruttaa Liikkuva koulu ajatus ja toiminnot koulun rakenteisiin. Liikuntalukkari on osa hanketta ja siinä 
tarjotaan maksutonta liikuntatoimintaa nuorille. Ilo kasvaa liikkuen -hanketta on toteutettu varhaiskasvatuk-
sessa pari vuotta ja näin mahdollistettu lasten liikunnan lisäämistä varhaiskasvatuksen arjessa. 

Hämeenlinnan terveyspalveluja on kehitetty voimakkaasti. Ensin otettiin käyttöön Minunterveyteni.fi –säh-
köinen terveyspalvelu ja sitten Espoon kaupungin hallinnoimassa Oda-hankkeessa yhteistyössä kehitetty Oma-
olopalvelu. Palvelusta löytyy sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta, nopeasti ja esteettömästi, ympäri 
vuorokauden. Hämeenlinnassa on myös meneillään STM:n rahoittama Valinnanvapauskokeilu, jossa Jukolan 
ja Tuulos-Lammialueiden asukkailla on vapaus valita käyttämänsä terveyspalveluntuottaja.

Hämeenlinnassa voidaan hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Kelan sairastavuusindeksi osoittaa, että 
Hämeenlinnassa ollaan hieman koko maan keskiarvoa terveempiä. Kaupunkilaiset ovat mm. tyytyväisiä

luonnonläheisyyteen ja ympäristöön panostamiseen, terveyspalveluihin sekä henkisen hyvinvoinnin palvelui-
hin. Lisäksi Hämeenlinnassa on panostettu maahanmuuttajien kotoutumiseen. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
ovat monipuolisia ja niihin ollaan Hämeenlinnassa tyytyväisiä. Asiakaskyselyjen ja järjestötyöpajan tulosten 
perusteella voidaan todeta, että peruspalvelujen koetaan olevan hyvin saavutettavissa myös pitäjissä.

Hämeenlinnan kaupungin Savuttomat vauvat -kampanja on toiminut menestyksekkäästi raskauden aikai-
sen tupakoinnin vähentämiseksi. Hämeenlinnan neuvolat käynnistivät kesäkuussa 2017 kampanjan, jossa 
kannustetaan kaikkia odottavia perheitä savuttomuuteen. Valtakunnallisestikin kiinnostusta herättäneen 
kampanjan aikana tupakoivien odottajien osuus on laskenut 14 %:sta 4 %:iin. 

Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen kehittämistoiminta on kiinnostanut sekä valtakunnallisesti että Suomen 
rajojen ulkopuolella. Uuden varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin yhteydessä laadittuja koulutusvideoita on 
otettu hyötykäyttöön ympäri maata.

Vanhemmuutta tuetaan sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen toimintatavoissa. Kouluterveyskyselyn 
(2017) mukaan nuorten osalta merkittäviä ilonaiheita ovat mm. vanhempien ja nuorten keskusteluyhteyksien 
parantuminen sekä hämeenlinnalaisnuorten vähäisempi alkoholinkäyttö verrattuna koko maan keskiarvoon. 
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Tutor-opettajatoiminnalla tuodaan uuden opetussuunnitelman toimintakäytänteitä Hämeenlinnan kaikkien 
koulujen käyttöön.

Merkittävänä onnistumisena voidaan pitää myös Hämeenlinnan Ohjaamon avaamista. Ohjaamo kokoaa alle 
30vuotiaille nuorille tarkoitettuja palveluita yhteen paikkaan tavoitteenaan helpottaa palveluiden saamista 
ja tulevaisuuden suunnan löytämistä. Ohjaamotyö on lähtenyt käyntiin erinomaisesti ja on loistava esimerkki 
onnistuneesta monialaisesta yhteistyöstä. Toiminnalla löydetään nuoria, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat 
jo syrjäytyneet.

Työikäisten kohdalta myönteisenä voidaan todeta työttömyysprosentin lasku vuoden 2016 13,4 %:sta elo-
kuun 2018 10 %:iin.  Myös yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden sekä nuorten työttömien määrä on 
laskenut.

Hämeenlinnassa on lisäksi panostettu maahanmuuttajien työllistymiseen.
Ikäihmisten kulttuuritoimintaa ja liikunnan harrastamista tuetaan monin tavoin. Kotikirjastopalvelu ja 

vertaisyhteistyö sekä virtuaalinäyttelyt museoissa edistävät ikäihmisten hyvinvointia. Seniorikortilla kannus-
tetaan ikäihmisiä itsenäiseen liikuntaan ja toimintakyvyn ylläpitoon. Lisäksi ikäihmisille järjestetään liikunta-
ryhmiä/toimintaa, joista osa on maksutonta. Vapaaehtoiskeskus Pysäkissä ikäihmisten hyvinvointia tuetaan 
mm.erilaisissa toimintaryhmissä, joihin voi kokoontua keskustelemaan, liikkumaan, laulamaan ja oppimaan. 
Kumppanuustalolla on monenlaista toimintaa myös ikäihmisille.  

Hämeenlinnassa on yhden asukkaan talouksia lähes puolet kaikista ruokakunnista. Mm. tämä on osoittanut 
tarpeen kohtaamisen paikoille ja matalan kynnyksen yhteisöllisille tiloille. Kumppanuustalo on yksi onnistunut 
ratkaisu tähän. Kumppanuustalo on kaikille avoin kansalaistoiminnan keskus, jossa ihmiset saavat itse olla 
aktiivisia toimijoita, ja sitä kautta luoda osallisuutta ja toimintaa.

Toimintaympäristö

Hämeenlinnan kaupunki luopui tilaajatuottajatoimintamallista ja siirtyi uuteen organisaatioon 1.6.2017. Uu-
dessa organisaatiossa huomioitiin tuleva mahdollinen SOTE- ja maakuntauudistus sekä päätettiin kaupungin 
strategisiksi päämääriksi: 1. Elinvoimainen asumiskaupunki, 2. Resurssiviisas kaupunki ja 3. Hyvinvointia 
edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset. 

Strategisten tavoitteiden toteutumista ohjataan lautakunta- ja toimialarajoja ylittävällä ohjelmatyöllä. Oh-
jausta toteutetaan määräaikaisissa ohjelmatyöryhmissä, joissa on mukana valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä 
sidosryhmien edustajia. Hallitus päättää ohjelmatyöskentelyn tarkemmista periaatteista valtuuston linjausten 
mukaisesti sekä nimeää kulloinkin tarvittavat työryhmät.

Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suomessa UNICEFin myöntämän lapsiystävällinen kunta –tun-
nustuksen joulukuussa 2013. Tunnustus uusittiin joulukuussa 2015 ja kolmannen Lapsiystävällinen kunta 
-tunnustuksen Hämeenlinnan kaupunki sai 5.12.2017. Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin toteutumista 
ohjaa ja seuraa kaupunginhallituksen perustama koordinaatioryhmä, joka koostuu nuorista, luottamushen-
kilöistä, kolmannen sektorin toimijoista ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotyön, lastensuojelun, 
yhdyskuntarakenteen ja keskushallinnon virkamiehistä. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii sivistys- 
ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko.

Hämeenlinnan asukasluku on ollut laskussa muutaman vuoden ajan. Asukasluvun negatiivinen muutos on 
yksi suurimmista kaupungin pidemmän aikavälin hyvinvointiin liittyvistä riskeistä. Hämeenlinnan väkiluku 
vuoden 2017 lopussa oli 67 662, mikä on 0,3 % vähemmän kuin vuoden 2016 lopussa (67 850). Vuosina 
2009–2015 väestönkasvu on ollut 0,1-0,7 % vuodessa ja vuosina 2016–2017 väestö on hieman pienentynyt. 
Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutilaston mukaan vuoden 2018 aikana väkiluku ei ole laskenut edellisten 
kahden vuoden tapaan. Taulukossa 1 on esitelty talouden suunnittelussa käytettävät vuosien 2018-2021 en-
nustetut väkiluvut.
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Vuosi 2017 2018 2019 2020 2021

Väkiluku vuoden lopussa 67 662 67 686
(+24)

67 862
(+176)

68 079
(+217)

68 329
(+250)

Taulukko 1. Hämeenlinnan ennustettu väestönkehitys (Lähde: Kuntaliiton veroennuste.)

Väestöennusteen (Kaavio 1) mukaan Hämeenlinnan väestönkasvu perustuu vuoteen 2030 saakka lähinnä 
eläkeikäiseen väestönosaan. Työikäisten määrän ennustetaan pysyvän tulevina vuosina samana, mutta kään-
tyvän vähitellen kasvuun. Lasten määrän ennustetaan vähän kasvavan, mutta viime vuosien valtakunnallisen 
negatiivisen trendin jatkuessa syntyvyyden osalta voi lasten määrä myös laskea. Hämeenlinnan väestönkehitys 
noudattaa koko maan kehitystä. Väestö on ikääntyvää ja syntyvyys on laskussa. 

Kaavio 1. Väestöennuste 2017 – 2035

Hämeenlinnassa 65 vuotta täyttäneiden osuus 24,7 % on vuoden 2017 tilaston (Tilastokeskus) mukaan koko 
maan keskiarvoa (21,4 %) suurempi ja vastaavasti työikäisten (16 – 64 -vuotiaat) ja alle 16-vuotiaiden määrä 
on

Hämeenlinnassa pienempi. Väestöennusteen mukaan erityisen suuri on 75 vuotta täyttäneiden osuus (Kaavio 
2). Ennusteen mukaan ero koko maan tilanteeseen kaventuu vähitellen ja 2030-luvulle tultaessa 75 vuotta 
täyttäneiden osuus laskisi Hämeenlinnassa koko maan osuutta pienemmäksi.
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Kaavio 2. 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä Hämeenlinnassa ja koko maassa 2017 – 2035 (Lähde Koko 
maa: Tilastokeskus, Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki)

Muuttoliike ja luonnollinen väestönlisäys

Asukasluku Hämeenlinnassa kasvoi maan sisäisen muuttovoiton ansiosta vuoteen 2008, jonka jälkeen muut-
tovoitto on vähitellen laskenut negatiiviseksi. Kaaviossa 3 kuvataan Hämeenlinnan väestönmuutoksia vuosina 
2003 - 2017.

Luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivinen vuodesta 2012 lähtien ja kuntien välinen nettomuutto vuo-
desta 2015. Kokonaismuutos vuonna 2017 painui negatiiviseksi 188 henkilöllä. Nettosiirtolaisuus on tuonut 
Hämeenlinnaan vuosina 2012-2017 yhteensä 1454 uutta asukasta. Hämeenlinnan kuntien välinen netto-
muutto vuonna 2017 oli -202 asukasta.

Kaavio 3. Hämeenlinnan väestönmuutokset 2003 - 2017 (Lähde: Tilastokeskus)

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2017 Hämeenlinna menetti asukkaita kuntien välisessä muutossa eniten
Tampereelle (-214), Helsinkiin (-150) ja Vantaalle (-54). Muuttovoittoa Hämeenlinna on vuonna 2017 saanut
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Janakkalasta (+116), Riihimäeltä (+49), Forssasta (+35) ja Hattulasta (+29). Viiden vuoden tarkastelu-
jaksolla Tampere on ollut merkittävin Hämeenlinnasta muuttovoittoa (-741) saanut kunta, mutta Helsingin 
(-482) osuus on kasvanut viime vuosina. (Lähde: Tilastokeskus: kuntien välinen muuttoliike, Hämeenlinnan 
kaupunki) 

Asuminen

Hämeenlinnassa oli vuoden 2017 lopussa asuntokuntia yhteensä 34 256. Yksin asuvien talouksia oli 15 730, 
mikä on 45,9 % kaikista asuntokunnista. Kahden henkilön talouksia oli yhteensä 11 179, mikä on 32,6 % 
asuntokunnista. Kolmen tai useamman henkilön talouksia oli yhteensä 7 347 (21,4 %). Asuntokuntien mää-
rässä on jatkuva trendi pienempien asuntokuntien suuntaan vuodesta 2009. Hämeenlinnan asuntokuntien 
lukumäärä vuonna 2017 on kuvattuna Taulukossa 2.

Asuntokunnat
2017

Kaikki asunto-
kunnat

1 henkilö 2 henkilöä 3+ henkilöä

Kaikki talotyypit 34256 15730 11179 7437

Erillinen pientalo 13090 2996 5190 4904

Rivi- tai ketjutalo 5702 2561 2062 1079

Asuinkerrostalo 15013 9946 3785 1282

Muu rakennus 451 227 142 82

Taulukko 2. Asuntokuntien määrä asuntokunnan ja asuntotyypin mukaan (Lähde: Tilastokeskus)

Kaaviossa 4. on kuvattu asuntotuotannon määrä asukkaina Hämeenlinnassa vuoteen 2030 asti, jaoteltuna 
talotyypeittäin. Asukasmäärissä mitattuna eniten arvioidaan rakennettavan kerrostaloasuntoja. Syyskuun 
2018 alussa vapaita kaupungin omakotitontteja koko Hämeenlinnassa oli 210, joista vähän yli puolet (117) 
sijaitsi kantakaupungin alueella. Lisäksi yksityisiä tontteja oli tarjolla 29. Rivi- ja kerrostalotontteja oli yh-
teensä 36, joista 11 kantakaupungissa.
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Kaavio 4. Hämeenlinnan arvioitu rakennustahti asukkaina 2017–2030

Työvoima ja työttömyys

Hämeenlinnan työttömyysprosentit (Kaavio 5) kääntyivät selvään laskuun vuonna 2017. Yleinen työttömyys-
prosentti vuonna 2017 oli 11,5 (Hämeenlinnan seutukunta 10,7 %) nuorisotyöttömyyden ollessa jo jopa 15,4 
%.

Pitkäaikaistyöttömyys näyttäisi seuraavan yleistä kehitystä hieman jäljessä mutta kuitenkin samansuuntai-
sena. Vuodesta 2012 lähtien Hämeenlinnan työttömien määrä kasvoi tasaisesti vuoteen 2015 saakka, mutta 
vuoden 2016 jälkeen työttömien määrä on lähtenyt selvään laskuun (Kaavio 6).
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Kaavio 5. Hämeenlinnan työttömyysasteet 2011 – 2017

Kaavio 6. Hämeenlinnan työttömät Tammikuu 2014 – Heinäkuu 2018

Elinvoima

Hämeenlinna edistää ja mahdollistaa innovatiivisia työllisyyspolkuja ja työllistymistä edistäviä toimintoja. 
Yrittäjyyden edistämiseen kiinnitetään vahvaa huomiota ja toimitaan yrityskenttää tukien mm. maankäyttöä 
kehittämällä. Monikulttuurisuus nähdään voimavarana ja kotoutuminen on koko kaupungin yhteinen asia. 
Rakentaminen sujuu, kaavoitus etenee ja erilaisia aluekehittämishankkeita edistetään. Hämeenlinnaa mark-
kinoidaan monipuolisesti sekä yrittämisen, monenlaisen asumisen, tapahtumien ja matkailun kaupunkina. 
Hämeenlinna on asumiskaupunki, joka huolehtii asukkaittensa hyvistä palveluista. Myös pendelöijien tarpeet 
ovat vahvasti esillä. Maaseutumaisen toimintaympäristön monenlaiset mahdollisuudet rikastuttavat kaupun-
kia niin asumisessa kuin yrittämisessä. 
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Hämeenlinnassa vuonna 2017 aloittaneiden yritysten lukumäärä oli 339. Aloittaneiden yritysten määrä on 
noussut vuodesta 2016 (297). Vuoden 2017 lukema on lähes sama kuin vuonna 2013 (340 aloittanutta yri-
tystä). Vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla aloittaneita yrityksiä oli 115, mikä on vuoden 2017 vastaavaa 
ajankohtaa enemmän (2017/Q1: 100).

Hämeenlinna on isäntäkaupunki kasvukäytäväverkostossa myös uudella toimintakaudella. Verkosto on 
mukana kehittämässä alueen elinympäristöjä, sujuvaa liikkumista ja tähän liittyviä tulevaisuuden mahdol-
lisuuksia sekä yritysten että yksilöiden näkökulmasta. Verkoston keskipisteessä ovat pääväylien lisäksi niiden 
tärkeimmät solmukohdat: asemanseudut, pääväylien risteykset ja liittymät. Verkoston tavoitteena on varmis-
taa pääväylien, lentokenttien ja satamien investointeja, joita vientiteollisuus tarvitsee. Verkostotyössä paino-
pisteitä ovat mm. asuminen, älyliikenne, kehittyvät asemanseudut, vaihtoehtoiset liikenteen energiamuodot, 
yhteydet Eurooppaan ja ympäristötaide. Tavoitteena on aikaansaada konkreettisia tuloksia, joilla varmiste-
taan kasvukäytävän rooli koko Suomen elinvoimaisuuden kehittämisessä.  Yhteinen edunvalvonta kaupungin 
edunvalvontasuunnitelman mukaisesti on osa verkostotyötä.

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

Hyvinvointikertomuksen indikaattorit on valittu valtuustokauden tavoitteita ja lautakuntien tavoitteita mah-
dollisimman hyvin vastaaviksi. Lisäksi on nostettu muita keskeisiä, työn aikana esille nousseita mittareita. 
Indikaattoreissa korostuvat hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät mittarit. Indikaattoreiden lähteenä on Tervey-
den- ja hyvinvoinnin laitoksen SotkaNet -tietokanta.

TALOUS JA ELINVOIMA
Talous

Tulot

Verotulot, euroa / asukasHämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 10/58 

 

Vuosikate, euroa / asukas 

 

 

 
286.0 
2015 

 
202.0 
2016 

 

346.0 
2017 

  286.0 Hattula 
346.0 Hämeenlinna 
455.0 Lappeenranta 
466.0 Seinäjoki 
474.0 Vaasa 
484.0 Pori 
543.0 Janakkala 
545.0 Joensuu 
596.0 Koko maa 

 

 

 

    

 

 

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 

 

 

 

25.1 
2014 

 
24.8 
2015 

 
24.7 
2016 

  23.3 Janakkala 
24.2 Hattula 
24.7 Hämeenlinna 
24.8 Seinäjoki 
25.2 Lappeenranta 
25.8 Pori 
26.9 Joensuu 
27.2 Koko maa 
27.3 Vaasa 

 

 

    

 

 

Menot 

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, 1000 euroa 
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Vuosikate, euroa / asukas

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot
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Vuosikate, euroa / asukas 

 

 

 
286.0 
2015 

 
202.0 
2016 

 

346.0 
2017 

  286.0 Hattula 
346.0 Hämeenlinna 
455.0 Lappeenranta 
466.0 Seinäjoki 
474.0 Vaasa 
484.0 Pori 
543.0 Janakkala 
545.0 Joensuu 
596.0 Koko maa 

 

 

 

    

 

 

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 

 

 

 

25.1 
2014 

 
24.8 
2015 

 
24.7 
2016 

  23.3 Janakkala 
24.2 Hattula 
24.7 Hämeenlinna 
24.8 Seinäjoki 
25.2 Lappeenranta 
25.8 Pori 
26.9 Joensuu 
27.2 Koko maa 
27.3 Vaasa 

 

 

    

 

 

Menot 

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, 1000 euroa 
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Vuosikate, euroa / asukas 

 

 

 
286.0 
2015 

 
202.0 
2016 

 

346.0 
2017 

  286.0 Hattula 
346.0 Hämeenlinna 
455.0 Lappeenranta 
466.0 Seinäjoki 
474.0 Vaasa 
484.0 Pori 
543.0 Janakkala 
545.0 Joensuu 
596.0 Koko maa 

 

 

 

    

 

 

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 

 

 

 

25.1 
2014 

 
24.8 
2015 

 
24.7 
2016 

  23.3 Janakkala 
24.2 Hattula 
24.7 Hämeenlinna 
24.8 Seinäjoki 
25.2 Lappeenranta 
25.8 Pori 
26.9 Joensuu 
27.2 Koko maa 
27.3 Vaasa 

 

 

    

 

 

Menot 

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, 1000 euroa 
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Menot

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, 1000 euroa

Perustoimeentulotuki vuoden aikana, 1000 euroa (reaalihinnoin)
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4921.0 5384.0 5732.0 

2015 2016 2017 

  394.0 Hattula 
695.0 Janakkala 
4140.0 Seinäjoki 
4420.0 Vaasa 
5224.0 Pori 
5732.0 Hämeenlinna 
6161.0 Lappeenranta 
10258.0 Joensuu 
431791.0 Koko maa 

 

  

 

Perustoimeentulotuki vuoden aikana, 1000 euroa (reaalihinnoin) 

 

 

 
7671.0 8128.0 8143.0 

2014 2015 2016 

  487.0 Hattula 
2074.0 Janakkala 
6984.0 Seinäjoki 
7777.0 Pori 
7879.0 Vaasa 
8143.0 Hämeenlinna 
8311.0 Lappeenranta 
10175.0 Joensuu 
651400.0 Koko maa 

 

 

 

Elinvoima Väestö 

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 

 

 

 
22.8 
2015 

 

23.0 
2016 

 

23.5 
2017 

  18.9 Hattula 
20.1 Seinäjoki 
20.3 Vaasa 
21.6 Janakkala 
22.0 Koko maa 
23.4 Lappeenranta 
23.5 Hämeenlinna 
24.5 Pori 
24.7 Joensuu 
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4921.0 5384.0 5732.0 

2015 2016 2017 

  394.0 Hattula 
695.0 Janakkala 
4140.0 Seinäjoki 
4420.0 Vaasa 
5224.0 Pori 
5732.0 Hämeenlinna 
6161.0 Lappeenranta 
10258.0 Joensuu 
431791.0 Koko maa 

 

  

 

Perustoimeentulotuki vuoden aikana, 1000 euroa (reaalihinnoin) 

 

 

 
7671.0 8128.0 8143.0 

2014 2015 2016 

  487.0 Hattula 
2074.0 Janakkala 
6984.0 Seinäjoki 
7777.0 Pori 
7879.0 Vaasa 
8143.0 Hämeenlinna 
8311.0 Lappeenranta 
10175.0 Joensuu 
651400.0 Koko maa 

 

 

 

Elinvoima Väestö 

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 

 

 

 
22.8 
2015 

 

23.0 
2016 

 

23.5 
2017 

  18.9 Hattula 
20.1 Seinäjoki 
20.3 Vaasa 
21.6 Janakkala 
22.0 Koko maa 
23.4 Lappeenranta 
23.5 Hämeenlinna 
24.5 Pori 
24.7 Joensuu 
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Elinvoima Väestö

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

Väestö 31.12.
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4921.0 5384.0 5732.0 

2015 2016 2017 

  394.0 Hattula 
695.0 Janakkala 
4140.0 Seinäjoki 
4420.0 Vaasa 
5224.0 Pori 
5732.0 Hämeenlinna 
6161.0 Lappeenranta 
10258.0 Joensuu 
431791.0 Koko maa 

 

  

 

Perustoimeentulotuki vuoden aikana, 1000 euroa (reaalihinnoin) 

 

 

 
7671.0 8128.0 8143.0 

2014 2015 2016 

  487.0 Hattula 
2074.0 Janakkala 
6984.0 Seinäjoki 
7777.0 Pori 
7879.0 Vaasa 
8143.0 Hämeenlinna 
8311.0 Lappeenranta 
10175.0 Joensuu 
651400.0 Koko maa 

 

 

 

Elinvoima Väestö 

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 

 

 

 
22.8 
2015 

 

23.0 
2016 

 

23.5 
2017 

  18.9 Hattula 
20.1 Seinäjoki 
20.3 Vaasa 
21.6 Janakkala 
22.0 Koko maa 
23.4 Lappeenranta 
23.5 Hämeenlinna 
24.5 Pori 
24.7 Joensuu 
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Väestö 31.12. 

 

 

 
68011.067850.067662 

2015 2016 2017 

  9610.0 Hattula 
16607.0 Janakkala 
62676.0 Seinäjoki 
67392.0 Vaasa 
67662.0 Hämeenlinna 
72909.0 Lappeenranta 
76067.0 Joensuu 
84587.0 Pori 
5513130.0 Koko maa 

 

.0 
 

 

Lapsiperheet, % perheistä 

 

 

 

37.0 
2015 

 
36.7 
2016 

 
36.4 
2017 

  35.4 Joensuu 
35.7 Pori 
36.4 Hämeenlinna 
36.9 Lappeenranta 
38.5 Koko maa 
38.9 Janakkala 
39.3 Vaasa 
39.8 Hattula 
41.2 Seinäjoki 

 

 

    

 

 

Huoltosuhde, demografinen 
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Väestö 31.12. 

 

 

 
68011.067850.067662 

2015 2016 2017 

  9610.0 Hattula 
16607.0 Janakkala 
62676.0 Seinäjoki 
67392.0 Vaasa 
67662.0 Hämeenlinna 
72909.0 Lappeenranta 
76067.0 Joensuu 
84587.0 Pori 
5513130.0 Koko maa 

 

.0 
 

 

Lapsiperheet, % perheistä 

 

 

 

37.0 
2015 

 
36.7 
2016 

 
36.4 
2017 

  35.4 Joensuu 
35.7 Pori 
36.4 Hämeenlinna 
36.9 Lappeenranta 
38.5 Koko maa 
38.9 Janakkala 
39.3 Vaasa 
39.8 Hattula 
41.2 Seinäjoki 

 

 

    

 

 

Huoltosuhde, demografinen 
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Lapsiperheet, % perheistä

Huoltosuhde, demografinen
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Väestö 31.12. 

 

 

 
68011.067850.067662 

2015 2016 2017 

  9610.0 Hattula 
16607.0 Janakkala 
62676.0 Seinäjoki 
67392.0 Vaasa 
67662.0 Hämeenlinna 
72909.0 Lappeenranta 
76067.0 Joensuu 
84587.0 Pori 
5513130.0 Koko maa 

 

.0 
 

 

Lapsiperheet, % perheistä 

 

 

 

37.0 
2015 

 
36.7 
2016 

 
36.4 
2017 

  35.4 Joensuu 
35.7 Pori 
36.4 Hämeenlinna 
36.9 Lappeenranta 
38.5 Koko maa 
38.9 Janakkala 
39.3 Vaasa 
39.8 Hattula 
41.2 Seinäjoki 

 

 

    

 

 

Huoltosuhde, demografinen 
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  53.8 Joensuu 
54.8 Vaasa 
58.0 Seinäjoki 
59.1 Lappeenranta 
60.1 Koko maa 
65.1 Pori 
65.4 Hattula 
66.0 Hämeenlinna 
67.0 Janakkala 

 

 

 

 

 

 

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 

 

 

 
2015 

 
-3.8 2016 

 

-2.7 
2017 

  -8.9 Hattula 
-6.9 Vaasa 
-4.3 Janakkala 
-3.9 Pori 
-2.7 Hämeenlinna 
-1.3 Lappeenranta 
0.0 Koko maa 
1.4 Joensuu 
5.5 Seinäjoki 

 

 

   

 

 

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta 

 

 

 

  17.1 Hattula 
24.3 Seinäjoki 
28.3 Janakkala 
31.2 Pori 
47.5 Joensuu 
49.4 Hämeenlinna 
67.7 Koko maa 
72.4 Lappeenranta 
85.4 Vaasa 
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Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 
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  53.8 Joensuu 
54.8 Vaasa 
58.0 Seinäjoki 
59.1 Lappeenranta 
60.1 Koko maa 
65.1 Pori 
65.4 Hattula 
66.0 Hämeenlinna 
67.0 Janakkala 

 

 

 

 

 

 

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 

 

 

 
2015 

 
-3.8 2016 

 

-2.7 
2017 

  -8.9 Hattula 
-6.9 Vaasa 
-4.3 Janakkala 
-3.9 Pori 
-2.7 Hämeenlinna 
-1.3 Lappeenranta 
0.0 Koko maa 
1.4 Joensuu 
5.5 Seinäjoki 

 

 

   

 

 

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta 

 

 

 

  17.1 Hattula 
24.3 Seinäjoki 
28.3 Janakkala 
31.2 Pori 
47.5 Joensuu 
49.4 Hämeenlinna 
67.7 Koko maa 
72.4 Lappeenranta 
85.4 Vaasa 
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  53.8 Joensuu 
54.8 Vaasa 
58.0 Seinäjoki 
59.1 Lappeenranta 
60.1 Koko maa 
65.1 Pori 
65.4 Hattula 
66.0 Hämeenlinna 
67.0 Janakkala 

 

 

 

 

 

 

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 

 

 

 
2015 

 
-3.8 2016 

 

-2.7 
2017 

  -8.9 Hattula 
-6.9 Vaasa 
-4.3 Janakkala 
-3.9 Pori 
-2.7 Hämeenlinna 
-1.3 Lappeenranta 
0.0 Koko maa 
1.4 Joensuu 
5.5 Seinäjoki 

 

 

   

 

 

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta 

 

 

 

  17.1 Hattula 
24.3 Seinäjoki 
28.3 Janakkala 
31.2 Pori 
47.5 Joensuu 
49.4 Hämeenlinna 
67.7 Koko maa 
72.4 Lappeenranta 
85.4 Vaasa 

 

 

 

 

   
   

  

 

 

   
   

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 14/58 

  

 
 

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista 

 

 

 
44.7 
2015 

 

45.2 
2016 

 

45.9 
2017 

  33.8 Hattula 
39.4 Janakkala 
43.4 Koko maa 
43.4 Seinäjoki 
45.9 Hämeenlinna 
46.6 Vaasa 
47.2 Lappeenranta 
47.5 Pori 
47.7 Joensuu 

 

 

   

 

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto 
Hämeenlinnassa verotulot ovat nousseet 4089 eurosta per asukas (v. 2015) 4154 euroon per asukas (v. 2016). Koko maan keskiarvo 
verotuloissa on 4090 euroa per asukas. Hämeenlinnassa vuosikate oli vuonna 2015 286 euroa per asukas. Vuonna 2017 sen sijaan 
vuosikatteen määrä oli 346 euroa per asukas, ja Hämeenlinnaa alhaisempi vuosikate on vain Hattulalla (286). Koko maan keskimääräinen 
vuosikate sen sijaan on 596 euroa per asukas. 

Gini-kerroin ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista eli tuloeroja. 
Hämeenlinnassa tuloerot ovat pienet, sillä Gini-kerroin saa arvon 24,7. Vertailukunnista vain Hattulan (24,2) ja 
Janakkalan (23,3) tulot jakautuvat tasaisemmin kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa tuloerto ovat myös pienemmät kuin koko maassa 
(27,2) keskimäärin. 

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osuus on ollut viime vuosina Hämeenlinnassa nousussa. Vuonna 2015 osuus oli 4921 kun taas 
vuonna 2017 se oli 5732. Hämeenlinnaa korkeampi kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osuus on vertailukunnista vain 
Lappeenrannalla (6161) ja Joensuulla (10258). Myös perustoimeentulotuen määrä on ollut nousussa viime vuosina. Vuonna 2014 sen 
määrä oli 7671, kun taas vuonna 2016 se oli 8143. Vertailukunnista Hämeenlinnaa korkeampi perustoimeentulotuen määrä on vain 
Lappeenrannalla (8311) ja Joensuulla (10175). 

Väestö Hämeenlinnassa on ikääntyvää, joten myös demografinen huoltosuhde on kasvussa. Vuonna 2015 huoltosuhde oli 63,1 alle 15-
vuotiasta ja yli 65-vuotiasta sataa 15 - 64-vuotiasta asukasta kohti, kun taas vuonna 2017 huoltosuhde oli jo 66. Vertailukunnista vain 
Janakkalan huoltosuhde on korkeampi (67). Koko maan huoltosuhde on 60,1. Vuonna 2014 Hämeenlinnan nettomuuttoluku oli positiivinen 
(0,6), mutta vuonna 2016 Hämeenlinnan nettomuuttoluku kääntyi negatiiviseksi (-3,8). Yksinhuoltajaperheiden määrä on ollut 
Hämeenlinnassa hieman kasvussa. Vuonna 2015 yksinhuoltajaperheitä oli 22,8 % lapsiperheistä ja vuonna 2017 yksinhuoltajaperheitä oli 
23,5 %. Koko maan keskiarvo yksinhuoltajaperheiden määrässä on 22 % lapsiperheistä.  
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Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto

Hämeenlinnassa verotulot ovat nousseet 4089 eurosta per asukas (v. 2015) 4154 euroon per asukas (v. 2016). 
Koko maan keskiarvo verotuloissa on 4090 euroa per asukas. Hämeenlinnassa vuosikate oli vuonna 2015 286 
euroa per asukas. Vuonna 2017 sen sijaan vuosikatteen määrä oli 346 euroa per asukas, ja Hämeenlinnaa 
alhaisempi vuosikate on vain Hattulalla (286). Koko maan keskimääräinen vuosikate sen sijaan on 596 euroa 
per asukas.

Gini-kerroin ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista 
eli tuloeroja. Hämeenlinnassa tuloerot ovat pienet, sillä Gini-kerroin saa arvon 24,7. Vertailukunnista vain 
Hattulan (24,2) ja Janakkalan (23,3) tulot jakautuvat tasaisemmin kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa 
tuloerto ovat myös pienemmät kuin koko maassa (27,2) keskimäärin.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osuus on ollut viime vuosina Hämeenlinnassa nousussa. Vuonna 
2015 osuus oli 4921 kun taas vuonna 2017 se oli 5732. Hämeenlinnaa korkeampi kunnan osarahoittaman 
työmarkkinatuen osuus on vertailukunnista vain Lappeenrannalla (6161) ja Joensuulla (10258). Myös perus-
toimeentulotuen määrä on ollut nousussa viime vuosina. Vuonna 2014 sen määrä oli 7671, kun taas vuonna 
2016 se oli 8143. Vertailukunnista Hämeenlinnaa korkeampi perustoimeentulotuen määrä on vain Lappeen-
rannalla (8311) ja Joensuulla (10175).

Väestö Hämeenlinnassa on ikääntyvää, joten myös demografinen huoltosuhde on kasvussa. Vuonna 2015 
huoltosuhde oli 63,1 alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta sataa 15 - 64-vuotiasta asukasta kohti, kun taas 
vuonna 2017 huoltosuhde oli jo 66. Vertailukunnista vain Janakkalan huoltosuhde on korkeampi (67). Ko-
ko maan huoltosuhde on 60,1. Vuonna 2014 Hämeenlinnan nettomuuttoluku oli positiivinen (0,6), mutta 
vuonna 2016 Hämeenlinnan nettomuuttoluku kääntyi negatiiviseksi (-3,8). Yksinhuoltajaperheiden määrä 
on ollut Hämeenlinnassa hieman kasvussa. Vuonna 2015 yksinhuoltajaperheitä oli 22,8 % lapsiperheistä ja 
vuonna 2017 yksinhuoltajaperheitä oli 23,5 %. Koko maan keskiarvo yksinhuoltajaperheiden määrässä on 
22 % lapsiperheistä. 
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Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista 

 

 

 
44.7 
2015 

 

45.2 
2016 

 

45.9 
2017 

  33.8 Hattula 
39.4 Janakkala 
43.4 Koko maa 
43.4 Seinäjoki 
45.9 Hämeenlinna 
46.6 Vaasa 
47.2 Lappeenranta 
47.5 Pori 
47.7 Joensuu 

 

 

   

 

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto 
Hämeenlinnassa verotulot ovat nousseet 4089 eurosta per asukas (v. 2015) 4154 euroon per asukas (v. 2016). Koko maan keskiarvo 
verotuloissa on 4090 euroa per asukas. Hämeenlinnassa vuosikate oli vuonna 2015 286 euroa per asukas. Vuonna 2017 sen sijaan 
vuosikatteen määrä oli 346 euroa per asukas, ja Hämeenlinnaa alhaisempi vuosikate on vain Hattulalla (286). Koko maan keskimääräinen 
vuosikate sen sijaan on 596 euroa per asukas. 

Gini-kerroin ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista eli tuloeroja. 
Hämeenlinnassa tuloerot ovat pienet, sillä Gini-kerroin saa arvon 24,7. Vertailukunnista vain Hattulan (24,2) ja 
Janakkalan (23,3) tulot jakautuvat tasaisemmin kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa tuloerto ovat myös pienemmät kuin koko maassa 
(27,2) keskimäärin. 

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osuus on ollut viime vuosina Hämeenlinnassa nousussa. Vuonna 2015 osuus oli 4921 kun taas 
vuonna 2017 se oli 5732. Hämeenlinnaa korkeampi kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osuus on vertailukunnista vain 
Lappeenrannalla (6161) ja Joensuulla (10258). Myös perustoimeentulotuen määrä on ollut nousussa viime vuosina. Vuonna 2014 sen 
määrä oli 7671, kun taas vuonna 2016 se oli 8143. Vertailukunnista Hämeenlinnaa korkeampi perustoimeentulotuen määrä on vain 
Lappeenrannalla (8311) ja Joensuulla (10175). 

Väestö Hämeenlinnassa on ikääntyvää, joten myös demografinen huoltosuhde on kasvussa. Vuonna 2015 huoltosuhde oli 63,1 alle 15-
vuotiasta ja yli 65-vuotiasta sataa 15 - 64-vuotiasta asukasta kohti, kun taas vuonna 2017 huoltosuhde oli jo 66. Vertailukunnista vain 
Janakkalan huoltosuhde on korkeampi (67). Koko maan huoltosuhde on 60,1. Vuonna 2014 Hämeenlinnan nettomuuttoluku oli positiivinen 
(0,6), mutta vuonna 2016 Hämeenlinnan nettomuuttoluku kääntyi negatiiviseksi (-3,8). Yksinhuoltajaperheiden määrä on ollut 
Hämeenlinnassa hieman kasvussa. Vuonna 2015 yksinhuoltajaperheitä oli 22,8 % lapsiperheistä ja vuonna 2017 yksinhuoltajaperheitä oli 
23,5 %. Koko maan keskiarvo yksinhuoltajaperheiden määrässä on 22 % lapsiperheistä.  
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Hyvinvointi Elämänlaatu ja osallisuus

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 15/58 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET Hyvinvointi 

Elämänlaatu ja osallisuus 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

 
2013 

 
6.1 
2017 

  4.3 Joensuu 
5.2 Hattula 
6.1 Hämeenlinna 
6.6 Seinäjoki 
7.4 Vaasa 
7.6 Lappeenranta 
7.9 Koko maa 
9.0 Pori 
9.6 Janakkala 

 

 

   

 

 

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

 

 

 

  16.1 Joensuu 
17.3 Lappeenranta 
17.4 Seinäjoki 
18.1 Janakkala 
18.1 Hattula 
18.5 Hämeenlinna 
18.8 Koko maa 
19.0 Vaasa 
20.2 Pori 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

  7.0 Seinäjoki 
7.4 Hämeenlinna 
8.1 Lappeenranta 
8.4 Hattula 
8.5 Koko maa 
8.5 Joensuu 
9.2 Pori 
10.0 Janakkala 
10.4 Vaasa 
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET Hyvinvointi 

Elämänlaatu ja osallisuus 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

 
2013 

 
6.1 
2017 

  4.3 Joensuu 
5.2 Hattula 
6.1 Hämeenlinna 
6.6 Seinäjoki 
7.4 Vaasa 
7.6 Lappeenranta 
7.9 Koko maa 
9.0 Pori 
9.6 Janakkala 

 

 

   

 

 

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

 

 

 

  16.1 Joensuu 
17.3 Lappeenranta 
17.4 Seinäjoki 
18.1 Janakkala 
18.1 Hattula 
18.5 Hämeenlinna 
18.8 Koko maa 
19.0 Vaasa 
20.2 Pori 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

  7.0 Seinäjoki 
7.4 Hämeenlinna 
8.1 Lappeenranta 
8.4 Hattula 
8.5 Koko maa 
8.5 Joensuu 
9.2 Pori 
10.0 Janakkala 
10.4 Vaasa 
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Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Opiskelu, työ ja toimeentulo

Lasten pienituloisuus

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET Hyvinvointi 

Elämänlaatu ja osallisuus 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

 
2013 

 
6.1 
2017 

  4.3 Joensuu 
5.2 Hattula 
6.1 Hämeenlinna 
6.6 Seinäjoki 
7.4 Vaasa 
7.6 Lappeenranta 
7.9 Koko maa 
9.0 Pori 
9.6 Janakkala 

 

 

   

 

 

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

 

 

 

  16.1 Joensuu 
17.3 Lappeenranta 
17.4 Seinäjoki 
18.1 Janakkala 
18.1 Hattula 
18.5 Hämeenlinna 
18.8 Koko maa 
19.0 Vaasa 
20.2 Pori 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

  7.0 Seinäjoki 
7.4 Hämeenlinna 
8.1 Lappeenranta 
8.4 Hattula 
8.5 Koko maa 
8.5 Joensuu 
9.2 Pori 
10.0 Janakkala 
10.4 Vaasa 
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Opiskelu, työ ja toimeentulo 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

 
2013 

 
7.5 
2017 

  5.6 Lappeenranta 
5.8 Koko maa 
5.9 Joensuu 
6.1 Vaasa 
6.3 Seinäjoki 
6.3 Pori 
6.8 Janakkala 
7.5 Hämeenlinna 
7.5 Hattula 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 
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Opiskelu, työ ja toimeentulo 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

 
2013 

 
7.5 
2017 

  5.6 Lappeenranta 
5.8 Koko maa 
5.9 Joensuu 
6.1 Vaasa 
6.3 Seinäjoki 
6.3 Pori 
6.8 Janakkala 
7.5 Hämeenlinna 
7.5 Hattula 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 

 

 

 

 

   
   

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 

 

   
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 16/58 

 

  

 
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

 
2013 

 
7.5 
2017 

  5.6 Lappeenranta 
5.8 Koko maa 
5.9 Joensuu 
6.1 Vaasa 
6.3 Seinäjoki 
6.3 Pori 
6.8 Janakkala 
7.5 Hämeenlinna 
7.5 Hattula 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 
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Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)
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Opiskelu, työ ja toimeentulo 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

 
2013 

 
7.5 
2017 

  5.6 Lappeenranta 
5.8 Koko maa 
5.9 Joensuu 
6.1 Vaasa 
6.3 Seinäjoki 
6.3 Pori 
6.8 Janakkala 
7.5 Hämeenlinna 
7.5 Hattula 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 
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2015 

 
1.8 
2016 

 

1.9 
2017 

  0.6 Hattula 
0.9 Lappeenranta 
1.0 Vaasa 
1.4 Koko maa 
1.5 Seinäjoki 
1.6 Janakkala 
1.8 Pori 
1.9 Joensuu 
1.9 Hämeenlinna 

 

 

 

   

 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 

 

Kunnan palvelut 

Päivähoito 

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

63.2 
2015 

 
61.9 
2016 

 
61.6 
2017 

  60.4 Pori 
61.6 Hämeenlinna 
65.0 Joensuu 
68.8 Koko maa 
73.0 Hattula 
78.1 Seinäjoki 
80.6 Lappeenranta 
81.3 Janakkala 
84.3 Vaasa 
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Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

Kunnan palvelut

Päivähoito

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä
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2015 

 
1.8 
2016 

 

1.9 
2017 

  0.6 Hattula 
0.9 Lappeenranta 
1.0 Vaasa 
1.4 Koko maa 
1.5 Seinäjoki 
1.6 Janakkala 
1.8 Pori 
1.9 Joensuu 
1.9 Hämeenlinna 

 

 

 

   

 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 

 

Kunnan palvelut 

Päivähoito 

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

63.2 
2015 

 
61.9 
2016 

 
61.6 
2017 

  60.4 Pori 
61.6 Hämeenlinna 
65.0 Joensuu 
68.8 Koko maa 
73.0 Hattula 
78.1 Seinäjoki 
80.6 Lappeenranta 
81.3 Janakkala 
84.3 Vaasa 
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2015 

 
1.8 
2016 

 

1.9 
2017 

  0.6 Hattula 
0.9 Lappeenranta 
1.0 Vaasa 
1.4 Koko maa 
1.5 Seinäjoki 
1.6 Janakkala 
1.8 Pori 
1.9 Joensuu 
1.9 Hämeenlinna 

 

 

 

   

 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 

 

Kunnan palvelut 

Päivähoito 

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

63.2 
2015 

 
61.9 
2016 

 
61.6 
2017 

  60.4 Pori 
61.6 Hämeenlinna 
65.0 Joensuu 
68.8 Koko maa 
73.0 Hattula 
78.1 Seinäjoki 
80.6 Lappeenranta 
81.3 Janakkala 
84.3 Vaasa 
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Koulu

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä

Sosiaali- ja terveydenhuolto Muut palvelut Talous

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto

Hämeenlinnassa 8. ja 9. luokkalaisten huumeiden kokeilu on koko maata (7,9 %) alhaisemmalla tasolla ja 
se on laskenut vuodesta 2013 vuoteen 2017, sillä vuonna 2013 huumeita kokeili 7,3 % ja vuonna 2017 vain 
6,1 %. Hämeenlinnaa alhaisemmalla tasolla huumeiden kokeilu oli vuonna 2017 vain Hattulassa (5,2 %) 
ja Joensuussa (4,3 %). Hämeen poliisin toimintakertomuksen mukaan paljastettu huumausainerikollisuus 
kasvoi merkittävästi. Huumausainerikosten määrät kasvoivat 23 % ja törkeät huumausainerikokset yli 60 
%. Tehostunut valvonta selittää kasvua vain osittain. Poliisilaitos toi huolensa esille monin tavoin mm. ha-
kemalla lisärahoitusta ja kertomalla huumeongelmasta mediassa. Huumausainerikosten ohella kasvua oli 
ampuma-aserikoksissa ja pahoinpitelyrikoksissa.

8. ja 9. luokkalaiset kokivat terveydentilansa vuonna 2017 (18,5 %) huonommaksi kuin vuonna 2013 (16,2 
%). Vertailukunnista 8. ja 9. luokkalaiset kokivat vain Vaasassa (19 %) ja Porissa (20,2 %) terveydentilansa 
huonommaksi kuin Hämeenlinnassa. Vuonna 2013 9,4 prosenttia 8. ja 9. luokkalaisista koko, että heillä ei 
ollut yhtään läheistä ystävää. Vuonna 2017 enää 7,4 % koki näin. Verrattuna koko maahan (8,5 %), Hämeen-
linnan tilanne on parempi ja vertailukunnista ainoastaan Seinäjoella tilanne on hieman parempi.

Hämeenlinnassa lasten pienituloisuusaste on koko maan keskiarvoa matalampi, mutta se on kasvussa (v. 
2016: koko maa 11,7 %, HML 10,6 %). Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus Hämeenlinnassa 
on ollut tasaisessa kasvussa ja vuonna 2017 osuus oli 10,2 %. Vertailukunnista vain Joensuussa suurempi osa 
lapsiperheistä saa toimeentulotukea (11,1 %) ja koko maan tasolla prosenttiluku (9,1 %) on alhaisempi kuin 
Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa 1,9 % 0 - 17-vuotiaista lapsista on sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Koko 
maassa sekä vertailukunnissa on sijoitettu vähemmän 0 - 17-vuotiaita lapsia kodin ulkopuolelle.

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 18/58 

Koulu 

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä 

 

 

 
2015 

 
66.0 
2017 

  59.0 Hattula 
66.0 Pori 
66.0 Hämeenlinna 
67.0 Koko maa 
67.0 Joensuu 
69.0 Vaasa 
69.0 Seinäjoki 
69.0 Janakkala 
74.0 Lappeenranta 

 

  

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto Muut palvelut 

Talous 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto 

Hämeenlinnassa 8. ja 9. luokkalaisten huumeiden kokeilu on koko maata (7,9 %) alhaisemmalla tasolla ja se on laskenut vuodesta 2013 
vuoteen 2017, sillä vuonna 2013 huumeita kokeili 7,3 % ja vuonna 2017 vain 6,1 %. 
Hämeenlinnaa alhaisemmalla tasolla huumeiden kokeilu oli vuonna 2017 vain Hattulassa (5,2 %) ja Joensuussa (4,3 %). 
Hämeen poliisin toimintakertomuksen mukaan paljastettu huumausainerikollisuus kasvoi merkittävästi. 
Huumausainerikosten määrät kasvoivat 23 % ja törkeät huumausainerikokset yli 60 %. Tehostunut valvonta selittää kasvua vain osittain. 
Poliisilaitos toi huolensa esille monin tavoin mm. hakemalla lisärahoitusta ja kertomalla huumeongelmasta mediassa. 
Huumausainerikosten ohella kasvua oli ampuma-aserikoksissa ja pahoinpitelyrikoksissa. 

8. ja 9. luokkalaiset kokivat terveydentilansa vuonna 2017 (18,5 %) huonommaksi kuin vuonna 2013 (16,2 %). Vertailukunnista 8. ja 9. 
luokkalaiset kokivat vain Vaasassa (19 %) ja Porissa (20,2 %) terveydentilansa huonommaksi kuin Hämeenlinnassa. Vuonna 2013 9,4 
prosenttia 8. ja 9. luokkalaisista koko, että heillä ei ollut yhtään läheistä ystävää. Vuonna 2017 enää 7,4 % koki näin. Verrattuna koko 
maahan (8,5 %), Hämeenlinnan tilanne on parempi ja vertailukunnista ainoastaan Seinäjoella tilanne on hieman parempi. 

Hämeenlinnassa lasten pienituloisuusaste on koko maan keskiarvoa matalampi, mutta se on kasvussa (v. 2016: koko maa 11,7 %, HML 10,6 
%). Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus Hämeenlinnassa on ollut tasaisessa kasvussa ja vuonna 2017 osuus oli 10,2 %. 
Vertailukunnista vain Joensuussa suurempi osa lapsiperheistä saa toimeentulotukea (11,1 %) ja koko maan tasolla prosenttiluku (9,1 %) on 
alhaisempi kuin Hämeenlinnassa. 
Hämeenlinnassa 1,9 % 0 - 17-vuotiaista lapsista on sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Koko maassa sekä vertailukunnissa on sijoitettu vähemmän 
0 - 17-vuotiaita lapsia kodin ulkopuolelle. 

NUORET JA NUORET AIKUISET Hyvinvointi 

Elämänlaatu ja osallisuus 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

22 



NUORET JA NUORET AIKUISET Hyvinvointi

Elämänlaatu ja osallisuus

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 
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  17.6 Seinäjoki 
20.9 Joensuu 
21.4 Vaasa 
21.5 Hämeenlinna 
22.7 Koko maa 
24.0 Lappeenranta 
26.7 Hattula 
26.8 Pori 

 

 

  
 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 
4.6 
2017 

  4.6 Hämeenlinna 
5.8 Lappeenranta 
6.5 Vaasa 
7.1 Seinäjoki 
7.4 Koko maa 
8.0 Joensuu 
8.1 Pori 

 

 

 

 

 

  

 

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 

19.3 

  11.1 Lappeenranta 
15.1 Pori 
15.2 Seinäjoki 
15.6 Koko maa 
16.2 Joensuu 
16.4 Janakkala 
17.2 Vaasa 
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  17.6 Seinäjoki 
20.9 Joensuu 
21.4 Vaasa 
21.5 Hämeenlinna 
22.7 Koko maa 
24.0 Lappeenranta 
26.7 Hattula 
26.8 Pori 

 

 

  
 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 
4.6 
2017 

  4.6 Hämeenlinna 
5.8 Lappeenranta 
6.5 Vaasa 
7.1 Seinäjoki 
7.4 Koko maa 
8.0 Joensuu 
8.1 Pori 

 

 

 

 

 

  

 

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 

19.3 

  11.1 Lappeenranta 
15.1 Pori 
15.2 Seinäjoki 
15.6 Koko maa 
16.2 Joensuu 
16.4 Janakkala 
17.2 Vaasa 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

23 



Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 
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  17.6 Seinäjoki 
20.9 Joensuu 
21.4 Vaasa 
21.5 Hämeenlinna 
22.7 Koko maa 
24.0 Lappeenranta 
26.7 Hattula 
26.8 Pori 

 

 

  
 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 
4.6 
2017 

  4.6 Hämeenlinna 
5.8 Lappeenranta 
6.5 Vaasa 
7.1 Seinäjoki 
7.4 Koko maa 
8.0 Joensuu 
8.1 Pori 

 

 

 

 

 

  

 

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 

19.3 

  11.1 Lappeenranta 
15.1 Pori 
15.2 Seinäjoki 
15.6 Koko maa 
16.2 Joensuu 
16.4 Janakkala 
17.2 Vaasa 
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  17.6 Seinäjoki 
20.9 Joensuu 
21.4 Vaasa 
21.5 Hämeenlinna 
22.7 Koko maa 
24.0 Lappeenranta 
26.7 Hattula 
26.8 Pori 

 

 

  
 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 
4.6 
2017 

  4.6 Hämeenlinna 
5.8 Lappeenranta 
6.5 Vaasa 
7.1 Seinäjoki 
7.4 Koko maa 
8.0 Joensuu 
8.1 Pori 

 

 

 

 

 

  

 

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 

19.3 

  11.1 Lappeenranta 
15.1 Pori 
15.2 Seinäjoki 
15.6 Koko maa 
16.2 Joensuu 
16.4 Janakkala 
17.2 Vaasa 
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2017  19.3 Hämeenlinna 
24.8 Hattula 

  

 
 

Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 

29.4 
2017 

  23.6 Lappeenranta 
26.2 Koko maa 
27.2 Joensuu 
29.0 Vaasa 
29.4 Hämeenlinna 
30.5 Pori 
33.3 Seinäjoki 

 

 

 

  

 

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 

  3.3 Janakkala 
4.0 Hattula 
5.1 Vaasa 
5.8 Hämeenlinna 
6.3 Pori 
7.0 Joensuu 
7.2 Koko maa 
7.7 Seinäjoki 
7.9 Lappeenranta 

 

 

 

  

 
 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 20/58 

2017  19.3 Hämeenlinna 
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29.4 
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27.2 Joensuu 
29.0 Vaasa 
29.4 Hämeenlinna 
30.5 Pori 
33.3 Seinäjoki 

 

 

 

  

 

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 

  3.3 Janakkala 
4.0 Hattula 
5.1 Vaasa 
5.8 Hämeenlinna 
6.3 Pori 
7.0 Joensuu 
7.2 Koko maa 
7.7 Seinäjoki 
7.9 Lappeenranta 

 

 

 

  

 
 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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2017  19.3 Hämeenlinna 
24.8 Hattula 

  

 
 

Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 
2013 

 

29.4 
2017 

  23.6 Lappeenranta 
26.2 Koko maa 
27.2 Joensuu 
29.0 Vaasa 
29.4 Hämeenlinna 
30.5 Pori 
33.3 Seinäjoki 

 

 

 

  

 

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 

 

 

 

  3.3 Janakkala 
4.0 Hattula 
5.1 Vaasa 
5.8 Hämeenlinna 
6.3 Pori 
7.0 Joensuu 
7.2 Koko maa 
7.7 Seinäjoki 
7.9 Lappeenranta 

 

 

 

  

 
 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä

Opiskelu, työ ja toimeentulo

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta
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  0.6 Vaasa 
0.8 Joensuu 
0.8 Janakkala 
0.9 Seinäjoki 
0.9 Lappeenranta 
1.0 Koko maa 
1.0 Hattula 
1.2 Pori 
1.2 Hämeenlinna 

 

 

 

 

 

 
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 

 

 

 

16.8 
2015 

 
17.7 
2016 

 
15.4 
2017 

  11.4 Vaasa 
13.8 Hattula 
14.3 Seinäjoki 
14.4 Koko maa 
15.4 Hämeenlinna 
17.4 Janakkala 
17.8 Lappeenranta 
19.0 Pori 
20.6 Joensuu 

 

    

 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 

 

 

 
2015 

 
1.7 
2016 

 

1.9 
2017 

  0.6 Vaasa 
0.9 Lappeenranta 
1.0 Seinäjoki 
1.2 Joensuu 
1.3 Pori 
1.5 Koko maa 
1.9 Hämeenlinna 
1.9 Hattula 
2.0 Janakkala 
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  0.6 Vaasa 
0.8 Joensuu 
0.8 Janakkala 
0.9 Seinäjoki 
0.9 Lappeenranta 
1.0 Koko maa 
1.0 Hattula 
1.2 Pori 
1.2 Hämeenlinna 
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Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 

 

 

 

16.8 
2015 
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  11.4 Vaasa 
13.8 Hattula 
14.3 Seinäjoki 
14.4 Koko maa 
15.4 Hämeenlinna 
17.4 Janakkala 
17.8 Lappeenranta 
19.0 Pori 
20.6 Joensuu 

 

    

 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 

 

 

 
2015 

 
1.7 
2016 

 

1.9 
2017 

  0.6 Vaasa 
0.9 Lappeenranta 
1.0 Seinäjoki 
1.2 Joensuu 
1.3 Pori 
1.5 Koko maa 
1.9 Hämeenlinna 
1.9 Hattula 
2.0 Janakkala 
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Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 - 24-vuotiaat / 1 000 
vastaavanikäistä
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  0.6 Vaasa 
0.8 Joensuu 
0.8 Janakkala 
0.9 Seinäjoki 
0.9 Lappeenranta 
1.0 Koko maa 
1.0 Hattula 
1.2 Pori 
1.2 Hämeenlinna 

 

 

 

 

 

 
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 

 

 

 

16.8 
2015 

 
17.7 
2016 

 
15.4 
2017 

  11.4 Vaasa 
13.8 Hattula 
14.3 Seinäjoki 
14.4 Koko maa 
15.4 Hämeenlinna 
17.4 Janakkala 
17.8 Lappeenranta 
19.0 Pori 
20.6 Joensuu 

 

    

 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 

 

 

 
2015 

 
1.7 
2016 

 

1.9 
2017 

  0.6 Vaasa 
0.9 Lappeenranta 
1.0 Seinäjoki 
1.2 Joensuu 
1.3 Pori 
1.5 Koko maa 
1.9 Hämeenlinna 
1.9 Hattula 
2.0 Janakkala 
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Kunnan palvelut 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 

 

 

 
2015 

 
2.2 
2016 

 

2.7 
2017 

  1.5 Vaasa 
1.9 Seinäjoki 
2.0 Koko maa 
2.5 Pori 
2.6 Lappeenranta 
2.7 Hämeenlinna 
3.2 Joensuu 
3.7 Janakkala 

 

 

 

    

 

Talous 

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto 
Hämeenlinnassa lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 18,9 % (2017) kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, kun 2013 osuus 
oli 16,1 %. Vertailukunnista vain Hattulassa (13,5 %), Joensuussa (16,5 %) ja 
Lappeenrannassa (17,1 %) lukiolaiset kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin lukiolaiset Hämeenlinnassa. Koko maan tasolla 19,7 
prosenttia lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. 

Ammatillisen opetuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2017 vain 4,6 % kokee, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää. 
Hämeenlinnassa tilanne on parempi kuin koko maan tasolla tai muissa vertailukunnissa. Vuoden 2013 mittauksesta on tapahtunut 
positiivista muutosta, koska silloin 8,5 % koki, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. 

Vuonna 2017 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista sen sijaan 5,8 % koki, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Vuonna 
2013 vastaava luku oli 5 %, joten tässä on tapahtunut hieman negatiivista muutosta. Vertailukunnista Janakkalassa (3,3 %), Hattulassa (4 
%) ja Vaasassa (5,1 %) tilanne oli hieman Hämeenlinnaa parempi, mutta koko maan keskiarvoa tarkasteltuna (7,2 %) tilanne on 
Hämeenlinnassa positiivinen. 

Hämeenlinnassa nuorisotyöttömyysprosentti 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta on ollut hieman laskussa. Vuonna 2016 luku oli 17,7 % ja vuonna 
2017 15,4 %. Vertailukunnista Janakkalassa (17,4 %), Lappeenrannassa (17,8 %), Porissa (19 %) ja Joensuussa (20,6 %) 
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Kunnan palvelut 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 
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2.2 
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2.7 
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  1.5 Vaasa 
1.9 Seinäjoki 
2.0 Koko maa 
2.5 Pori 
2.6 Lappeenranta 
2.7 Hämeenlinna 
3.2 Joensuu 
3.7 Janakkala 

 

 

 

    

 

Talous 

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto 
Hämeenlinnassa lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 18,9 % (2017) kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, kun 2013 osuus 
oli 16,1 %. Vertailukunnista vain Hattulassa (13,5 %), Joensuussa (16,5 %) ja 
Lappeenrannassa (17,1 %) lukiolaiset kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin lukiolaiset Hämeenlinnassa. Koko maan tasolla 19,7 
prosenttia lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. 

Ammatillisen opetuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2017 vain 4,6 % kokee, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää. 
Hämeenlinnassa tilanne on parempi kuin koko maan tasolla tai muissa vertailukunnissa. Vuoden 2013 mittauksesta on tapahtunut 
positiivista muutosta, koska silloin 8,5 % koki, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. 

Vuonna 2017 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista sen sijaan 5,8 % koki, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Vuonna 
2013 vastaava luku oli 5 %, joten tässä on tapahtunut hieman negatiivista muutosta. Vertailukunnista Janakkalassa (3,3 %), Hattulassa (4 
%) ja Vaasassa (5,1 %) tilanne oli hieman Hämeenlinnaa parempi, mutta koko maan keskiarvoa tarkasteltuna (7,2 %) tilanne on 
Hämeenlinnassa positiivinen. 

Hämeenlinnassa nuorisotyöttömyysprosentti 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta on ollut hieman laskussa. Vuonna 2016 luku oli 17,7 % ja vuonna 
2017 15,4 %. Vertailukunnista Janakkalassa (17,4 %), Lappeenrannassa (17,8 %), Porissa (19 %) ja Joensuussa (20,6 %) 
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Talous

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto

Hämeenlinnassa lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 18,9 % (2017) kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi 
tai huonoksi, kun 2013 osuus oli 16,1 %. Vertailukunnista vain Hattulassa (13,5 %), Joensuussa (16,5 %) ja 
Lappeenrannassa (17,1 %) lukiolaiset kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin lukiolaiset Hämeenlinnassa. 
Koko maan tasolla 19,7 prosenttia lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista kokevat terveydentilansa keskinker-
taiseksi tai huonoksi.

Ammatillisen opetuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2017 vain 4,6 % kokee, että heillä ei ole yhtään 
läheistä ystävää. Hämeenlinnassa tilanne on parempi kuin koko maan tasolla tai muissa vertailukunnissa. 
Vuoden 2013 mittauksesta on tapahtunut positiivista muutosta, koska silloin 8,5 % koki, ettei heillä ole yhtään 
läheistä ystävää.

Vuonna 2017 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista sen sijaan 5,8 % koki, ettei heillä ole yhtään läheistä 
ystävää. Vuonna 2013 vastaava luku oli 5 %, joten tässä on tapahtunut hieman negatiivista muutosta. Ver-
tailukunnista Janakkalassa (3,3 %), Hattulassa (4 %) ja Vaasassa (5,1 %) tilanne oli hieman Hämeenlinnaa 
parempi, mutta koko maan keskiarvoa tarkasteltuna (7,2 %) tilanne on Hämeenlinnassa positiivinen.

Hämeenlinnassa nuorisotyöttömyysprosentti 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta on ollut hieman laskussa. Vuon-
na 2016 luku oli 17,7 % ja vuonna 2017 15,4 %. Vertailukunnista Janakkalassa (17,4 %), Lappeenrannassa 
(17,8 %), Porissa (19 %) ja Joensuussa (20,6 %) nuorisotyöttömyysprosentti on suurempi. Koko maan tasolla 
nuorisotyöttömyysprosentti Hämeenlinnassa on kuitenkin suurempi kuin koko maassa keskimäärin (14,4 %). 

TYÖIKÄISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 23/58 

nuorisotyöttömyysprosentti on suurempi. Koko maan tasolla nuorisotyöttömyysprosentti Hämeenlinnassa on kuitenkin suurempi kuin koko 
maassa keskimäärin (14,4 %).  

TYÖIKÄISET Hyvinvointi 

Elämänlaatu ja osallisuus 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

7.5 
2015 

 
7.1 
2016 

 
6.9 
2017 

  5.5 Vaasa 
5.7 Hattula 
6.5 Seinäjoki 
6.8 Lappeenranta 
6.8 Janakkala 
6.9 Koko maa 
6.9 Hämeenlinna 
7.5 Joensuu 
8.6 Pori 

 

 

   

 

 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 

 

 

 

  19.9 Lappeenranta 
20.0 Hattula 
20.2 Janakkala 
20.6 Pori 
20.9 Joensuu 
21.1 Koko maa 
25.3 Hämeenlinna 
25.6 Vaasa 
27.8 Seinäjoki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat 
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Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 
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nuorisotyöttömyysprosentti on suurempi. Koko maan tasolla nuorisotyöttömyysprosentti Hämeenlinnassa on kuitenkin suurempi kuin koko 
maassa keskimäärin (14,4 %).  

TYÖIKÄISET Hyvinvointi 

Elämänlaatu ja osallisuus 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
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  19.9 Lappeenranta 
20.0 Hattula 
20.2 Janakkala 
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20.9 Joensuu 
21.1 Koko maa 
25.3 Hämeenlinna 
25.6 Vaasa 
27.8 Seinäjoki 
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54.2 
2013 

 

55.3 
2014 

 

60.5 
2015 

  49.6 Joensuu 
53.8 Vaasa 
54.6 Lappeenranta 
56.3 Seinäjoki 
56.6 Pori 
60.5 Hämeenlinna 
63.5 Koko maa 

 

 

 

   

 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista 

 

 

 
2015 

 

5.9 
2016 

 

5.8 
2017 

  3.5 Hattula 
4.3 Janakkala 
4.4 Seinäjoki 
5.0 Vaasa 
5.6 Koko maa 
5.8 Hämeenlinna 
6.9 Lappeenranta 
7.1 Pori 
8.2 Joensuu 

 

 

 

    

 

 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 
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Opiskelu, työ ja toimeentulo

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 24/58 

 

 

 
54.2 
2013 

 

55.3 
2014 

 

60.5 
2015 

  49.6 Joensuu 
53.8 Vaasa 
54.6 Lappeenranta 
56.3 Seinäjoki 
56.6 Pori 
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Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista 
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5.9 
2016 

 

5.8 
2017 

  3.5 Hattula 
4.3 Janakkala 
4.4 Seinäjoki 
5.0 Vaasa 
5.6 Koko maa 
5.8 Hämeenlinna 
6.9 Lappeenranta 
7.1 Pori 
8.2 Joensuu 

 

 

 

    

 

 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 
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Koulutustasomittain 

 

 

 

  322.0 Janakkala 
340.0 Pori 
359.0 Lappeenranta 
360.0 Hattula 
362.0 Hämeenlinna 
369.0 Koko maa 
381.0 Seinäjoki 
386.0 Joensuu 
398.0 Vaasa 

 

 

  

 
 

Korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä 

 

 

 
2015 

 

30.8 
2016 

 

31.2 
2017 

  24.9 Janakkala 
27.3 Pori 
29.6 Lappeenranta 
30.5 Hattula 
31.0 Koko maa 
31.0 Joensuu 
31.2 Hämeenlinna 
32.2 Seinäjoki 
35.0 Vaasa 

 

 

   

 

 

Työttömien aktivointiaste, % 
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Koulutustasomittain

Korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä
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Työttömien aktivointiaste, %

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto Vapaa-aika

Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat
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Muut palvelut

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Talous

TYÖIKÄISET - Yhteenveto

Hämeenlinnassa työkyvyttömyyseläkettä saavia 25 - 64-vuotiaita on saman verran kuin koko maassa keski-
määrin eli 6,9 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Vertailukunnista vain Joensuussa (7,5 %) ja Porissa (8,6 %) 
työkyvyttömyyseläkettä saavien 25 - 64-vuotiaiden määrä on suurempi. Mielenterveysperusteisesti sairauspäi-
värahaa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden määrä on kasvussa. Vuonna 2015 20,4 % 25 - 64-vuotiaista sai mielen-
terveysperusteisesti sairauspäivärahaa, kun taas vuonna 2017 prosentti oli 25,3. Koko maassa keskimäärin 
vain 21,1 % sai mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa.

Vaikeasti työllistyneiden 15 - 64-vuotiaiden osuus Hämeenlinnassa on 5,8 % vastaavanikäisestä väestöstä. 
Koko maan keskiarvo on 5,6 %, joten Hämeenlinnassa on vaikeasti työllistyviä henkilöitä hieman keskiarvoa 
enemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä Hämeenlinnassa on ollut nousussa. Vuonna 2015 osuus oli 30,4 %, 
vuonna 2016 34,5 % ja vuonna 2017 35,7 %. Pitkäaikaistyöttömien prosentuaalinen määrä Hämeenlinnassa 
on korkeampi kuin vertailukuntien tai koko maan keskiarvo.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on Hä-
meenlinnassa 2,6 %. Vertailukunnista Lappeenrannassa osuus on saman verran kuin Hämeenlinnassa ja Jo-
ensuu on ainoa kunta, jossa toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita 25 - 64-vuotiaita on enemmän kuin 
Hämeenlinnassa (3,2 %).

Koulutustasomittain, eli kuinka kauan ihmiset ovat keskimäärin opiskelleet peruskoulun jälkeen, on Hä-
meenlinnassa noussut vuodesta 2015 (352) hieman vuoteen 2016 (357). Koko maan keskiarvo (363) on silti 
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hieman korkeampi kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa on korkea-asteen koulutuksen saaneita 30,8 % 
väestöstä. Vertailukunnista vain Seinäjoella (31,9 %) ja Vaasassa (34,5 %) on enemmän korkea-asteen kou-
lutuksen saaneita. Koko maan keskiarvo on 30,4 %, joten Hämeenlinnassa on hieman enemmän korkea-asteen 
koulutuksen saaneita kuin koko maassa keskimäärin.

IKÄIHMISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus

Dementiaindeksi, ikävakioitu

Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä
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Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet
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Opiskelu, työ ja toimeentulo

Toimeentulotukea saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 29/58 

 

 

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 

 

 

 

8.9 
2013 

 
10.2 
2014 

 
7.6 
2015 

  7.4 Lappeenranta 
7.5 Joensuu 
7.6 Hämeenlinna 
7.8 Koko maa 
8.9 Seinäjoki 
9.7 Pori 
11.5 Vaasa 

 

 

   

 

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 

 

 

 
10.7 
2013 

  8.2 Lappeenranta 
9.0 Koko maa 
10.7 Pori 
10.7 Hämeenlinna 
12.8 Vaasa 
13.0 Seinäjoki 
19.0 Joensuu 

 

 

 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Toimeentulotukea saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

  1.1 Hämeenlinna 
1.2 Vaasa 
1.2 Pori 
1.4 Hattula 
1.5 Janakkala 
1.7 Koko maa 
1.7 Seinäjoki 
1.9 Lappeenranta 

 

 

 

   
   

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 30/58 

2.1 Joensuu 

 

 

  

 
 

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

1.6 
2015 

 
1.5 
2016 

 
1.4 
2017 

  0.9 Janakkala 
1.3 Hattula 
1.4 Hämeenlinna 
1.5 Vaasa 
1.5 Seinäjoki 
1.5 Lappeenranta 
1.6 Pori 
1.9 Joensuu 
2.0 Koko maa 

 

    

 

 

Eläkkeensaajien asumistukea saaneet, % asuntokunnista 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 
89.6 
2014 

 
89.3 
2015 

 

90.6 
2016 

  89.3 Pori 
90.6 Joensuu 
90.6 Hämeenlinna 
90.9 Koko maa 
91.0 Vaasa 
91.5 Seinäjoki 
91.5 Janakkala 
91.6 Hattula 
92.7 Lappeenranta 

 

 

 

 

   
   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 30/58 

2.1 Joensuu 

 

 

  

 
 

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

1.6 
2015 

 
1.5 
2016 

 
1.4 
2017 

  0.9 Janakkala 
1.3 Hattula 
1.4 Hämeenlinna 
1.5 Vaasa 
1.5 Seinäjoki 
1.5 Lappeenranta 
1.6 Pori 
1.9 Joensuu 
2.0 Koko maa 

 

    

 

 

Eläkkeensaajien asumistukea saaneet, % asuntokunnista 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 
89.6 
2014 

 
89.3 
2015 

 

90.6 
2016 

  89.3 Pori 
90.6 Joensuu 
90.6 Hämeenlinna 
90.9 Koko maa 
91.0 Vaasa 
91.5 Seinäjoki 
91.5 Janakkala 
91.6 Hattula 
92.7 Lappeenranta 

 

 

 

 

   
   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

37 



Eläkkeensaajien asumistukea saaneet, % asuntokunnista

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
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Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä 
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255.1 Hämeenlinna 
332.8 Vaasa 
334.5 Koko maa 
351.6 Hattula 
381.2 Pori 
428.2 Janakkala 
480.0 Joensuu 
485.0 Seinäjoki 

 

 

    

 

 

Kunnan palvelut 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Vapaa-aika 

Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 
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Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
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Vapaa-aika

Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet
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Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 
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2015 

  23.3 Koko maa 
25.9 Seinäjoki 
28.7 Joensuu 
29.0 Vaasa 
30.4 Hämeenlinna 
30.9 Lappeenranta 
32.7 Pori 

 

 

   

 

Talous 

IKÄIHMISET - Yhteenveto 
Vuonna 2017 täyttä kansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus Hämeenlinnassa oli 1,4 % kun vuonna 
2015 se oli 1,6 % eli pientä positiivista kehitystä on tapahtunut. Vertailukunnista vain Hattulassa (1,3 %) ja Janakkalassa (0,9 %) täyttä 
kansaneläkettä saavien 65 vuotta täyttäneiden osuus on pienempi kuin Hämeenlinnassa. Koko maan keskiarvo (2 %) on suurempi kuin 
Hämeenlinnassa tai muissa vertailukunnissa. Eläkkeensaajien asumistukea saaneiden osuus on ollut viime vuosina hieman nousussa 
Hämeenlinnassa (2015: 8,8 %; 2016: 9 %; 2017: 9,3 %). Vertailukunnista vain Porissa (9,7 %) eläkkeensaajien asumistukea saaneiden osuus 
on suurempi kuin Hämeenlinnassa. 

Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä 
Hämeenlinnassa on 13,5 %. Vertailukunnista vain Seinäjoella (13,8 %) depressiolääkkeistä korvausta saaneiden 65 vuotta täyttäneiden 
osuus vastaavanikäisestä väestöstä on suurempi. Koko maan keskiarvo on 11,5 %, joten Hämeenlinnassa suurempi osa väestöstä saa 
depressiolääkkeistä korvausta kuin koko Suomessa keskimäärin saadaan. 

Hämeenlinnassa toimeentulotukea saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus oli vuonna 2014 ja 2015 1,8 prosenttia ja vuonna 2016 vain 1,1 
%, joka on alempi kuin vertailukunnissa. Koko maan keskiarvo on 1,7 %, joten Hämeenlinnassa toimeentulotukea saavien 65 vuotta 
täyttäneiden osuus on pienempi kuin koko maassa keskimäärin. 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja 65 vuotta täyttäneillä per 10 000 vastaavanikäistä asukasta oli vuonna 2017 
Hämeenlinnassa 255,1 hoitojaksoa. Vertailukunnista vain Lappeenrannalla (245,3) oli vähemmän kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä 
hoitojaksoja. Koko maan keskiarvo on 334,5 hoitojaksoa.  
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Talous

IKÄIHMISET - Yhteenveto

Vuonna 2017 täyttä kansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus Hämeenlinnassa oli 1,4 % kun 
vuonna 2015 se oli 1,6 % eli pientä positiivista kehitystä on tapahtunut. Vertailukunnista vain Hattulassa (1,3 
%) ja Janakkalassa (0,9 %) täyttä kansaneläkettä saavien 65 vuotta täyttäneiden osuus on pienempi kuin 
Hämeenlinnassa. Koko maan keskiarvo (2 %) on suurempi kuin Hämeenlinnassa tai muissa vertailukunnissa. 
Eläkkeensaajien asumistukea saaneiden osuus on ollut viime vuosina hieman nousussa Hämeenlinnassa (2015: 
8,8 %; 2016: 9 %; 2017: 9,3 %). Vertailukunnista vain Porissa (9,7 %) eläkkeensaajien asumistukea saaneiden 
osuus on suurempi kuin Hämeenlinnassa.

Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus  
vastaavanikäisestä väestöstä 
Hämeenlinnassa on 13,5 %. Vertailukunnista vain Seinäjoella (13,8 %) depressiolääkkeistä korvausta 
saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on suurempi. Koko maan keskiarvo on 
11,5 %, joten Hämeenlinnassa suurempi osa väestöstä saa depressiolääkkeistä korvausta kuin koko Suomes-
sa keskimäärin saadaan.

Hämeenlinnassa toimeentulotukea saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus oli vuonna 2014 ja 2015 1,8 
prosenttia ja vuonna 2016 vain 1,1 %, joka on alempi kuin vertailukunnissa. Koko maan keskiarvo on 1,7 
%, joten Hämeenlinnassa toimeentulotukea saavien 65 vuotta täyttäneiden osuus on pienempi kuin koko 
maassa keskimäärin.

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja 65 vuotta täyttäneillä per 10 000 vastaavanikäistä asu-
kasta oli vuonna 2017 Hämeenlinnassa 255,1 hoitojaksoa. Vertailukunnista vain Lappeenrannalla (245,3) 
oli vähemmän kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja. Koko maan keskiarvo on 334,5 hoitojaksoa. 
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KAIKKI IKÄRYHMÄT Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu

Hämeenlinna - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2021 

 Hyväksytty 03.12.2018 33/58 
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  52.6 Joensuu 
54.4 Lappeenranta 
57.4 Hämeenlinna 
57.8 Janakkala 
58.3 Pori 
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60.6 Vaasa 
61.1 Hattula 
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98.1 Janakkala 
98.1 Hämeenlinna 
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Opiskelu, työ ja toimeentulo Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta 
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7.5 Vaasa 
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Kunnan palvelut Sosiaali- ja terveydenhuolto 

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä, euroa/asukas 

 

 

 

  80.2 Hämeenlinna 
89.6 Janakkala 
110.2 Seinäjoki 
112.6 Lappeenranta 
119.5 Koko maa 
120.3 Vaasa 
125.1 Joensuu 
138.9 Pori 
151.8 Hattula 

 

 

 

  

 
 

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta 
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2015 2016 2017 
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835.0 Joensuu 
925.0 Pori 
999.0 Lappeenranta 
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1395.0 Hattula 
1423.0 Janakkala 
1670.0 Seinäjoki 
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Kunnan palvelut Sosiaali- ja terveydenhuolto
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Vapaa-aika Muut palvelut Talous

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto

Kelan sairastavuusindeksi osoittaa, että Hämeenlinnassa ollaan hieman koko maan keskiarvoa terveempiä. Ke-
lan sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 
osuuteen työikäisistä (16 - 64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden 
osuuteen väestöstä. Hämeenlinnassa Kelan ikävakioiduksi sairausindeksiksi vuonna 2017 on saatu 98,1, kun 
koko maan vertailuluku on 100.

Hämeenlinnassa poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on hieman kasvussa (2015:4,9 %, 
2017: 5,5 %). Koko maassa poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on 5 %, joten Hämeenlin-
nassa luku on hieman korkeampi. 

2 Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Onnistumiset
Lapset ja lapsiperheet

Hämeenlinna on lapsiystävällinen kaupunki. Lasten näkemyksiä kunnioitetaan, lasten etu ja oikeus tulla 
kuulluksi huomioidaan kaupungin päätöksenteossa. Lisäksi lasten osallisuuteen on panostettu. Lapset ovat 
osallistuvia kaupungin asukkaita, palvelujen käyttäjiä sekä kasvu- ja kehitysympäristön täysvaltaisia jäseniä. 
Perhepalveluita käyttävät kuntalaiset ovat asiakaspalautteen (2017) mukaan tyytyväisiä perheasioiden hoi-
tamiseen ja lapsiperheiden sosiaalityöhön. Asiakastyytyväisyyskyselyssä (2017) annetaan hyvää palautetta 
myös perheneuvolapalveluista: ”Hyvää ja asiantuntevaa on ollut palvelu tähän mennessä! Toivon että jatkuu 
samaa rataa!”.

Hämeenlinnassa on valmistunut kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma aktiivisessa ja kiinteässä yhteis-
työssä henkilöstön, lasten ja huoltajien kanssa. Suunnitelman käyttöönoton myötä on järjestetty monipuolisia 
koulutuksia henkilöstölle liittyen uuteen pedagogiikkaan, jonka myötä lasten ja huoltajien osallisuus ja vai-
kuttamismahdollisuudet ovat lisääntyneet. Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen kehittämistoiminta on kiinnos-
tanut sekä valtakunnallisesti että Suomen rajojen ulkopuolella. Uuden varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin 
yhteydessä laadittuja koulutusvideoita on otettu hyötykäyttöön ympäri maata. 

Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala ovat kehittäneet seudullista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa. Hämeen-
linnan koordinoiman Opetushallituksen alaisen Loisto -alueverkoston (16 lähikuntaa) kautta on tuotettu toi-
mintaan uusia ajatuksia yhteisten tapaamisten, koulutusseminaarien sekä yhteisen kehittämisen kautta.

Varhaisen tuen perhetyön asiakaspalaute (2017) on erinomaista. Asiakkaat kokivat päässeensä palveluun 
riittävän nopeasti, tapaamisia oli riittävän usein, työntekijä oli tavoitettavissa ja työskentely koettiin ammatti-
taitoiseksi: ”Meidän perheelle ollut aivan ehdoton pelastus arjessa jaksamisen kanssa. Oli viikkoja, kuukausia, 
jolloin Perhetyöntekijän sovittu käynti oli se pelastusrengas jolla jaksoi päivästä seuraavaan. Oli myös viikkoja 
jolloin hänen käynti oli ainut aikuiskontakti työkaverien lisäksi, henkilö jolle ei tarvinnut esittää yhtään mi-
tään.”

Lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että kouluterveydenhuollon 
henkilökunta osaa asiansa ja että tapaamisissa puhutaan oikeista ja olennaisista asioista ja oppilaat tulevat 
kuulluksi kouluterveydenhuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä: ”Yhteistyö opettajan kanssa, selkeät tulokset 
nuoren koulumotivaatioissa, oppimisessa sekä nuoren itsetunnossa koulunkäyntiin liittyen! Vanhempana koen 
saaneeni enemmän tukea haastavan nuoren kasvatustyöhön kuin aiempina vuosina. Kiitos erittäin asiantun-
tevalle ja työhönsä omistautuneelle opettajalle Jopo-luokalla!” (Asiakastyytyväisyyskysely 2018).
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Hämeenlinnan kaupungin Savuttomat vauvat -kampanja on toiminut menestyksekkäästi raskauden aikaisen 
tupakoinnin vähentämiseksi. Kampanjan aikana on luotu muun muassa toimiva tupakoivan odottajan hoito-
polku sekä uudenlaista yhteistyötä viestinnän, median ja Hämeenlinnan Yrittäjien kanssa. Savuttomien odot-
tajien osuus on noussut tasaisesti koko kampanjan ajan. Kokonaisuudessaan tupakoivien hämeenlinnalaisten 
odottajien osuus on kampanjan aikana pudonnut 14 prosentista 4 prosenttiin. Neuvoloissa on lisäksi panostettu 
varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen, mm. erilaisten perheryhmien ja -valmennusten, kotikäyntien sekä 
monialaisen yhteistyön keinoin.

Hämeenlinnalaiset huoltajat ja koulujen oppilaat kokivat  koulujen opettajien olevan innostuneita, innosta-
via, kannustavia, ammattitaitoisia ja helposti lähestyttäviä (Asiakastyytyväisyyskysely 2018). Samoin kou-
lujen ilmapiiriä, monipuolisia työskentelytapoja sekä hyvää yhteishenkeä kehuttiin annetuissa vastauksissa.

Yhteisöllinen oppilashuolto on kehittynyt kouluilla. Yhteistyö on toimivaa oppilashuollon sekä muiden lap-
sia ja nuoria tutkivien ja hoitavien tahojen kanssa. Esimerkiksi perheneuvola, lapsiperheiden palvelutarpeen 
arvionti tiimi, Toppari, nuorten terveysneuvontapiste ja sairaanhoitopiiri toimivat hyvässä yhteistyössä oppi-
lashuollon kanssa. FRIENDS-menetelmää on hyödynnetty lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukena. Kou-
luterveyskyselyn suositusten perusteella päädyttiin kouluttamaan myös opettajia Aseman lapsien Friends-oh-
jelmaan. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii kouluilla ja tekee yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa 
ratkaisujen löytämiseksi haastavissa tilanteissa. Keskeistä työssä on toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa.

Lasten puhe- ja toimintaterapiapalveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä (Asiakastyytyväisyyskysely 2017). 
Asiakkaat kokivat, että palvelu oli ammattitaitoista sekä palvelusta oli hyötyä vanhemmalle ja lapselle: ”Posi-
tiivinen asiakaskokemus kaiken kaikkiaan.” ja ”Ihana lapsilähtöinen ystävällinen toiminta.” Hämeenlinnan 
kaupungin Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen työryhmä (Nepsy-tiimi) sai Lastensuojelun keskusliiton myön-
tämän ”Paras kunnallinen lastensuojeluteko 2017” kunniamaininnan.

Hämeenlinnassa otettiin käyttöön uusi varhaiskasvatuksen ruokailusuositus syksyllä 2018. Suosituksen 
mukaisesti päiväkodeissa tarjotaan kerran viikossa kasvisruoka, sokeria on vähennetty ruuan valmistuksessa 
ja välipaloissa sekä leikkeleitä korvataan kasviksilla ja hummustahnoilla. Lisäksi Sydänmerkki on käytössä 
koulu- ja päiväkotiaterioilla. Sydänmerkin avulla koottu ateria sisältää juuri sopivasti energiaa ja ravintoai-
neita, kuten kuitua ja hyvälaatuista rasvaa. Tekme Oy ja Fazer Food Services tuottavat ravitsemuspalveluita 
Hämeenlinnan kaupungille.

Hämeenlinnassa on jo pitemmän aikaa toiminut hyvin koulujen terveydellisten olojen valvonnassa yhteis-
tarkastukset eri toimijoiden kanssa. Läheskään kaikissa Suomen kunnissa vastaavaa käytäntöä ei ole ollut. 
Järjestötyöpajassa 3.9.2018 myönteisinä asioina nousivat esille mm. seuraavat asiat: 

• Hämeenlinnassa on hyvät harrastusmahdollisuudet kaiken ikäisille. Lasten kanssa voi tehdä  
 monipuolisesti kaikkea.

• Päiväkotien ja koulujen maantieteelliset sijainnit ovat hyviä.
• Erityisesti pitäjissä ja kauempana sijaitsevissa päiväkodeissa ja kouluissa yhteisöllisyys on hyvä koko  

 lapsen opintien, sillä kaikki oppivat tuntemaan toisensa hyvin, kun lapset siirtyvät aina yhdessä  
 luokkana päiväkodista alakouluun ja alakoulusta yläkouluun. 

• Hämeenlinna on lapsiystävällinen paikka sekä mukava asua koko perheelle. 
• Lasten vammaispalvelut toimivat hyvin.
• Lastenkulttuuri on korkeatasoista Hämeenlinnassa.

Nuoret

Nuorten hyvinvoinnin eteen tehdään kasvavassa määrin työtä moniammatillisella työotteella lasten- ja nuor-
ten palveluissa. THL:n tekemän valtakunnallisen kouluterveyskyselyn (kevät 2017) mukaan Hämeenlinnassa 
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yli kolme neljästä nuoresta on elämäänsä tyytyväinen ja tyytyväisyys on samalla tasolla kuin koko maassa. 
Lähes 9/10 vastaa, ettei koe vaikeaa eikä kohtalaista ahdistuneisuutta. Ammatillisen oppilaitoksen oppilaat 
kokevat huomattavasti vähemmän uupumusta kuin peruskoulun tai lukion oppilaat ja heidän uupumuksen-
sa on samalla tasolla kuin koko maassa (6,8 %). Yksinäisyyden tunne on vähentynyt ja yhä useammalla on 
ystävä tai ystäviä. Hämeenlinnassa tilanne on erityisen hyvä ammattioppilaitoksissa, sillä niissä jopa 95,4 % 
on vähintään yksi läheinen ystävä, koko maan keskiarvon ollessa 92,6 %.

Vanhempien ja nuorten keskusteluyhteydet ovat parantuneet selvästi sekä yläkoulussa, lukiossa että ammat-
tioppilaitoksessa. Erityisen paljon se on parantunut ammatillisessa oppilaitoksessa ja perusopetuksen 8. ja 9. 
luokalla. Vuonna 2013 näistä nuorista vain noin 23 % koki keskusteluyhteyden hyväksi vuonna 2017 luvun 
ollessa yli 40 % (Kouluterveyskysely 2017). 

Monialaisten palveluiden kehittäminen on ollut keskiössä lasten- ja nuorten palveluissa. Peruskoulun
päättövaiheessa olevien tukena on lähitutor. Koulupäivien aikana tehtävän nuorisotyön lisäksi nuorisotiloja 

on yhä enemmän sijoitettu koulujen yhteyteen (6 tilaa). Kouluissa on kehitetty myös välkkäritoimintaa, jossa 
oppilaat ohjaavat toimintaa välitunneilla toisilleen. Tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä ja helpottaa uu-
sien oppilaiden sopeutumista kouluihin. 

Hämeenlinna on saanut Liikkuva koulu -avustusta opetushallitukselta useana vuonna. Liikkuva koulu 
mahdollistaa matalan kynnyksen liikuntaa kaikille peruskoululaisille. Liikkuva koulu -koordinaattori vas-
taa hankkeen hallinnosta sekä käytännön työstä koululla. Tavoitteena on saada luotua kouluille omanlaisia 
toimintatapoja, jotka tukevat Liikkuva koulu -projektin tavoitteita. Tarkoituksena on saada jokainen koulu 
Hämeenlinnassa toteuttamaan liikkuvampaa päivää omalla tavallaan ja juurruttaa Liikkuva koulu -ajatus 
ja toiminnot koulun rakenteisiin.

Liikkuvaa koulua toteutetaan mm. aamusportti-kokeilulla, personal trainer -toiminnalla, MOVE-testeillä, 
Hikiloikkarittoiminnalla ja Liikuntalukkareilla. Aamusportti-kokeilussa päivä alkaa joka aamu 10 min. ak-
tiivisella liikuntahetkellä.

Pilotilla seurataan toistuvan liikuntahetken vaikutusta oppilaiden oppimiseen, työrauhaan ja keskittymi-
seen. Personal trainer (PT) -toiminta on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena on muun muassa tuoda mielekäs liikkuminen osaksi arkea sekä 
parantaa itsetuntoa ja koulussa viihtymistä. PT -toiminnan sisältö yksilöidään oppilaalle sopivaksi. MOVE-testi 
on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedon-
keruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululai-
sille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimi-
seen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Hikiloikkarit-toiminnassa vertaisopettajat kiertävät kouluilla 
sparraamassa toisia opettajia ja antamassa vinkkejä toiminnalliseen opetukseen.

Ammattioppilaitoksen ja lukion opiskelijat harrastavat enemmän kuin koko maassa keskimäärin (Ammat-
tioppilaitos hml: 83,5 % ja koko maa: 81,5 %, lukio hml: 95,5 % ja koko maa 93,4 %). Yläkoulussa harras-
taminen on samalla tasolla kuin koko maassa (89,9 %). Lasten Liikunnan Tuki ry, Hämeenlinnan kaupunki 
ja alueen seurat sekä muut liikuntatoimijat järjestävät yhdessä nuorille maksutonta matalan kynnyksen lii-
kuntatoimintaa. Liikuntaryhmiä löytyy pääasiassa 5.-9.-luokkalaisille ja joihinkin ryhmiin pääsevät mukaan 
myös nuoremmat koululaiset. Toiminta sijoittuu pääasiassa heti koulupäivän jälkeen eikä osallistuminen vaadi 
ennakkoilmoittautumista tai sitoutumista. 

Hämeenlinnan 8. luokkalaisten ”Vaikuta - älä valita” eli V-päivä on järjestetty vuodesta 2004 lähtien. V-päivä 
on osa koulujen demokratiakasvatusta, jonka tavoitteena on tiedostava, vastuullinen ja yhteistyökykyinen kan-
salainen. Vpäivän järjestäminen on prosessi, jonka aikana oppilaat tutustuvat erilaisiin vaikuttamiskanaviin, 
pohtivat vaikuttamismahdollisuuksiaan ja tekevät aloitteita, jotka esitellään päättäjille ja virkamiehille kai-
kissa yläkouluissa. V-päivän jälkeen jokainen yläkoulu lähettää yhden aloitteen Nuorten Huippukokoukseen. 
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Vuodesta 2013 lähtien järjestetyssä huippukokouksessa nuoret päättävät V-päivän aloitteiden toteuttamiseen 
varatun määrärahan (30.000 euroa) käytöstä. Määrärahalla on kunnostettu liikuntapaikkoja, hankittu lii-
kuntavälineistöä, pystytetty kiinteitä katutaideseiniä ja järjestetty erilaisia tapahtumia.

Hämeenlinnassa on panostettu nuorten ruokailuun. Kouluissa tarjoillaan kasvisruokaa vähintään kerran 
viikossa ja yläkouluissa sekä lukioissa joka päivä toisena ruokavaihtoehtona. Kouluilla järjestetään makuraa-
teja, joissa oppilaat osallistuvat ruokalistasuunnitteluun ja uusien tuotteiden maistamiseen. Laadukas ruoka 
tukee lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Suomalaista ruokakulttuuria edistetään 
tarjoamalla suomalaista perusruokaa ja kansainvälisyyskasvatusta tuetaan lisäämällä ruoka- ja tapakulttuu-
rin tuntemusta erilaisilla teemaviikoilla tai teemapäivillä.

Ankkuri on Kanta-Hämeen poliisilaitoksella toimiva moniammatillinen tiimi. Ankkurin kohderyhmän muo-
dostavat poliisin kanssa tekemisiin joutuneet rikoksiin syyllistyneet tai rikoksen uhriksi joutuneet, päihteitä 
tai huumeita käyttäneet lapset ja nuoret ja heidän läheisensä sekä perheväkivaltaperheet, joissa on alaikäisiä 
lapsia, ja muut poliisin kautta tietoon tulleet lähisuhdeväkivallan uhrit ja tekijät. Tarkoituksena on asiakkaan 
elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittely ja varhainen tuki sekä tarvittaessa ohjaaminen muun avun tai tuen 
piiriin. 

Hämeenlinnassa toimiva nuorten konsultaatiotyöryhmä on työskennellyt hyvin. Moniammatillisessa työ-
ryhmässä konsultoidaan ryhmän jäseniä nuoren mahdollisiin tutkimuksiin, hoitoon ja tukitoimiin liittyvissä 
asioissa. Nuorten kuntoutustyöryhmään voidaan tuoda asioita, joissa esimerkiksi oppilashuoltotyöryhmän 
käsittely ei ole riittävä. Nuorten konsultaatiotyöryhmässä on lääkärin ja terveydenhoitajien lisäksi mukana 
myös koulu- ja/tai opiskeluterveydenhoitaja, koulupsykologi/koulukuraattori, Topparitiimin psykologi/työn-
tekijä, Ankkuritiimin sosiaalityöntekijä, K-HKS:n nuorisopsykiatri/psykiatrinen sairaanhoitaja, A-klinikan 
työntekijä, Kelan edustaja sekä etsivä nuorisotyöntekijä.

Alaikäisinä, ilman ilman huoltajaa maahan saapuneille maahanmuuttajanuorille on järjestetty Voimaryh-
mätoimintaa. Voima-ryhmätoimintaa organisoi pakolaisten vastaanotto, jossa sosiaaliohjaajat sekä terveyden-
hoitaja ja sairaanhoitaja vastaavat yhdessä sisällön suunnittelusta. Toimintaa on lisäksi järjestetty kaupungin 
eri tiloissa, kuten liikuntahallilla, kirjastossa ja ulkona (esim. valokuvaus). Osa nuorista on sitoutunut toimin-
taan erittäin hyvin ja osannut ryhmän innoittamana jopa lähteä mukaan myös muunlaiseen ryhmätoimintaan 
kaupungilla. Moni terveysasia oli nuorille alussa hyvin tuntematonta, mutta ryhmätoiminnan jälkeen heidän 
asioista tietämisensä oli selvästi lisääntynyt. Voima-ryhmätoiminta on menestyksekkäästi edistänyt nuorten 
voimaantumista ja itsenäistä selviytymistä sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Ohjaamo on helmikuussa 2018 avattu moniammatillinen nuorten palvelupiste, joka nojaa valtakunnalli-
seen toimintamalliin. Ohjaamo Hämeenlinna Stage kokoaa alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettuja palveluita 
yhteen paikkaan tavoitteenaan helpottaa palveluiden saamista ja tulevaisuuden suunnan löytämistä. Nuorten 
terveysneuvontapiste toimii osana Ohjaamoa. Hämeenlinnassa Ohjaamotyö on lähtenyt käyntiin erinomaisesti 
ja on loistava esimerkki onnistuneesta monialaisesta yhteistyöstä. Hämeenlinnan Ohjaamossa näkyy vahvasti 
hyvinvointi ja terveysosaaminen (nuorten terveysneuvontapiste sekä Onni-hanke) sekä toiminnallisuus (Sta-
gevalmennus). 

Tähän mennessä Ohjaamo Hämeenlinna on tavoittanut n. 200-300 asiakasta kuukaudessa, joista 56 % on 
ollut nuoria miehiä. Yhteistyö nuorten kanssa toimijoiden kesken on entistä sujuvampaa ja nyt löydetään niitä 
oikeita nuoria, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Huhti-toukokuusta 2018 ohjaamosta 
johonkin palveluun ohjautuneista tai muun ratkaisun löytäneistä nuorista (n=275) jopa 52 % sai kesätyön tai 
työllistyi vapaille markkinoille. Tutkintoon johtavan koulutuspaikan sai 12 % ja 9 % pääsi joko kuntoutukseen 
tai kuntouttavaan työtoimintaan. 

Tupakointi on vähentynyt Hämeenlinnassa radikaalisti lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Vain 3,9 % lu-
kiolaisista käyttää jotakin tupakkatuotetta. Sekä Hämeenlinnassa että koko maassa ammattioppilaitoksen 
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opiskelijoista kolmannes käyttää tupakkatuotteita tai sähkötupakkaa päivittäin. Päivittäin tupakoivien osuus 
8. ja 9.-luokkalaisista oli koko maan keskiarvoa alempi vuonna 2017 (koko maa 6,9 %, Hämeenlinna 4,9 %) 
(Kouluterveyskysely 2017). 

Nuuskan käyttö on kuitenkin Hämeenlinnassa koko maan keskiarvoa yleisempää. Yläkoululaisnuoret aloit-
tivat kampanjan nuuskaamisen lopettamiseksi, koska he huolestuivat luokkatoveriensa nuuskaamisesta ja 
nuuskan käytön yleistymisestä. Kampanjan tarkoituksena on tehdä nuuskaamisesta epämuodikasta. Kam-
panja #einuuskalle käynnistyi 3.9.2018 ja sen suunnittelivat yhdessä yläkoulun oppilaat, opettajat ja rehtorit, 
kouluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, nuorisotyö, A-klinikka, poliisi, Kanta-Hämeen Hengitys ry, HPK, 
Hämeenlinnan Lentopallokerho sekä muutama urheiluseuran edustaja. Kampanja on saanut valtakunnallista 
huomiota. 

Hämeenlinnalaiset nuoret käyttävät alkoholia keskimäärin vähemmän kuin nuoret koko maassa ja huma-
lahakuinen juominen on vähentynyt Hämeenlinnassa koko maan tasoa nopeammin. Laittomien huumeiden 
kokeilu nuorten parissa on vähäisempää kuin koko maassa keskimäärin (8.-9.-luokan oppilaista kokeillut 
laittomia huumeita ainakin kerran 7,9 % koko maassa ja 6,1 % Hämeenlinnassa vuonna 2017) (Kouluter-
veyskysely 2017).

Järjestötyöpajassa 3.9.2018 myönteisinä asioina nousivat esille mm. seuraavat asiat: 
• Pitäjistä on hyvät kulkumahdollisuudet Hämeenlinnaan lukioon. Muutenkin koulutusmahdollisuudet  

 ovat hyvät ja HAMK on aktiivinen toimija kaupungissa.
• Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvät.
• Askelmat-ohjelma toimii kouluilla ja se mahdollistaa keskustelua koulun, kodin ja muiden nuorten  

 kanssa toimivien tahojen kesken.

Työikäiset

Kaikille kuntalaisille mahdollistetaan sähköisten palveluiden kautta osallistuminen ja aktiivisena kuntalaisena 
toimiminen. Hämeenlinnan kaupungin ja HAMK:n Säihky –hankkeessa kehitetään Hämeenlinna taskussa – 
sovellusta mobiililaitteille, jossa pilotoidaan yhtä tapaa osallistaa. Sovellukseen sisällytetään mm. kaupungin 
tapahtumat, palautteenantomahdollisuus, kirjastokortti, Hämeenlinna tutuksi -passi sekä joukkoliikenteen 
reittiopas. Hämeenlinna on kasvukäytävän varrella hyvien kulkuyhteyksien päässä. Hämeenlinnassa koetaan, 
että kaikki on lähellä. 

Hämeenlinnassa on panostettu monikulttuurisuuden edistämiseen. Maahanmuuttajien hyvinvointia ja 
terveyttä on edistetty mm. osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja työllistymisen keinoin. Vieraskielisten määrä 
Hämeenlinnassa on kasvanut vuodesta 2015 vuoteen 2017 mennessä 2 847 hengestä 3 345 henkeen. Hämeen-
linnassa on kiinnitetty huomiota erityisesti maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluihin. Sekä kansainvälisen 
suojelun asemassa oleville että muille kuntaan muuttaneille maahanmuuttajille on tarjolla matalan kynnyksen 
palveluita kuten palveluneuvontaa, erikielistä opastusta ja ryhmämuotoista palveluja sisältäen infotilaisuuksia 
ja ryhmätoimintaa. Maahanmuuttajataustaisille kohdennettuja onnistuneita ryhmiä ovat etenkin Paavo- ja 
Voima-ryhmätoiminta.

Aikuisia maahanmuuttajia palveleva Paavo-toiminta on Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen Setlementti 
ry:n kanssa yhteistyössä aloitettu ryhmätoiminta, joka tukee kotoutumiskoulutuksen ulkopuolella olevien 
maahanmuuttajien, kuten kotiäitien ja koulutuspoluilta pudonneiden kotoutumista. Palautteiden perusteella 
osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä kurssiin, ja asiakaspalautteessa kiiteltiin kurssin hyödyllisyyttä: ”Pi-
dän tästä kurssista, se oli hyvin auttavainen ja tämä on Hämeenlinnan kaupungilta hyvin hieno askel tarjota 
meille parasta ja tärkeitä asioita elämäämme.”

Työttömyysprosentti Hämeenlinnassa on laskenut (vuonna 2016 13,4 % ja vuonna 2017 11,5 %). Vuoden 
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2018 elokuussa työttömyysprosentti oli enää 10 %, joka on 1,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2017 
elokuussa. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä on laskenut vuoden 2016 1340 henkilöstä 
vuoden 2017 1250 henkilöön. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut (vuonna 2016 668 työtöntä, 
vuonna 2017 505 työtöntä ja vuoden 2018 elokuussa enää 406 työtöntä). Maahanmuuttajien työttömyys-
prosentti on laskenut seuraavasti: v. 2013 tammikuu 31,2 %, v. 2016 tammikuu 26,6 % ja v. 2018 tammikuu 
23,1 %.

Hämeenlinnan kaupungilla on useita työllisyyshankkeita, mm. VIRTA-hanke, International talents in Kan-
ta-Häme, Renessanssi sekä Stage. VIRTA-hankkeen tavoitteena on tukea TYP-asiakkaiden työllistymistä avoi-
mille työmarkkinoille, palvella yritysasiakkaita osaavan työvoiman saannissa, helpottaa rekrytointiprosesseja 
sekä tehdä piilossaolevaa työtä näkyväksi. International talents in Kanta-Häme -hankkeen tavoitteena on 
parantaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien, kantasuomalaisten paluumuuttajien sekä ulkosuoma-
laisten työllisyystilannetta palkkatyön tai yrittäjyyden kautta. Renessanssi-hankkeessa kehitetään välityömark-
kinoiden laatua ja uudenlaisia keinoja torjua pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Stage-hankkeessa luodaan 
valmennusmalli, jolla helpotetaan nuorten sijoittumista koulutukseen ja työhön. Hankkeen yhtenä tavoitteena 
on luoda tiivis ja kokonaisvaltainen nuorten palveluiden verkosto. Hämeenlinnan kaupunki on vähentämäs-
sä työllisyyshankkeita ja panostamassa jatkossa kaupungin oman työllisyystiimin valmennuspalvelun avulla 
työllistymisen valmiuksien vahvistumiseen.

Sosiaalipalveluna kuntouttava työtoiminta ja OVAT-ryhmätoiminta ovat saaneet asiakkailta erittäin hy-
vää palautetta (2018) ja toiminnan keskiarvo oli 4,5. Asiakkaat suosittelisivat kuntouttavaa työtoimintaa ja 
OVAT-ryhmätoimintaa erittäin todennäköisesti myös ystävilleen (ka. 4,7). Asiakkaat kokivat saavansa toi-
minnasta tukea omaan hyvinvointiinsa sekä toimintaa päiväänsä. Sisällön kehittämisessä on vuosien aikana 
saatu hyvä yhdyspinta liikunta- ja kulttuuripalveluihin. 

Hämeenlinnan kaupunki on panostanut työntekijöidensä hyvinvointiin. Henkilöstölle on järjestetty hyvin-
vointivalmennusta sisäilmasta oireileville. Lisäksi kaupunki on järjestänyt 60+ - hyvinvointipäivät ikäänty-
neelle henkilöstölle. Käynnissä on myös henkilöstölle Toivu työssä liikkuen -hanke, jota on kehitetty sairaus-
keskeisestä työkykykeskeisemmäksi. Hanke sisältää valmennusta fyysisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan 
kehittämiseksi. Kaupungin henkilökunnalla on oikeus käyttää 30 minuuttia viikossa taukoliikuntaan. 

Järjestötyöpajassa 3.9.2018 myönteisinä asioina nousivat esille mm. seuraavat asiat: 
• Hämeenlinna on maantieteellisesti hyvässä paikassa. 
• Töissäkäynti muissa kaupungeissa on helppoa. 

Ikäihmiset

Hämeenlinnassa on haluttu panostaa yhteisöllisyyteen. Mm. kaupungin kaikki hoivakodit tekevät yhteistyötä 
koulujen tai päiväkotien kanssa. Lisäksi kaikissa hyvinvointikeskuksissa ja useissa muissa ikäihmisten yksiköi-
den toiminnassa on mukana myös muita kuin ikäihmisten palveluja saavia ikäihmisiä. Hyvinvointikeskukset 
ja monet yksiköt ovat avoimia kuntalaisille. 

Myös ikäihmisten kulttuuritoimintaa ja liikunnan harrastamista tuetaan monin tavoin. Kotikirjastopalvelu 
ja vertaisyhteistyö sekä virtuaalinäyttelyt museoissa edistävät ikäihmisten hyvinvointia. Seniorikortilla kan-
nustetaan ikäihmisiä itsenäiseen liikuntaan ja toimintakyvyn ylläpitoon. Sillä saa mm. ilmaisen sisäänpääsyyn 
Hämeenlinnan ja Lammin uimahalleihin sekä ilmaisen sisäänpääsyn tai alennuksia monille kuntosaleille. 
Vapaaehtoiskeskus Pysäkissä ikäihmisten hyvinvointia tuetaan muun muassa erilaisissa toimintaryhmissä, 
joihin voi kokoontua esimerkiksi keskustelemaan, liikkumaan, laulamaan ja oppimaan. Kumppanuustalolla 
on monenlaista toimintaa myös ikäihmisille.
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Hämeenlinnassa toimii keskitetty ikäihmisten asiakasohjausyksikkö. Yksikkö antaa palveluneuvontaa ikäih-
misille ja omaisille, antaa palveluohjausta sekä tekee päätökset palveluista ja asiakasmaksuista sekä hoitaa 
omaishoidon tukeen liittyvät asiat. Ikäihmiset ovat keskimäärin tyytyväisiä sekä kotihoitoon että asumispal-
veluihin. Kotihoidon asiakastyytyväisyys (Asiakastyytyväisyyskysely 2017)  on noussut hieman edellisistä vuo-
sista ja se on kiitettävällä tasolla. Kotihoidon kokonaiskeskiarvo oli 4,3 (asteikko 1-5, jossa 5 paras). Parhaat 
asiakasarvioinnit ovat saaneet ”kotihoidon palvelun ystävällisyys ja hyvä kohtelu” sekä ”kotihoidon palvelu 
vastaa asiakkaan tarpeisiin ja asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi”. Kotona asumista tukevia palveluja on 
paljon, esimerkiksi kuntouttavat toimintamallit, päivätoiminta, ohjaajat ja fysioterapia. Lisäksi kotihoidon 
yöhoito toimii joustavasti.

Kaupungin omiin asumispalveluihin ja yksityisiin asumispalveluihin ollaan keskimäärin lähes yhtä tyytyväi-
siä. Kaupungin asumispalveluille on annettu asiakastyytyväisyyskyselyssä 2017 keskiarvoksi 3,9 ja yksityisille 
4,0  (asteikko 1-5, jossa 5 paras). Parhaimmat arviot on annettu henkilökunnan ystävällisyydestä, tyytyväi-
syydestä omaan asuntoon ja tyytyväisyydestä ruokaan: ”Palvelutalon henkilökunta on erittäin ystävällistä. 
Tilat on hienot ja hyvät” ja ”Yksikkö on rauhallinen, kodinomainen, luo turvallisen tunteen”. Hämeenlinna 
koetaan turvallisena paikkana asua. 

Oikeanlaisen ja riittävän ravitsemuksen merkitys korostuu ikäihmisten kohdalla. Se parantaa elämänlaatua, 
ylläpitää toimintakykyä ja hidastaa ikääntymiseen liittyvien sairauksien etenemistä. Hoivakodeissa onkin 
otettu käyttöön tehostetut ruokavaliot eli ravintotiheät ruoka-annokset.

Kanta-Hämeen vanhusväestön kasvu on keskimääräistä nopeampaa: vanhusväestön määrä kasvaa ennus-
teiden mukaan vuosina 2016–2030 hieman yli 39 % ja vuosina 2016–2040 lähes 75 %. Kanta-Hämeen koko 
väestön on ennakoitu kasvavan reilulla kahdella prosentilla vuosina 2016–2030 ja noin kolmella prosentilla 
vuoteen 2040 mennessä. Väestö on siis ikääntyvää ja heidän terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen näkökul-
mat tulee ottaa jatkossakin huomioon.

Järjestötyöpajassa 3.9.2018 myönteisinä asioina nousivat esille mm. seuraavat asiat: 
• Palvelut ovat lähellä. 
• Harrastusmahdollisuuksia löytyy kaikenikäisille. Laajat järjestötoimintamahdollisuudet.

Kaikkia ikäryhmiä koskevat onnistumiset

Yleisesti ottaen hämeenlinnalaiset voivat hyvin. Kaupunkilaiset ovat mm. tyytyväisiä luonnonläheisyyteen ja 
ympäristöön panostamiseen, palvelutarjontaan sekä maantieteelliseen sijaintiin. Lisäksi Hämeenlinnassa on 
panostettu pyöräilyn edistämiseen. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat monipuolisia ja niihin ollaan Hämeen-
linnassa tyytyväisiä. Asiakaskyselyjen ja järjestötyöpajan tulosten perusteella voidaan todeta, että peruspalve-
lujen koetaan olevan hyvin saavutettavissa myös pitäjissä. Hämeenlinnassa edistetään kokeilukulttuuria mm. 
hanketoiminnalla (Hämeenlinna hallinnoi tai on kumppanina 83 eri hankkeessa). 

Hämeenlinnassa terveyspalvelujen palveluvalikoimaan ovat kuuluneet sähköiset palvelut jo vuodesta 2012, 
jolloin otettiin käyttöön potilastietojärjestelmätoimittajan eOmahoito-palvelu. Vuonna 2015 palveluvalikoi-
maan saatiin mukaan minunterveyteni.fi -palvelu, jossa voitiin tarjota asiakkaalle terveyttä tai oiretta arvioi-
via lomakkeita (Duodecimin oirekyselyt ja STAR). Nykyisin minunterveyteni.fi –palveluun on yhdistetty myös 
eOmahoito-palvelu, jolloin oirearvioiden ja terveystarkastuksen lisäksi hämeenlinnalaisten on mahdollista 
muun muassa tehdä ajanvarauksia sairaanhoitajan päivystysvastaanotolle, uusia reseptejä, saada ohjeita ja 
neuvoja omaan terveydentilaan liittyen sekä tarkastella omia terveystietoja. Lisäksi terveyspalveluissa on otettu 
käyttöön etämittauspalvelut sekä chat-palvelu.

Sähköisen palveluvalikoiman kehittämistä on tehty jatkuvasti ja työtä jatketaan edelleen. Parhaillaan Hä-
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meenlinnassa kehitetään hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa Omaolo-palvelua, joka laajentaa palvelua 
uusiin palvelumuotoihin ja tarjoaa palveluita myös sosiaalipalveluihin ja suun terveydenhuoltoon. Oma-
olo-palvelujen odotetaan helpottavan palveluohjausta ja parantavan käytettävyyttä. Toiveena on, että asi-
akkaat alkavat ohjautua itse proaktiivisesti käyttämään palveluja sen ohella, että ammattilaiset ohjaavat 
asiakkaita palveluihin.

 Hämeenlinnassa on kehitetty asiakkaiden itsearvioinnin ja puheeksioton menetelmä Kompassia, joka yh-
distää eri toimijoiden tuottamaa toimintaa ja tekemistä. Kompassi-menetelmä mahdollistaa räätälöityjen 
palvelukokonaisuuksien rakentamisen asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. 

Asukkaiden hyvinvointia on lisätty myös Terveystupien, pääterveysaseman potilas- ja omaisyhdistysten neu-
vontapisteen, liikuntavälinelainaamojen sekä etäryhmävastaanottojen avulla. Sosiaalipalvelujen neuvonta ja 
”Tarvitaanko apua?” linkki verkossa olevana yhteydenottoväylänä sosiaalihuoltoon ovat olleet keskitettyinä 
palveluratkaisuna onnistuneita asiakkaiden tuen tarpeiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Aito kulttuurikaupunki:

Hämeenlinnassa tuetaan kulttuurin harrastamista ja siihen on paljon mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten sekä 
perheiden kulttuuritalo ARX, Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas ja Hämeenlinnan teatteri sijaitsevat 
Verkatehtaan alueella. Alueella on monipuoliset toimintatilat kulttuurin harrastamiseen. Nuorten kulttuurin 
harrastamista tuettiin mm. jakamalla yhdeksäsluokkalaisille k9-kortti, jolla he pääsevät maksutta tai alenne-
tulla hinnalla osallistumaan kulttuuritapahtumiin. Sibelius-fantasia järjestettiin vuonna 2018 jo yhdeksännen 
kerran ja se laajeni ensimmäistä kertaa koko viikonlopun mittaiseksi tapahtumakokonaisuudeksi.

Hämeenlinnassa käydään paljon museoissa ja käytetään paljon kirjastojen palveluja. Vuonna 2017 Hämeen-
linnassa tehtiin yli miljoona lainausta. Osassa kirjastoja on käytössä lainausautomaatit ja itsepalvelukirjastot 
ovat ottaneet käyttöönsä laajennetut aukioloajat.

Aito kulttuurikaupunki tavoitetta kehitetään mm. matkailuohjelmalla. Esimerkiksi Hämeen linna kulttuu-
rikohteena vetää matkailijoita Hämeenlinnaan. Matkailussa tavoitteena on lisätä vierailijoiden saapumis- ja 
yöpymismääriä alueella sekä kasvattaa alueen tunnettuutta matkailukohteena, kotimaassa ja ulkomailla. 

Hämeenlinna tukee kokeilukulttuuria erilaisilla hankkeilla ja mm. minipiloteilla, joissa vähintään 2-3 eri 
toimijaa yhdessä tekevät jotakin uutta ja hyödyllistä. Minipilotit ovat avustuksia, jotka ovat suunnattuja ko-
keelliseen, uudentyyppiseen toimintaan. Vuonna 2018 minipilotit kohdentuvat kuvataiteeseen ja kuvalliseen 
ilmaisuun. Tukea kaupungilta voi hakea minipilottiin ympäri vuoden.

Aktiivisuutta ja osallisuutta tukeva toiminta:

Hämeenlinna on hyvä paikka harrastaa liikuntaa. Täällä on yli 100 liikuntapaikkaa. Järjestöt, yksityiset toi-
mijat, Vanajaveden opisto sekä Hämeenlinnan kaupunki järjestävät yli 1000 ohjattua liikuntakertaa viikossa. 
Lisäksi uimahalli on peruskorjattu ja Hämeenlinnassa on paljon ulkokenttiä sekä kaunis rantareitti. 

Hämeenlinnassa on panostettu viihtyvyyteen ja luonnonläheisyyteen. Lampaita on laiduntanut Hämeen 
linnan valleilla ja kansallisen kaupunginpuiston alueelle perustettiin Sibeliuksen metsä. Metsä oli luontolahja 
satavuotiaalle Suomelle. Hyvä ympäristö on ihmisten hyvinvoinnin perusta. Hämeenlinnan kaupunki haluaa 
kannustaa kaikkia ihmisiä toimimaan oman lähiympäristönsä hyväksi ja siksi vuosittain jaetaan ympäristö-
palkinto. Palkinnon voi saada, jos on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista.

Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelmalla 2016-2021 tavoitellaan erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin 
lisäämistä. Ohjelmalla kehitetään Hämeenlinnan pyöräilyinfraa vuosittain ja toteutetaan pyöräilyä markki-
noivia toimenpiteitä. Hämeenlinnan kaupunkistrategiassa on mukana myös kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
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kenteen kulkumuotojen kasvattaminen liikenteessä. Määriä seurataan ja seurantaa kehitetään palvelemaan 
suunnittelua. 

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jo kasvaneet toteutettujen lippu- ja maksujärjestelmän uusimisen, uuden 
sähköisen reittioppaan ja linjastouudistuksen myötä. Kestävien kulkumuotojen kasvulla on suoran hyvinvoin-
tivaikutuksen ohella merkittävä rooli myös kaupunkialueiden ilmanlaadun parantamisessa.

Ilmanlaatu Hämeenlinnassa on parantunut. Ilmanlaatuindeksillä kuvattuna Hämeenlinnan ilmanlaatu oli 
vuonna 2017 suurimman osan mittaustunneista hyvää tai tyydyttävää. Välttävien ja huonojen tuntiarvojen 
osuus oli yhteensä 1,3 %. Ensimmäistä kertaa tarkkailuhistorian aikana erittäin huonoja tuntiarvoja ei ollut 
lainkaan. Vuonna 2013 mittautunneista noin 82 % oli hyviä, kun taas vuonna 2017 luku oli 91,6 %. Hyvien 
tuntiarvojen osuus on viime vuosina ollut tasaisesti kasvussa.

Talousvesiriskien hallinnan toimenpiteenä on aloitettu klooriamiinidesinfiointi. Valvontatulokset ovat olleet 
pääsääntöisesti hyviä. Jätevesien ohitus- ja ylivuotojen raportointi ja seuranta on kehittynyt. Lisäksi niiden 
prosentuaalinen osuus on laskenut ja sitä pyritään jatkossakin vähentämään. Pohjavesien suojelemiseksi on 
tehty suojelusuunnitelma.

Hämeenlinnassa kaavoitus on keskeinen keino kaupungin meluntorjunnassa.Uusien asuinalueiden kaavoit-
taminen siten, ettei altisteta lisää ihmisiä melulle (tai tärinälle) sekä meluntorjunnan huomioon ottaminen 
täydennysrakentamisessa on entistä tärkeämpää. Kaupunkimaista rakennettua ympäristöä selvästi hiljaisem-
pia alueita tarvitaan myös, jotta virkistäytyminen ja luonnon äänistä nauttiminen olisi mahdollista.

Hämeenlinnassa kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehditaan tuottamalla ja valmistamalla kansanterveyt-
tä ylläpitävää ruokaa. Ruoanvalmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hankinnan perustana on raaka-ai-
neiden terveyttä edistävä vaikutus, aistittava ja ravitsemuksellinen laatu sekä erityisruokavalioiden asettamat 
tarpeet. Ravitsemus on myös sairaalahoidossa tärkeä osa potilaan hoitoa se edistää paranemista ja ylläpitää 
toimintakykyä. Lisäksi Tekme Oy lahjoittaa ylijäämäruuan järjestöille edelleen jaettavaksi. Hyväntahdon ruo-
ka auttaa vähävaraisten perheiden arkea.

Lähiruoka ja sesonkien tuotteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan raaka-aine hankinnoissa. Ruoan al-
kuperän ja jäljitettävyyden takaamiseksi kaikki käytettävät maito, muna, liha ja lihajalosteet ovat kotimaisia. 
Ruokamyrkytysepidemioita ei ole ollut moniin vuosiin, vaikkakin yksittäisiä epäilyilmoituksia tulee vuosittain 
parisenkymmentä. Elintarviketoimijoiden omavalvonnan taso ja kuluttajien tiedonsaanti on parantunut kun 
kaikki valvontatulokset ovat nähtävissä www.oivahymy.fi-sivuilla. Viimeisen kolmen vuoden aikana valtaosa 
Hämeenlinnan elintarvikeyrityksistä on saanut arvosanan oivallinen tai hyvä.

Suomessa on noin 10 % viljelyalasta luomutuotannossa. Hämeenlinnassa ei vielä ylletä tähän, sillä luomu-
tuotannossa tai luomun siirtymävaiheessa oleva pinta-ala on 7,5 % luokkaa kokonaispinta-alasta. Vuonna 
2017 se oli vain 4,5 %, joten kuitenkin merkittävä nousu on tapahtunut yhden vuoden aikana ja saman kehi-
tyksen odotetaan jatkuvan.

Yhteisöllisyys ja osallisuus:

Hämeenlinnan Kumppanuustalo on kaikille avoin kansalaistoiminnan keskus, jossa monet toimijat löytävät 
synergiaa yhteisistä tiloista, toiminnoista ja kohtaamisista. Kumppanuustalolla ihmiset saavat itse olla aktiivi-
sia toimijoita, ja sitä kautta luoda osallisuutta ja toimintaa. Julkinen ja kolmas sektori toimivat Kumppanuus-
talolla yhdessä siten, että molempien vahvuuksia hyödynnetään. Kumppanuustalolla toimivat mm. Hämeen 
Setlementti ry, Vapaaehtoiskeskus Pysäkki, Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurityö, Taidekeskus Kettuki, 
MLL Hämeen piiri ry ja Hämeenlinnan Raamattu Puhuu ry. Lisäksi Kumppanuustalon tiloissa kokoontuu ja 
järjestää toimintaa 60-70 muuta yhdistystä, yhteisöä ja ryhmää. 

Hämeenlinnan kaupunki on aktiivisesti mukana erilaisissa verkostoissa. Hämeenlinnassa on pitkään kehitet-
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ty kumppanuuteen perustuvaa toimintamallia ja erilaisia asukasosallisuuden muotoja. Tästä yhtenä esimerk-
kinä on lasten ja nuorten osallisuusopas, aktiivinen ikäihmisten raati, vanhusneuvosto sekä SILTA-verkosto. 

EU-rahoitteisessa Myintegration.fi hankkeessa kehitetään sähköistä kotoutumisalustaa, joka mahdollistaa 
maahanmuuttajien omatoimista kotoutumista ja osallisuuden tukemista. Hankkeen avulla luodaan sähköinen 
alusta, joka kokoaa kotoutumispalveluita sekä yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimiseen tietoa. Hankkeessa 
huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat, kuten luku- ja kirjoitustaidottomat sekä syrjäytymis-
vaarassa olevat maahanmuuttajat.

Turvallinen kaupunki: 

Hämeenlinna koetaan turvalliseksi paikaksi asua kaikkien ikäryhmien osalta. Tämä nousi esiin mm. asiakas-
palautteissa (2017-2018) ja järjestötyöpajassa. 

Poliisilaitoksen toimintakertomuksessa (2017) nostettiin esille huoli siitä, että asukkaat jättävät tavan-
omaisista rikoksista ilmoituksen tekemättä, jolloin tosiasiallinen rikollisuus ei ole vähentynyt. Huoli nousi siitä 
syystä, että uhritutkimusten mukaan rikollisuus ei ole vähentynyt ja toisaalta poliisille tuli viestiä asukkailta, 
ettei rikosilmoituksen tekeminen kannata. Tunnistettuun haasteeseen vastattiin mm. parantamalla poliisin 
tavoitettavuutta.

Hämeenlinnaan avattiin kesäkuussa 2018 valtion rahoittama ja Kanta-Hämeen perhetyö ry:n ylläpitämä 
turvakoti. Turvakoti parantaa väkivaltaa kokeneiden avunsaantia.

Oikein mitoitetut peruspalvelut:

Hämeenlinnassa on käynnissä STM:n rahoittama Valinnanvapauskokeilu (Palveluseteli), jossa Jukolan ja 
TuulosLammi alueiden yhteensä 18 000 kuntalaisella on mahdollisuus valita käyttämänsä terveyspalvelun-
tuottaja. Valinnanvapauskokeilun avulla tavoitellaan palveluiden parempaa vaikuttavuutta, koettua laatua 
sekä kustannustenhallintaa, alueen elinvoiman vahvistumista, ja edelläkävijyyden vahvistamista sekä tiedon 
tuottamista.

Avosairaanhoito toimii hyvin ja asiakkailta saadaan hyvää palautetta toiminnasta. 70 % asiakkaista suosit-
telisi avosairaanhoitoa ystävälleen tai tuttavalleen erittäin todennäköisesti. Asiakasraadin kanssa yhdessä on 
kehitetty esimerkiksi sähköisiä palveluita. Järjestöjen kanssa yhteistyössä on aloitettu Viipurintien ja Jukolan 
terveysasemilla tuki- ja ohjauspiste-toiminta.

Asiakkaat pitivät hammaslääkärin, hammashoitajan ja suuhygienistin palveluita erinomaisina. Henkilö-
kuntaa pidettiin asiantuntevana ja ystävällisenä. Aikataulun pitävyyttä ja hoitoon pääsyä arvioitiin hyväksi. 
72,6 % asiakkaista suosittelisi palvelua.

Henkisen hyvinvoinnin palveluihin oltiin tyytyväisiä ja asiakastyytyväisyyskyselyssä (2017) 92 % vastaajista 
piti palvelua erinomaisena tai hyvänä ja 87 % vastaajista suosittelisi palvelua varmasti tai todennäköisesti 
ystävälleen tai tuttavalleen: ”Palvelu on erittäin hyvää ja työntekijät tekevät työtään sydämellä.” ja ”Käyn-
nistäni jäi hyvä olo. On vaikea eritellä tarkasti, mutta tunsin todella saavani apua. Tunnelma oli lämmin ja 
tiedän ettei tarvitse jäädä yksin.” Asiakkaat ovat tyytyväisiä vastaanoton rauhallisuuteen, kokevat tulevansa 
kuulluksi ja että toiveet otetaan huomioon. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden foorumissa on suunniteltu 
ja yhteistyönä toteutettu erilaisia toimintoja: jalkautuminen eri palveluyksiköihin, koulutukset. Yhdyspin-
tayhteistyötä tehdään monialaisesti asiakastasolla ja ryhmätoiminnoissa sekä suunnittelun ja organisoin-
nin tasolla. Yhdyspinnoissa otetaan yhteisiä työkaluja käyttöön: kompassi ja suuntima. Hämeenlinnassa on 
matalan kynnyksen periaate hoitoon pääsyssä: ns. tänään psykiatrinen sairaanhoitaja: yksi puhelinnumero, 
puhelinaika jokaisena arkipäivänä.
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Mielenterveys- ja vammaispalveluissa laadunvalvonta on parantunut uuden bonus/sanktio –hankintamallin 
vuoksi. Myös reklamaatioiden määrä on vähentynyt. Vammaisten ja mielenterveys- sekä päihdekuntoutujien 
asumispalvelujen asiakkaat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä asumispalvelujen laatuun. Asiakaspalaute-
kyselyssä 2017 kysymyksen ”saatteko tarvittaessa apua ja palvelua” kaikkien vastaajien keskiarvo oli 4,44 
(asteikko 1-5): ”Mäyränkodissa on aina ollut kiva, osaava henkilökunta. On tärkeää, että pystyy luottamaan 
siihen että omainen on turvassa & kotona on hyvä olla”. 

Kotiin annettavien palveluiden osalta yli 60 % mielenterveys-ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten pal-
veluja käyttävistä antoi yleisarvosanaksi palveluille ’hyvä’. Alle 5 % vastaajista antoi yleisarvosanaksi melko 
huono tai huono.

Seudullinen (Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala) ehkäisevä päihdetyö toimii aktiivisesti. Hämeenlinnan 
seudulla on toteutettu päihdeasennekysely vuonna 2017 (n=1066). Kyselyn tarkoituksena oli osallistaa seudun 
asukkaita ehkäisevään päihdetyöhön ja vaikuttaa tietoihin ja asenteisiin vastaajan oman arvopohdinnan kaut-
ta. Kysely osoittaa muun muassa, että lähes 45 % vastaajista haittaa päihtyneiden ihmisten näkeminen arkisis-
sa elinympäristöissä kodin ulkopuolella, kuten kaduilla, kaupoissa, liikenteessä tai julkisissa kulkuneuvoissa. 

Päihdeasennekysely (2017) on tuonut onnistuneesti Lasinen lapsuus -ilmiön näkyväksi sekä kouluihin että 
koteihin. Kysely on herättänyt kouluissa keskustelua ja sitä on alettu juurruttamaan henkilökunnan omaan 
arvopohjaan sekä sitä kautta koulun rakenteisiin. Seudullinen ehkäisevä päihdetyö myös toi Fragile - särkyvää 
teatteriesityksen Hämeenlinnaan kaikkien 9. -luokkalaisten nähtäväksi, josta tuli paljon hyvää palautetta 
kouluilta. 

Hämeenlinnan kaupunki on osallistunut THL:n hallinnoimaan valtakunnalliseen Pakolaisten mielenterveys-
toiminnan valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen PALOMAan. Hankkeessa luotiin toimintamalli hoitopolun 
eri vaiheisiin mielenterveysongelmaisten pakolaisten hoitoon. 

Järjestötyöpajassa 3.9.2018 myönteisinä asioina nousivat esille mm. seuraavat asiat: 
• Hämeenlinnassa on hyvät kirjastot sekä kirjastoauto, joka kiertää myös keskustan ulkopuolella. 
• Hammashoito on hyvällä tasolla. 
• Terveyskeskusten kaavakkeiden sähköistäminen tuo lisää helppoutta ja vaivattomuutta asiointiin.  

 Luonto on todella hyvä Hämeenlinnassa ja se on lähellä ja läsnä koko ajan. Ei tarvitse mennä kauas,  
 jos haluaa päästä luonnon rauhaan. . 

• Terveyspalvelut ovat helposti saatavilla. 
• Kompassipalvelu on hyvä ja sen palvelutarjotin on laaja. 
• Hämeenlinnassa on hyvät uintimahdollisuudet ja uusi, remontoitu uimahalli.
• Lenkkipolut pidetään hyvässä kunnossa. 
• Kaikki palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa sekä palvelut ovat monipuolisia.
• Hämeenlinnassa on tapahtumia paljon ja osa niistä on ilmaisia. Uusi festarialue on hyvä, koska näin  

 on otettu eri-ikäiset huomioon kulttuuritarjonnassa. Verkatehdas on tuonut paljon hyvää kulttuuri 
 tarjontaan. 

• Turvallisuus koko kaupungissa on hyvällä tasolla ja Hämeenlinna on viihtyisä paikka asua.  
 Kaupunkilaisille on lisäksi paljon asumisen vaihtoehtoja. 

• Vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvät ja aina on löytynyt se väylä vaikuttaa, esimerkiksi järjestöjen,  
 yhdistysten tai seurojen kautta. Kaupunki myös osaltaan mahdollistaa tätä toimintaa. 

• Kaupunki on onnistunut ottamaan uudet liitoskunnat hyvin mukaan osaksi Hämeenlinnaa. 
• Kuntaliitoksen yhteydessä tärkeimmät palvelut ovat pysyneet lähellä. 
• Hämeenlinnassa on rohkeutta kehittää palveluja. Hyvä esimerkki tästä on palveluiden 
• Valinnanvapaus kokeilu. 
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• Vammaisten asumispalvelut ovat hyvällä tasolla. 
• Hämeenlinnassa on hyvää yhteistyötä maakunnan sekä lähikuntien kanssa. 
• Hämeenlinna on puhdas paikka ja riittävän pieni kaupunki, joten täällä on helppo liikkua.
• Hämeenlinna on kaunis paikka, joka on rakennettu hyvin luonnon keskelle, joten kaupunkimaisema  

 on monipuolinen ja lähellä luontoa. 

3 Keskeiset opit ja evästykset päättyvältä valtuustokaudelta

• Kaupunkilaiset ovat tyytyväisiä luonnonläheisyyteen ja ympäristöön panostamiseen
• Kaupunkiympäristöstä huolehtiminen: puistot, liikenne, metsät, vesistö, tilat
• Tapahtumat, tilaisuudet ja erilaiset kohtaamispaikat asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin 
• lisääjinä ja mahdollistajina
• Elinvoiman kehittäminen ja työllisyyden tukeminen
• Tiedollajohtamisprosessin systemaattinen hyödyntäminen, esim. hyvinvointitiedon hyödyntäminen  

 lautakuntatyöskentelyssä
• Palveluohjauksen ja neuvonnan edelleen kehittäminen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa
• Asiakastiedon koontia ja tulosten hyödyntämistä tulee kehittää monialaisena yhteistyönä
• Sähköisten palveluiden kehittäminen
• Liikunta- ja kulttuuripalvelujen sisältöjen hyödyntäminen eri palveluissa
• Uuden organisaation aikana on tapahtunut siiloutumista. Yhdessä tekemisen toimintamallin kehit- 

 täminen avoimen, osallisuutta edistävän toimintatavan ja vuoropuhelua tukevan toimintamallin  
 kehittäminen. Mahdollinen sote- ja maakuntauudistus vaativat uusien yhteistyömallien käyttöönot 
 toa, jotta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä voidaan jatkaa.

• Järjestöt tuottavat hyvinvointia kaikille ikäryhmille. Merkittävänä tekijänä on järjestöjen Kumppa- 
 nuustalo, erilaiset aktiviteetit sekä kokemustiedon hankinta palvelujen kehittämiseksi. Järjestöt kehit- 
 tävät myös yhteisöaktiivisuutta ja kaupunkikulttuuria. 

• Avoimen osallisuutta edistävän toimintatavan ja vuoropuhelua tukevan toimintamallin kehittäminen
• Ilmanlaadun parantamiseksi tähtäävät toimet kannattavat ja ovat tärkeitä erityisesti niille ihmisille,  

 jotka ovat muita alttiimpia epäpuhtauksien vaikutuksille. Eniten haittaa aiheuttavia tekijöitä ovat  
 ulkoilman pienhiukkaset ja ympäristömelu. 

•  Hyvinvointiraportointityön kehittäminen eri ikäryhmien mahdollisuuksia hyödyntäen sekä yhteisen  
 vuoropuhelun lisääminen osana hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työtä. Hyvinvointisuunnitelma  
 -ja kertomustyön sitominen osaksi talousarvioprosessia.

• Ravitsemus- ja turvallisuusnäkökulmien huomioiminen osaksi hyvinvointiraportointia. 
• Hyvinvointikertomustyö on oppimisprosessi, joka vaatii paljon keskustelua, yhdessä tekemistä ja  

 vuoropuhelua asukkaiden kanssa. 
• Hämeenlinna alueena on erityisen radonpitoinen. Asiasta tulee tiedottaa kaupunkilaisia.
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OSA II TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN SUUNNITTELU

Hyvinvointisuunnitelma sijoittuu ajalle 2018-2021. Hyvinvointiraportointi tehdään vuosittain osana tilinpää-
tösraportointia. Osana hyvinvointiraportointia kootaan järjestöjen kokemustietoa hyvinvoinnista. 

4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset

Kuntalain (410/2015) mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää 
asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tähän tehtävään liit-
tyen terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 § velvoittaa kunnan seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvin-
vointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, 
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Tämän seurannan työkaluksi on osoitettu hyvinvointiker-
tomus ja siihen liittyvä raportointi. Niin ikään laki edellyttää asettamaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin 
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määrittelemään niitä tukevat toimenpiteet.

Hämeenlinnan kaupungin toimintamalli uudistettiin 1.6.2017. Toimintamallia uudistettaessa päivitettiin 
Hämeenlinnan strategia perustuen uusi kunta työn arvoihin, visioon ja päämääriin. Kaupunginvaltuuston 
13.11.2017 päättämä uuden Hämeenlinnan strategia on kuvattu alla olevaan, kaupungin keskeisimpiä ele-
menttejä kuvaavaan linna-kuvaan. 

• Elinvoimainen asumiskaupunki: Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki, Hämeenlinna on mer- 
 kittävä matkailukaupunki. Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa  
 työpaikkoja, verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä.

• Resurssiviisas kaupunki: Kestävä liikenne ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö lisääntyy Hä- 
 meenlinnassa (pyöräily, kävely, joukkoliikenne), Kiinteistöt ovat terveitä ja turvallisia sekä ovat   
 tehokkaassa käytössä. Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta.

• Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset: Hämeenlinnalaisten hyvinvointi-  
 ja terveyserot pienenevät. Hämeenlinnalaiset ovat aktiivisia vapaa-ajallaan edistäen terveyttä ja   
 hyvinvointia. Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin.  

Kuva 1.
Hämeenlinnan strategia 
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5 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat
Hämeenlinnan kaupungilla on voimassa olevia hyvinvoinnin edistämistä tukevia ohjelmia. Jatkossa hyvin-
vointisuunnitelma ohjaa muiden ohjelmien tekoa. 

• Elinvoimakokonaisuuden selvitystyö 2018-2020
• Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelma 2016-2021
• Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2014-2017
• Elämänlaatupalvelujen puitesopimus 2014-2017
• Seudullinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintaohjelma vuosille 2012-2015
• Seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma 2010-2015
• Lasten suojelusuunnitelma 2016-2017
• Liikunta- ja kulttuuripoliittinen ohjelma 2016 alkaen
• Hämeenlinnan monikulttuurisuusohjelma 2012-2015

6 Hyvinvointisuunnitelma
Yleistä

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on asettanut vision, että Hämeenlinna on vuonna 2022 uudistuva, elin-
voimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä. Hyvinvointisuunnitelman vaiku-
tuksia peilataan suhteessa tähän visioon. 

Nykyisten palveluiden järjestämisvastuu jatkossa eriytyy mahdollisesti maakunnan ja kunnan välille. Kun-
nalle jää kuitenkin kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kaupungin näkökulmasta erityisesti 
sivistys- ja hyvinvointitoimiala on keskeisessä roolissa eri ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin mahdollistajana. 
Niin kaupunkirakenteen kuin tulevaisuudessa laajempien sidosryhmien, kuten maakunnan, ravitsemispal-
veluiden, työllisyyden hoidon, elinvoiman, kolmannen sektorin, turvallisuuden ja ympäristön näkökulmasta 
pitää olla aktiivista kumppanuuden rakentamista. Myös kuntalaisten oman osallisuuden ja aktiivisuuden 
tukeminen on tärkeää. Osallisuuden kokeminen sekä sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä hy-
vinvointivajeita ja syrjäytymistä vastaan.

Tulevaisuudessa kunnan ja mahdollisen maakunnan kumppanuuden rinnalla myös kolmannen sektorin 
kanssa tehtävää yhteistyötä tulee kehittää ja siinä tulee olla aktiivinen. Digitaaliset palvelut ovat tulevaisuudes-
sakin keskeisessä roolissa mahdollistamassa saavutettavuutta. Järjestöyhteistyön päätiedotuskanavana toimii

17.9.2018 julkaistu Kanta-Hämeen yhdistyspalvelu meidanhame.fi. Sivustolla on tietoa alueen yhdistyksis-
tä ja niiden toiminnasta. Myintegration, Työnpaikka.fi ja Omaolo -sivustot ovat esimerkkejä Hämeenlinnan 
kaupungissa kehitetyistä sähköisistä palveluista mm. kuntalaisten kotoutumisen, työn löytämisen ja oirearvion 
laatimisen helpottamiseksi. 

Hyvinvointikertomusta raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Raportoinnin tekemiseen osal-
listuvat kaupungin hyvinvointityöryhmän lisäksi asukkaat sekä kolmannen sektorin toimijat. Hyvinvointi-
kertomusprosessia kehitetään osallistavammaksi ja siinä tullaan jatkossa enenevässä määrin hyödyntämään 
asukas- ja asiakaskyselyiden tuloksia. 

Valtuuston asettamat tavoitteet 2017-2021

Valtuusto on asettanut tavoitteen, että Hämeenlinna on hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset 
kansalaiset. Hämeenlinnan kaupungin asukkaiden hyvinvointi -ja terveyserot pienenevät, hämeenlinnalaiset 
ovat aktiivisia ja osallistuvat oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja heille mitoitetut peruspalvelut 
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vastaavat kuntalaisten tarpeisiin mahdollistaen arjen terveellisten valintojen tekemisen. 
Yhteisiä asioita hoidetaan ja niihin vaikutetaan ottamalla vastuuta ja osallistumalla. Asukas osallistuu 

vaikuttamiseen ja asioiden hoitamiseen oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti. Kaupungin palveluja kehitetään 
yhteistyössä asukkaiden kanssa. Päätöksenteko on avointa. Kaupungin omien toimijoiden sekä ulkopuolis-
ten palvelutuottajien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistetaan kumppanuutta. Asukkaiden 
hyvinvointi on tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Kaupunki edistää terveyttä liikunnan, 
kulttuurin ja myös kotiin tuotavien palvelujen avulla. Kaupunki toimii aktiivisesti viestien ja tiedottaen.

Hyvinvoiva Hämeenlinna -ohjelmalla edistetään kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä 
kehitetään toimenpiteitä, jotka tekevät Hämeenlinnan kaupungista hyvän paikan asua. Kaupungin perus-
tehtävänä on luoda edellytykset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle toimivilla peruspalveluilla niin, että 
turvataan viihtyisät ja turvalliset asuinalueet, julkinen liikenne, hoidetut puistot, monipuoliset ja saavutettavat 
liikuntapaikat, vilkas kulttuurielämä, tapahtumat, elävä maaseutu.

Hyvinvointia luovat julkisten toimijoiden lisäksi kuntalaisten ja kansalaisyhteiskunnan omat toimijat, kun-
nan tehtävä on tukea ja edistää, mahdollistaa eri toimijoiden toimintaa ja edistetään osallisuutta sekä vai-
kuttamismahdollisuuksia. Yhteisöllisyyden merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on merkittävä. 
Liikuntatapahtumat, kulttuuritoiminta, järjestötoiminta ja tapahtumat ovat toimia, joilla voimme yhdessä 
luoda yhteisöllisyyttä ja asukkaille mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa lisäämiseen.

Terveyserojen kaventaminen ja itsenäinen terveydestä huolehtiminen ovat myös ohjelman tavoitteita. Oh-
jelmalla turvataan maakuntauudistuksen jälkeisen kunnalla jäävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
velvoitteen toteutuminen.

Hyvinvoiva Hämeenlinna toimeenpano-ohjelmaa toteutetaan valtuustokaudelle 2017-2021 edellä esitetyillä 
valtuustokauden strategisilla tavoitteilla ja lautakuntien omissa talousarvio-osioissa esitetyillä valtuustokau-
den tavoitteilla.  Vuosittaisessa toimeenpanossa lautakunnat keskittyvät vuotuiseen talousarvioon nostamiinsa 
tavoitteisiin.

Vuoden 2019 hyvinvoiva Hämeenlinna, painopisteet lautakunnittain:

Sosiaali- ja terveyslautakunta:
•  Kuntalaiset saavat tarvitsemansa vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta:
• Laadukkailla lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluilla ennaltaehkäistään hyvinvointi- ja terveyse 

 rojen kasvua,
• Kasvu- ja oppimisympäristöt sekä työskentelytavat ovat monimuotoisia ja antavat valmiudet tulevai 

 suuden työelämää,
• Vahvistetaan viestintää ja vuorovaikutusta asiakkaiden, asukkaiden ja kumppanien kanssa ja kan 

 nustetaan aktiiviseen osallistumiseen
Kaupunkirakennelautakunta:

• Houkuttelevat kevyen liikenteen reitit, lähiliikuntapaikat sekä virkistys- ja retkeilyolosuhteet.
• Lisätään näiden tunnettuutta ja kannustetaan niiden käyttöön.
• Kaupunkirakenne on aktiivisesti ja aikataulun mukaisesti mukana palveluverkon kehittämisessä
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Lautakuntien asettamat tavoitteet toimialoittain 2019-2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Toiminnan kehittäminen kyt-
ketään tiiviimmin hyvinvoin-
tikertomukseen ja hyvinvointi-
suunnitelmaan.

Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon integraatiota ja yhteis-
työtä parannetaan.

Pidetään jo aikaisessa vaiheessa huolta ih-
misistä, joilla on pulmia toimintakyvyssä tai 
taloudellisessa tilanteessa.

Laadukkailla palveluilla ennal-
taehkäistään hyvinvointi- ja 
terveyserojen kasvua.

Innostetaan asukkaita mu-
kaan palveluiden suunnit-
teluun ja kehittämiseen.

Tuetaan ja kannustetaan asiakkaita otta-
maan aktiivisesti vastuuta omasta hyvinvoin-
nista ja terveydestä.

Asiakas on aktiivinen oman 
asiakassuunnitelmansa teke-
misessä ja toteuttamisessa.

Palveluneuvonta ja palve-
luohjaus kaikissa palve-
luissa on helposti saatavis-
sa ja sujuvaa.

Kaikki palvelut perustuvat hyvään palvelutar-
peen tai hoidontarpeen arviointiin.

Resurssit mitoitetaan asiakas-
tarpeen perusteella.

Kuntalaiset saavat tarvit-
semansa vaikuttavat pal-
velut oikea-aikaisesti.

Painopistettä palveluissa siirretään edelleen 
ennaltaehkäisevään suuntaan.

Palvelut toimivat asiakasläh-
töisesti hyvässä yhteistyössä eri 
toimialojen kanssa.

Tulosalueen painopisteet:
• Asiakasohjaus, neuvonta ja palvelutarpeen arviointi lain edellyttämällä tasolla
• Hyvällä neuvonnalla ja palvelutarpeen arvioinnilla asiakkaalle taataan riittävä tuki tarpeiden  

 mukaiset ja kustannustehokkaat palvelut
• Hankinnoissa vaikuttavuuselementti ja kannusteet mukana aina kun se on mahdollista
• Työtoimintojen, kuntouttava työtoiminta, Ovat-ryhmät ym. hankinnan uudistaminen
• Sopimusseurantaan panostaminen, painopisteenä kotihoitoyritykset
• Edesautetaan markkinoiden toimivuutta. Riittävästi palveluntuottajia, Hämeenlinna houkutteleva  

 paikka yrityksille
• Aktiivisesti mukana seutu- ja maakuntayhteistyössä sekä asiakasohjauksen että hankintojen osalta  

 Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto hankinnoissa 

Lapsiperheillä on edelleen kasvavaa tuen tarvetta ja erityisesti lastensuojelun tilanne on haastava.
Lastensuojeluun esitetään yhtä sosiaalityöntekijää, kahta sosiaaliohjaajaa ja perheterapeuttia, lapsiperheiden 
sosiaalityöhön yhtä sosiaalityöntekijää sekä Ankkurin yhden nuorisotyöntekijän vakanssin muutosta osa-ai-
kaisesta kokoaikaiseksi, yhteensä 0,239 M€. Lastensuojelun palveluostoihin sisältyy 1,4 M€ määrärahan lisäys, 
koska jo vuoden 2017 toteuma oli noin 1,25 M€ euroa suurempi kuin vuodelle 2018 varattu määräraha ja 
kasvua palveluiden ostoissa on ollut edelleen vuoden 2018 aikana. Tällä lisäyksellä saavutetaan realistisempi 
taso, joka sisältää kuitenkin myös tavoitteen kustannuskehityksen alenemisesta vuoden 2019 aikana.
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Vuoden 2019 alusta suunnitellaan perheasiainyksikön laajentamista maakunnalliseksi. Laajentamisen to-
teutumiseksi tulee perustaa uusia vakansseja. Muutos edellyttää maakunnan kuntien mukaantuloa ja sitou-
tumista kustannusten kattamiseen omalta osaltaan.

Väestön ikääntyminen jatkuu ja yli 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti ylittäen Hämeen-
linnassa 11 %. Väestön ikääntyminen kasvattaa palvelutarvetta ja siten myös kustannuksia. Kotihoidon palve-
lumäärä on kasvava ja sen vuoksi kotihoitoon esitetään uusien hoitajavakanssin perustamista yhteensä 0,482 
milj. eurolla.  Myös tukipalveluiden ja asunnonmuutostöiden kasvuun varaudutaan 0,07 milj. eurolla kotona 
asumisen lisääntyessä. Omaishoidon kasvuun varaudutaan lisäämällä omaishoidon palkkioihin määrärahaa 
0,1 M€. Näillä toimilla tuetaan edelleen palvelurakenteen muutosta ikäihmisten palveluissa.

Raitaharjun toiminta päättyy tammikuussa 2019 ja se korvataan Renkoon valmistuvalla Attendon hoivayk-
siköllä. Tämä vähentää laitoshoidon menoja 1,7 M€ ja vastaavasti lisää tehostetun palveluasumisen ostopalve-
lumenoja 1,3 M€. Asiakasmaksutuottojen arvioidaan vähenevän muutoksessa 0,15 M€. Lisäksi tehostetusta 
palveluasumisesta on siirretty 0,435 M€ kuntoutuspalveluiden ostoon Ilveskodista.

Asiakasohjausyksikön työssä korostuu asiakkaiden pääsy tarpeen mukaisiin, oikean tasoisiin palveluihin 
tavoiteajassa. Keskeistä on palvelutarpeiden ennakoiminen, asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä 
heidän ohjaamisensa mahdollisimman kevyiden, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden palvelujen piiriin.

Kaikkien asiakasryhmien osalta on tavoitteena omaehtoisen toiminnan ja oman toimintakyvyn tukeminen 
niin, että asiakas pystyy asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään omanlaistaan elämää. Palvelut 
myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella ilman tarpeetonta viivytystä. Tarpeen mukaiset 
palvelut järjestetään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja yksilökohtaisia päätöksiä tehtäessä huomioi-
daan palvelun vaikuttavuus asiakkaalle

Vammaisten henkilöiden omaishoidon tuen vapaissa ja henkilökohtaisen avun järjestämisessä on vaihtoehto-
na käytössä palveluseteli. Henkilökohtainen budjetointi on käytössä kokeiluluonteisesti joidenkin asiakkaiden 
kohdalla.

Lapsiperheiden palveluissa jatketaan aktiivisesti lapsiperheiden muutosohjelman mukaista kehittämistyötä. 
Erityisesti painopisteenä on perhekeskustoimintamallin ja Uppsalatalon fyysisen perhekeskuksen toimeenpa-
neminen ja yhteistyöstä sopiminen keskeisten kumppaneiden kanssa. Samoin lapsiperheiden keskitetyn pal-
velutarpeen arvioinnin uudistettua mallia pilotoidaan ja seurataan erityisesti määräaikojen toteutumista.

Lastensuojelun systeemistä mallia ja tiimien työskentelyä kehitetään edelleen. Budjettiesitys sisältää systeemi-
sen mallin tukemiseksi työntekijäresurssina lastensuojeluun yhden sosiaalityöntekijän, kaksi sosiaaliohjaajaa 
ja perheterapeutin. Lisäksi lapsiperheiden sosiaalityöhön esitetään yhtä sosiaalityöntekijää sen varmistamisek-
si, että sosiaalityötä olisi paremmin saatavilla jo ennen lastensuojelua. Tavoitteena on myös saada rekrytoitua 
tyhjinä oleviin sosiaalityöntekijöiden virkoihin työntekijät. Sisällön kehittämisen ja rekrytointia helpottavien 
parannusten vaikutusta arvioidaan ja kokonaistavoitteena on parantaa lastensuojelun asiakkaiden ja työnte-
kijöiden tilannetta vuoteen 2018 verrattuna. Myös lastensuojelun avohuollon ostojen seurantaa parannetaan.

Ennaltaehkäisevissä terveyspalveluissa tavoitteena terveydenhoitajien ennaltaehkäisevän työn sisältöjen vah-
vistaminen (mm. imetysohjaus, seksuaalineuvonta, parisuhdeasiat, vertaisryhmät) on jatkaa tupakoinnin 
vähentämisen kampanjaa raskaana olevista neuvolaikäisten vanhempiin ja toisen asteen opiskelijoihin. Myös 
etäneuvolakokeilua on tarkoitus jatkaa. Alle 21-vuotiaille tarjotaan ilmainen pitkäkestoinen ehkäisy raskau-
denkeskeytysten ehkäisemiseksi. Matinkulmakodin rakennuksen tilannetta selvitetään ja tehdään tarvittavia 
korjauksia sekä samalla pitkäaikaisempi suunnitelma koko yksikön jatkosta.

Sähköisten palvelujen merkittävä lisääntyminen ja ODA:n edistäminen vaativat kehittämistyöpanosta vuon-
na 2019: käytössä ovat etäyhteydet, konsultaatiot, älykkäiden teknologioiden käyttö kuten oirearviot ja etämit-
taukset ja minunterveyteni.fi -palvelu. Vuonna 2019 ODA-hanke laajenee valtakunnalliseksi ja Hämeenlinnas-
sa jatketaan älykkäiden oirearvioiden ja moniriskipotilaiden hoitoprosessien kehittämistä.
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Hoitoon pääsyn parantaminen vuonna 2019 on tavoitteena kaikilla palvelualueilla. Avosairaanhoidon, suun 
terveydenhuollon ja henkisen hyvinvoinnin tavoitteena on parantaa vastaanotolle pääsyä ja kehittää palve-
luprosesseja.

Henkisen hyvinvoinnin palveluissa pilotoidaan uutta moniammatillista arviointi- ja ohjausmallia. Palveluis-
sa painotetaan ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyä.

Ikäihmisten palveluissa asiakkaiden pääsy oikean tasoisiin palveluihin tavoiteajassa edellyttää sujuvaa pal-
velu- ja asiakasohjausta sekä palvelurakenteen muutosta edelleen siten että kotona asumista tukevaa palvelu-
valikkoa kehitetään ja ympärivuorokautisen hoivan tarvetta pyritään ehkäisemään.

Palvelurakenteen keventämisessä keskeinen onnistumisen elementti on se, että ikäihmiset asuvat kotona 
tai kodinomaisessa ympäristössä ja saavat oikea-aikaiset sekä riittävät palvelut kotiin ja kotona pärjäämis-
tä tuetaan erilaisin kuntoutuksen muodoin. Tämä edellyttää olemassa olevien resurssien suuntaamista vah-
ventamaan turvallista kotona asumista, toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukevia palveluja. 
Ikääntyneiden määrän samaan aikaan kasvaessa tarvitaan paitsi resurssien uudelleen kohdentamista, myös 
sisällöllistä kehittämistä sekä uusia investointeja kotihoitoon, kotihoitoa tukeviin palveluihin ja kuntoutuk-
sen kehittämiseen. Jotta kotihoito pystyy vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen ja sitä voidaan kehittää 
sisällöllisesti, tulee sillä olla käytössään riittävät voimavarat sekä omassa tuotannossa että ostopalveluissa. 
Kotihoidon nykyisen asiakas- ja palvelumäärän perusteella kotihoitoa tulee edelleen vahvistaa lisäämällä hoita-
jien määrää. Myös kotihoidon ostopalveluihin kohdistettua määrärahaa tulee lisätä kasvaneen palvelutarpeen 
vuoksi. Lisäksi tukipalveluiden tarve kasvaa kotona asumisen tavoitteen toteutuessa.

Palveluntuottajien rooli kansalaisen kumppanina oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä edellytysten luo-
misessa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen on korostumassa sen sijaan, että ikääntymisestä joh-
tuvia toimintakyvyn alenemia vain paikattaisiin palveluilla niin, että kansalainen on passiivinen palveluiden 
vastaanottaja. Kestävä hyvinvointi ei perustu vain aktiivisille palveluille. Kun kuntalaisesta tulee palvelujen asi-
akas, on tärkeää, että asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kaikki resurssit onnistutaan ottamaan käyttöön hänen 
hyvinvointinsa lisäämiseksi. Palveluiden tavoitteena on mahdollisimman aktiivinen kansalainen läpi elämän.

Omais- ja järjestöyhteistyö on osa aktiivista kansalaisuutta. Läheisiä, vapaaehtoisia ja järjestötoimijoita 
kannustetaan enenevissä määrin osallistumaan ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen, toimintakyvyn tu-
kemiseen ja julkisten palvelujen täydentämiseen. Etenkin kotona asuvien ikääntyneiden tukemista läheisver-
kostojen ja kolmannen sektorin verkostojen avulla tulee edistää.

Hyvinvointiteknologian ja digitalisaation hyödyntäminen on välttämätöntä myös ikäihmisten palveluita 
kehitettäessä. Teknologia voi olla esimerkiksi kotona asumista avustavaa tai henkilöstön työssä tai työn orga-
nisoinnissa hyödynnettävää. Kokeilukulttuurin vahvistaminen ja erilaisten kokeilujen mahdollistaminen on 
ensisijainen tavoite, jotta kokemusten perusteella voidaan tehdä ratkaisuja mahdollisimman vaikuttavien ja 
kustannustehokkaiden välineiden käyttöön ottamisesta.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Hämeenlinnassa on tarjolla moni-
puoliset ja helposti saavutettavat 
kulttuuri- ja liikuntapalvelut eri 
ikäryhmille.

Laadukkailla lasten, nuor-
ten ja lapsiperheiden pal-
veluilla ennaltaehkäistään 
hyvinvointi- ja terveysero-
jen kasvua.

Lasten ja nuorten osaaminen ja 
laajaalaiset taidot ovat korkealla 
tasolla.

Kasvu- ja oppimisympäristöt sekä 
työskentelytavat ovat monimuotoisia 
ja antavat valmiudet tulevaisuuden 
työelämään.

Lapset, nuoret ja perheet 
pääsevät osallistumaan 
palvelujen ja toiminnan 
suunnitteluun ja toteutuk-
seen.

Vahvistetaan viestintää ja vuoro-
vaikutusta asiakkaiden, asuk-
kaiden ja kumppanien kanssa ja 
kannustetaan aktiiviseen osallis-
tumiseen.

Palvelut toimivat asiakaslähtöises-
ti hyvässä yhteistyössä maakunnan 
kanssa.

Asiointi on sujuvaa. Asiakkaan palvelupolut varhais-
kasvatuksesta esiopetuksen kaut-
ta perusopetukseen rakennetaan 
sujuvaksi.

Keskeisimmät painopisteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
• Palvelukanavat: asiakas voi valita palvelukanavan, jonka kautta haluaa olla yhteydessä
• Asiakkaalle tarjottavan tiedon parantaminen mm. www-sivujen sisältöä parantamalla ja asiakasläh 

 töistä sisältöä tarjoamalla (www-sivu-uudistus ja asiakkaan itsepalvelun mahdollistaminen)
• Asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä asiakaspalvelua parantavien digitaalisten palveluiden  

 kehittäminen

Merkittävin muutos suunnitelmavuosina on keväällä 2018 hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman täytän-
töönpano, joka kasvattaa lautakunnan tilakustannuksia (pääomavuokrat). Tämän hetkisen suunnitelman ja 
aikataulutuksen mukaiset vuokrien muutokset on huomioitu suunnitelmavuosien esityksissä.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tulevaisuuteen vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen maakun-
taan. Toimiala osallistuu aktiivisesti lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman toteuttamiseen. Lautakunnan 
budjettiesitykseen sisältyy koulukuraattorin ja yläkoulun nivelluokkatoiminnan sosiaaliohjaajan vakanssien 
perustaminen, erityisopetuksen resurssien lisääminen ja kesäkerhotoiminnan laajentaminen. Nuorten ohjaa-
moon kohdistetaan lisää resursseja olemassa olevien määrärahojen sisältä.

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy esittää vuodelle 2019 Kaurialan stadionin peruskorjausta, joka vaikuttaa 
yhtiön avustuksen määrän nostamiseen pääomakulujen verran. Harkinnanvaraisten järjestöavustusten kri-
teereitä uusitaan. 

Palveluohjausyksikkö palvelee asiakkaita koko sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan eri alueilla. Palveluoh-
jauksen prosessit keskittyvät erityisesti asiakkuuden alkuvaiheeseen, kuten päivähoitopaikan hakemiseen ja 
kouluun ilmoittautumiseen. Asiakaspalvelua ja neuvontaa annetaan tarjoamalla asiakkaille ohjausta henki-
lökohtaisesti eri kanavien kautta. Palveluohjauksessa työskentelee viisi palvelusuunnittelijaa ja neljä palvelu-
neuvojaa.

Toiminnan painopisteenä on uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan vahvistaminen ja 
tasalaatuisuuden varmistaminen. Tavoitteena on toimintakulttuurin jatkuva kehittäminen, jossa korostuu 
lapsilähtöisyys, osallisuus ja laaja-alaiset taidot. Palveluverkkopäätöksen pohjalta lähdetään toteuttamaan 
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investointiohjelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset ja uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa tukevat tilat.
Varhaiskasvatuksen uusi asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön elokuussa 2018. Uuden 

järjestelmän käyttöönotolla tavoitellaan entistä sujuvampaa asiakkuutta, sekä reaaliaikaista tietoa resurssin 
johtamisen tueksi. Lisäksi uusi järjestelmä helpottaa raportointia ja tilastointia kuukausi- ja vuositasolla.

Yksiköitä johdetaan sekä henkilöstön ja talouden että pedagogiikan ja asiakkuuden näkökulmista. Tavoittee-
na on kehittää ja vahvistaa Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuksessa käytössä olevaa kahden johtajan 
–mallia entisestään.

Vanajaveden Opiston tavoitteena on turvata monipuolinen ja riittävän kattava kurssitarjonta koko Hämeen-
linnan alueella.

Tavoitteena on taata kaikille, myös oppivelvollisuusiän ylittäneille, perusopetuksen päättötodistus ja toisen 
asteen koulutuksen suorittaminen.

Liikuntapalvelut huolehtivat liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle. Näitä tehtäviä 
ovat liikuntapaikkojen tarjoaminen, liikunnan järjestäminen, kansalaistoiminnan tukeminen, paikallisen ja 
alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä terveyttä edistävä liikunta. 

Kirjasto on mukana Jukolan entiseen kirjastoon tulevassa Kumppanuustalossa, missä sillä on edelleen vuok-
rattua tilaa 120 neliötä.

Kaupunkirakennelautakunta

Houkuttelevat kevyen liikenteen reitit, 
lähiliikuntapaikat sekä virkistys- ja 
retkeilyolosuhteet.

Asukkaiden talkootoiminta
viheralueilla, retkeilyalueil-
la ja ulkoliikuntapaikoilla.

Asukkaiden ja kumppaneiden 
osallisuuden lisääminen
kaupunkirakenteen kehittämises-
sä ja ylläpidossa.

Pitkäaikaisten kumppanuuksien raken-
taminen kaikkeen toimintaan.

Salliva ja rohkeaan kokei-
luun kannustava ilmapiiri 
ja toimintakulttuuri.

Asiakaslähtöinen  
palvelukulttuuri.

Kaupunkirakenteen palvelut tunnetaan 
ja viestintä on tehokasta ja  
oikea-aikaista.

Hanke- ja lupaprosessit 
toimivat hyvin.

Keskeisinä hankkeina edistetään:
1. Keskustan kehittämistä etenkin linja-autoaseman korttelin sekä toriparkin esiselvityksen ja toria   

 reunustavien korttelien osalta
2. Engelinrannan ensimmäistä asemakaavaa, alueen kaupunkikuvallista yleissuunnittelua sekä puisto- 

 alueen rakentumista
3. Asemanrannan infraa ja asemanseudun pysäköinnin ratkaisemista
4. Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukeskuksen, Kantasairaalan, rakentumista Ahvenistolla
5. Moreenin elinkeinoalueen kehittämistä sekä alueen uutta eritasoliittymää

Investointiohjelmien ja palveluverkon pitkän aikavälin suunnitelmien toteuttamista. Asumisen  
 
monimuotoisuutta tuetaan kaavoituksen avulla laatimalla kerrostaloasumista, pientalovaltaisten alueiden 
rakentumista, tiivistyvää kaupunkirakennetta sekä uudenlaisia asumisen ratkaisuja.

Liikkumista pyörällä ja kävellen edistetään suunnittelun avulla, joukkoliikenteen uudistunutta linjastoraken-
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netta kehitetään edelleen. Maankäytön strategisia linjauksia tarkastellaan ja keskitytään keskeisten linjausten 
hallittuun uudistamiseen.  Asiakaslähtöisyyttä edistetään etenkin viranomaispalvelujen tulosalueella pyrkien 
nopeaan ja sujuvaan asiakaspalveluun rakennusvalvonnassa ja lupa-asioissa. Tilapalvelujen toimintaa kehi-
tetään etenkin kunnossapidon prosesseja tarkastelemalla.

Vuoden 2018 aikana on viestintään kiinnitetty erityistä huomiota ja viestinnän rooli on erittäin tärkeä myös 
2019. Kaupunkirakenteen viestinnässä painotetaan positiivista mediaviestintää ja tarkoituksenmukaista ope-
ratiivisen toiminnan viestintää. Verkkosivut uudistuvat ja sähköiseen nopeaan tiedottamiseen kiinnitetään yhä 
enenevässä määrin huomiota.

Hyvinvointikertomuksessa esiin nousseet kehittämisen  
kohteet ikäryhmittäin
Lapset ja lapsiperheet

Asiakastyytyväisyyskysely (2018) osoitti, että myös kehittämisen kohteita löytyy. Kyselyssä tuodaan esiin tarve 
uusille, innovatiivisille, monipuolisille ja monipuolisesti käytettäville oppimisympäristöille, -tiloille sekä oppi-
materiaaleille osana uuden opetussuunnitelman käytäntöön ottamiseksi. Samoin vastauksissa huomiota ha-
luttiin kiinnittää kannustavan palautteen antamiseen, oppilaan osallisuuteen ja Wilman käyttöön palautteen 
antamisessa. Lisäksi Wilman käytössä kaivataan koulujen kesken yhtenäisiä käytänteitä. 

• Valtaosa hämeenlinnalaisista lapsiperheistä voi hyvin, mutta toisaalta lastensuojeluilmoitusten ja las- 
 tensuojelun asiakkaiden määrä on nousussa ja se ylittää koko maan keskiarvon. Hämeenlinnassa  
 vanhemmat myös eroavat koko maan keskiarvoa useammin. Lapsiperhepalveluissa tulee jatkaa oi- 
 keaaikaisen tuen, palveluiden saatavuuden ja laadukkaan monialaisen verkostotyön kehittämistä.

• Matalan kynnyksen ja kokeilevaa harrastustoimintaa voisi kehittää yhdessä koulujen, nuorisopal- 
 velujen ja järjestöjen kanssa. Nyt Hämeenlinnassa on liikkuva koulu, sen lisäksi voisi olla jotain   
 muutakin. Vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää esimerkiksi. kulttuuri- ja liikuntakaveritoiminnan  
 muodossa. Lisäksi vertaistukitoimintaa voisi kehittää eri ikäisten lasten ja nuorten vanhemmille esim.  
 kummi- ja tukihenkilötoiminta.

• Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on olemassa kiusaamista ehkäiseviä suunnitelmia mutta  
 niiden toteutuminen arjessa tulee varmistaa. Samoin näistä suunnitelmista tulee tiedottaa huoltajia  
 paremmin. Lapsen osallisuutta, aktiivista toimijuutta sekä kokonaisvaltaista satakielipedagogiikkaa  
 tulee kehittää entisestään niin, että jokainen lapsi saa tasavertaisesti erittäin korkealaatuista varhais 
 kasvatusta.

• Henkilöstön osaamista pitää siis kehittää entisestään. Myös johtaminen tarvitsee kehittämistä ja   
 johtamisen mallin rakenteita tulee hioa.

• Lapset ja nuoret tulee ottaa huomioon aikuisten palveluissa.
• Lapsiväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen käytetään lapsivaikutusten arviointia, joka on  

 erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten enna- 
 kointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdis- 
 tuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan. Lapset ja nuoret on otettava mukaan arviointiin.

• On varmistettava, että kaikki sidosryhmät (päättäjät, johtavat viranhaltijat, lasten parissa työsken- 
 televät) tietävät, miten lapsivaikutusten arviointia tehdään ja mitkä sen tavoitteet ovat. Tärkeää on  
 myös sopia, miten lapsivaikutusten arvioinnista viestitään kuntalaisille. 

Järjestötyöpajassa 3.9.2018 haasteina nousivat esille mm. seuraavat asiat:
• Kaupunki tarvitsisi isomman perhepuiston, aidattuja ja yhdenvertaisia leikkipaikkoja joissa huomi- 
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 oidaan myös liikuntarajoitteiset. Launeen perhepuiston tyyppisen puiston voisi perustaa esimerkiksi  
 Hämeen linnalle. Päiväkotien ja ikäihmisten palvelutalojen yhteistyö, alakoululaisten ja ikäihmisten  
 kohtaamisten lisääminen jolloin heistä saisi tukiverkostoa lapsille ja lapsiperheille. Erilaisten ryhmien  
 kohtaamisien mahdollisuuksia tulee vahventaa. Vuorentaan neuvola on Voutila-keskuksessa. 

Nuoret

• Perusasteen suorittaneiden 20-29 vuotiaiden nuorten osuus on ollut hieman kasvussa viime vuosina  
 ja Hämeenlinnassa osuus on koko Suomen osuutta korkeammalla tasolla. Vuonna 2013 vain perus- 
 koulun suorittaneiden osuus ikäluokasta oli 18,1 % ja vuonna 2016 19,1 %. Koko Suomessa osuus on  
 noin 17 % ikäluokasta. 

• Vuonna 2013 18-29-vuotiaista nuorista työn tai koulutuksen ulkopuolella oli 18,4 %, kun taas vuon- 
 na 2016 vastaava luku oli 21,3 %. Hämeenlinnassa nuorten osuus, jotka ovat työn tai koulutuksen  
 ulkopuolella, on ollut hieman kasvussa ja se on maan keskiarvoa korkeampi. Nuorten sijoittumisesta  
 jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen on syytä huolehtia. 

•  Hämeenlinnassa ammatillisen oppilaitoksen eronneiden ja keskeyttäneiden määrä on jo 181 nuorta  
 pelkästään vuoden 2018 alkupuoliskolta. Koulupudokkuuden ennaltaehkäiseminen on ehdottomasti  
 yksi

• Hämeenlinna kaupungin tärkeistä kehittämiskohteista. (Lähde: Ammattiopisto Tavastia 2018) 
• Ammattioppilaitoksen opiskelijat kokevat terveydentilansa huonommaksi kuin peruskoulun tai luki- 

 on oppilaat. Ammatillisen oppilaitoksen oppilaiden nukkuminen on heikentynyt, ja he nukkuvat   
 vähemmän kuin 8.-9.-luokkalaiset ja lukiolaiset. Hämeenlinnassa niin kuin kuin koko maassa luki- 
 olaisten elämäntavat ovat 8.9.-luokkalaisten ja ammattioppilaitoksessa opiskelevien elämäntapoja  
 paremmat. He pitävät paremmin huolta suuhygieniastaan ja yleisesti terveydestaan ja he syövät sään- 
 nöllisemmin ja terveellisemmin. Miten saamme yläkoululaiset ja ammatillisissa oppilaitoksissa opis- 
 kelevet pitämään parempaa huolta terveydestään? (Kouluterveyskysely 2017.)

• Liikuntaa harrastavien ja harrastusmäärien lisääntymisestä huolimatta ylipaino on lisääntynyt.   
 Vuonna 2013 ammattikoululaisista 23 % ja lukiolaisista 13 % ja 8.-9.-luokkalaisista 17 % oli   
 ylipainoisia. Vuonna 2017 ammattikoululaisista 30 % sekä 8.-9.-luokkalasista ja lukiolaisista viiden- 
 nes oli ylipainoisia. Hengästyttävää liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa harrastavien määrä on  
 pudonnut, joten nuoret harrastavat entistä enemmän liikuntaa. Liikkuvan koulukoordinaattorin  
 tehtävän vakinaistamista tulee harkita, sillä sen avulla voitaisiin kehittää toimintaa, joka saa liikku- 
 mattomatkin lapset ja nuoret liikkumaan (Kouluterveyskysely 2017).

• Pääsääntöisesti lapset syövät koulupäivänaikana kouluaterian. Yhteisenä haasteena on kouluikäis- 
 ten lasten osalta, että kaikki eivät kuitenkaan syö kouluateriaa (Kouluterveyskysely 2017, Asiakas- 
 tyytyväisyyskysely 2018).

• Koulukiusaaminen on yleistynyt ja se on usein kytköksissä lasten ja nuorten psyykkisiin ongelmiin.  
 Hämeenlinnassa lyömällä, potkimalla tai tönimällä tapahtunut koulukiusaaminen on kasvanut am- 
 mattioppilaitoksissa, lukioissa sekä yläkouluissa kun verrataan vuoden 2013 ja 2017 kouluterveys- 
 kyselyiden tuloksia. Silti fyysisesti tapahtuva koulukiusaaminen on Hämeenlinnassa alheisempi kuin  
 koko maassa, paitsi Hämeenlinnan lukioissa, jossa sitä tapahtuu keskimääräisesti noin kolme kertaa  
 enemmän enemmän kuin koko maassa (HML: 8,8 %, koko maa 2,9 %). Tehokkaita toimenpiteitä  
 kiusaamisen vähentämiseksi tarvitaan (Kouluterveyskysely 2017). 

• Hämeenlinnassa on keskiarvoa vaikeampaa päästä koulukuraattorille tai terveydenhoitajalle.
• Hämeenlinnassa jopa 17,6 % ei ole päässyt koulukuraattorille lukuvuoden aikana yrittämisestä   
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 huolimatta (koko maa 8,8 %) ja 11,1 % ei ole päässyt terveydenhoitajalle (koko maa 5,8 %). Miten  
 terveydenhoitajat ovat kouluilla tavattavissa? (Kouluterveyskysely 2018.)

• Ehkäisevä päihdetyö tulisi tehdä näkyväksi kaikille ja vertaistukea sekä matalan kynnyksen apua  
 tulisi olla helpommin saatavilla. Päihdetyöntekijä voisi esim. jalkautua työpariksi kouluihin ja am- 
 mattioppilaitoksiin, jotta päästäisiin varhaisvaiheessa tilanteisiin käsiksi ja saataisiin estettyä mah- 
 dolliset tulevat päihdehäiriöt. Päihdetyössä voisi myös hyödyntää enemmän kokemusasiantuntijoita  
 ja tehdä työtä yhdessä yli sektorirajojen. 

• Nuoret kokevat, että julkinen liikenne ei palvele kuin päiväsaikaan. Esim. harrastuksiin pääseminen  
 on hankalaa iltaisin ja viikonloppuisin. Haasteet korostuvat pitäjissä asuvilla. 

• Kouluille ja päiväkodeille tehdään liikenneturvallisuussuunnitelmat. 
• Jatketaan V-päiväkäytäntöä ja varataan edelleen aloitteiden toteuttamiseen määräraha, jonka käy- 

 töstä nuoret itse päättävät. 
• Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten ja rakentamisen yhteydessä liiikuntapaikat otetaan huo- 

 mioon suunnittelussa ja toteutuksessa sisältäen myös ulkoliikuntapaikat. 

Työikäiset

• Palveluiden aukioloaikoja tulee laajentaa, joka mahdollistaa työssäkäyville joustavammat palvelut.
• Vaihtoehtoisia sähköisiä palveluita kehitetään 24/7 malliin (esim. chat-palvelu). 
• Suunnitteilla on laajentaa Toivu työssä liikkuen -toimintamallia koskemaan koko kaupungin hen- 

 kilöstöä. Kaupungilla on käytössä niin henkilöstölle kuin asukkaillekin pyöriä pyöräilyn edistämiseen  
 sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla. Pyörätieverkoston kehittäminen on suunnitteilla. Lisäksi  
 pendelöinnin huomioiminen on tärkeää. 

•  Kaupungin työllisyystiimi aloittaa toimintansa. Työttömien osallisuutta ja työmarkkinoille sijoittu- 
 mista vahvistetaan. Lisäksi MOKIA ry:n ja Hämeenlinnan kaupungin Sairaalakierrätyshankkeelle on  
 myönnetty ESRrahoitus. Hankkeessa luodaan pysyvä oppimisympäristö, josta voi turvallisesti lähteä  
 osaavana työmarkkinoille, kun työllisyyden esteenä olevat osa-alueet ovat saaneet vahvistusta. 

•  Maahanmuuttajien palveluiden osalta haasteena ovat jatkossa mm. perus- ja erityispalvelujen   
 saatavuuden yhdenvertaisuus suhteessa ns. kantaväestöön, luvatta maassa oleskelevien välttämät- 
 tömien ja kiireellisten palvelujen turvaaminen muutostilanteissa sekä maahanmuuttoasioiden huo- 
 mioon ottaminen strategisessa ja taloudellisessa kokonaisuussuunnittelussa eri palvelualueilla.   
 Paavo-toiminnan palautteissa nostettiin esiin tarve kielitasoryhmille ja kotiäitien liikuntatunneille.  
 Lisäksi kehitettävänä on kotona olevien vanhempien palveluiden turvaaminen jatkossa.

• Talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen pois kunnan palveluista osaksi oikeusapu- ja edunvalvontapii- 
 rien palvelua on tuottanut haasteita, sillä talous- ja velkaneuvojat ovat olleet tärkeä yhteistyötaho  
 työikäisten ja ikääntyneiden sosiaalipalveluille. Lisäksi haasteena on sosiaalisen kuntoutuksen palve- 
 lumuotoilun turvaaminen.

• Pienyrittäjien työterveydenhuollon parantaminen on yksi kehittämiskohde. Tällä hetkellä heille ei ole  
 olemassa hyviä työterveyspalveluita.

• Järjestötyöpajassa 3.9.2018 haasteina nousivat esille mm. seuraavat asiat: 
•  Hyvien kulkuyhteyksien turvaaminen pitäjistä kantakaupunkiin ja päinvastoin. 

Ikäihmiset

• Ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttaa keskeisesti liikkumisen mahdollistava kaupunkiympäristö. Es- 
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 teettömyys tulee huomioida infrastruktuurin suunnittelussa, ja se hyödyttää ikäihmisten ohella myös  
 muita ryhmiä, kuten lastenvaunujen kanssa liikkuvia ja vammaisia. Myös joukkoliikennettä ja muita  
 kuljetusmahdollisuuksia tulisi kehittää.

• Digiryhmiä kehitetään ikäihmisten liikunnan edistämiseen. 
• Väestön ikääntyminen tulee huomioida palvelutarjonnassa, sillä heidän osuutensa väestöstä kasvaa.  

 Myös ikäihmisten palveluiden sähköinen asiointi vaatii kehittämistä ja internetsivujen esteettömyys  
 on huomioitava. 

• Vapaaehtoistyötä tulee edelleen kehittää yhteistyössä kumppanien kanssa ja museoihin voitaisiin   
 lisätä ikäihmisten hyvinvointia edistävää toimintaa, esim. muistelutilaisuuksien järjestämistä. Poik- 
 kihallinnollisen yhteistyön lisäämiselle on tarvetta erityisesti ikäihmisten palveluiden ja terveyspalve- 
 luiden kesken.

• Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä muistiongelmaisille ei ole sopivia palveluita. 
• Hämeenlinnassa tulee myös jatkossa keskittyä monimuotoisen asumisen tarjonnan kehittämiseen  

 sekä huomioida kaikkein pienimpituloisten ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen.
• Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyssä (2018) kehittämiskohteeksi nousi tiedonkulku omaisten ja  

 hoitajien välillä. Asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyssä (2017) eniten parannettavaa löytyi  
 ulkoilumahdollisuuksien lisäämisestä, hoidon tiedonsaannista sekä päivän ohjelmasta ja  
 toiminnasta.

Järjestötyöpajassa 3.9.2018 haasteina nousivat esille mm. seuraavat asiat: 
• Ikäihmisten palveluohjauksen kehittäminen.
• Selkosuomen käyttö kaikessa tiedottamisessa.
• Tuki- ja ohjauspistetoimintamallin vakiinnuttaminen viranomaistoiminnan rinnalla. Uusien ennal- 

 taehkäisevien palveluiden yhteensovittaminen osaksi palvelujärjestelmää. Matalan kynnyksen  
 ohjaus- ja neuvontapisteillä kolmennen sektorin toiminnan hyödyntäminen.Eri ikäisten kuntalaisten  
 yhteistyön ja yhdessä tekemisen paikkojen ja tilaisuuksien mahdollistaminen (esim. oppilasagentit,  
 puistotreffit, elämänkaarikahvila). 

Kaikkia ikäryhmiä koskeva kehittäminen

•  Kaupungin tulee mahdollistaa asukkailleen aktiivisena kaupunkilaisena toimiminen. Tätä  
 tuetaan esim.

• tilojen monipuolisella käytöllä, kaupungin, yritysten ja 3. sektorin yhteistyöllä sekä tukemalla kau 
 punkilaisten omaehtoista toimintaa. Kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta palvelee kaupungin   
 kehittämistä sekä tuottaa aktiivista ja osallistuvaa kaupunkikulttuuria. 

• Hämeenlinnassa on yksin asuvien talouksia 45,9 % kaikista ruokakunnista. Niinpä tarvitaan lisää  
 kohtaamisen paikkoja ja matalan kynnyksen yhteisöllisiä tiloja, joissa voi tutustua muihin kaupun 
 kilaisiin. Kaupungin nettisivut vaativat selkeyttämistä, ja niiden uudistusprojekti onkin parhaillaan  
 käynnissä. Lisäksi kaupungilla olisi hyvä olla nettisivusto, jossa olisi kirjattuna kaikki liikunta- ja  
 leikkipaikat, puistot sekä retkeilyreitit. 

• Hämeenlinnan kaupungin pitäisi kehittää indikaattori mittamaan kaupunkilaisten liikkumista  
 paremmin. Nykyisissä kyselyissä kysytään vain vapaa-ajan liikunnan harrastamisesta, vaikka  
 liikunta voi olla paljon monipuolisempaakin, esim. työmatkaliikuntaa ja arkiliikuntaa. Jos kaupun- 
 kilaisten liikkumisen todellista tilaa ei tiedetä, on vaikea tehdä toimenpiteitä tilanteen  
 parantamiseksi.
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• Indikaattoritietoa on paljon, mutta siihen ei reagoida tarpeeksi joustavasti. Asiakastiedon koontia ja  
 tulosten hyödyntämistä tulee kehittää. 

• Kokemusasiantuntijoiden kouluttamista tulisi lisätä ja heitä voisi ottaa tiiviimmin osaksi toimintaa.  
 Asiakkaan polkua eri palvelualueiden välillä tulisi kehittää helpommaksi ja varmistaa liitospinnoissa  
 sujuva yhteistyö. On myös huomioitava riittävien matalan kynnyksen palveluiden turvaaminen  
 erityisryhmille digitalisaation lisääntymisen myötä. 

• Monialaiset lähipalvelut tulisi turvata. 
• Säteilyturvakeskuksen mittauksissa on Hämeenlinnasta todettu suuriakin sisäilman  

 radonpitoisuuksia. Hämeenlinna sijaitsee alueella, jossa yli 25 % pientalojen mittauksista ylittää  
 raja-arvon 200 Bq/m3, joka on asetettu uusille asunnoille. Sisäilman radonpitoisuuden ei pitäisi  
 ylittää arvoa 300 Bq/m3, koska korkeat radonpitoisuudet sisäilmassa lisäävät riskiä sairastua  
 keuhkosyöpään. Radonin pitoisuutta voidaan vähentää talojen rakenteellisin korjauksin.

• Juomavedessäkin voi olla radonia, joten varsinkin porakaivojen vedestä kannattaa tutkia radon,   
 arseeni ja uraani. Hämeenlinnassa jatketaan myös verkostoveden radioaktiivisuustutkimuksia.  
 Toistaiseksi raja-arvojen ylityksiä ei ole todettu. Koska Hämeenlinna sijaitsee maantieteellisesti radon 
 pitoisella alueella, asiasta on tärkeä tiedottaa kaupunkilaisia.

• Ympäristöpalveluiden (ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto) tehtävät ovat luonteeltaan  
 ihmisen hyvinvointia varmistavia, koska terveys- ja ympäristöhaittoja pyritään ehkäisemään jo   
 ennakolta. Jos haitallista toimintaa tai olosuhteita ilmenee, niin niihin voidaan viranomaistoimin  
 puuttua. Kuntalaiset voivat myös itse vaikuttaa moniin asioihin seuraamalla esimerkiksi  
 kuulutuksia elinympäristöön vaikuttavista hankkeista. Viranomaistoiminta tähtää ihmisen hyvin- 
 voinnin kannalta vähimmäisvaatimusten täyttämiseen, ja hyvinvointia voidaan lisätä siitä vielä pal- 
 jon paremmallekin tasolle eri toimijoiden vapaaehtoisuudella, aktiivisuudella ja vastuullisuudella.

• Päätösten ennakkoarviointi olisi hyvä ottaa käyttöön suunnittelun ja päätöksenteon työvälineeksi.  
 On varmistettava, että kaikki sidosryhmät (päättäjät, johtavat viranhaltijat) tietävät, miten  
 ennakkovaikutusten arviointia tehdään ja mitkä sen tavoitteet ovat. 
 
Järjestötyöpajassa 3.9.2018 haasteiksi nostettiin mm. seuraavat asiat: 

• Lapsille tulisi järjestää kyselyitä, jotta lasten ääni saadaan kuuluville.
• Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten konkreettinen hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen.
• Terveyskeskuksen ja sairaalan välillä tulisi olla parempi yhteys ja järjestelmät voisivat keskustella  

 paremmin. 
• Terveyspalvelut ovat kaukana pitäjistä. 
• Muitakin luontokohteita kuin vain Aulankoa voisi markkinoida. Esimerkiksi Lepaa ja Evo ovat  

 hienoja paikkoja, mutta moni ei tunne niitä. 
• Hämeenlinnaa pitäisi osata markkinoida paremmin sekä ulkopuolelle että kaupunkilaisille, jotta  

 kaupungin identiteetti ja imago muuttuisivat positiivissävytteisemmiksi. 
• Vesistöaluetta voisi hyödyntää paremmin esimerkiksi lapsiperheiden näkökulmasta tai  

 turistinähtävyytenä.
• Myös yleisiä saunoja ja uimismahdollisuuksia voisi kehittää keskelle kaupunkia. 
• Maakunnan ja kaupungin yhteistyötä jatkossa tulee pohtia. Siltaverkosto  (järjestöjen yhteistyöelin)  

 voisi olla osa tätä
• Järjestöjen on hyvä toimia ja suunnitella, kun vastavuoroisuus paranee ja järjestöt tietävät, mitä   

 kaupunki mahdollistaa. 
• Vaikuttamisen mahdollisuuksia pitäisi lisätä. Tähän tarvitaan uusia kanavia.
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• Pyöräilyä pitäisi kehittää, pyörätieverkostoa laajentaa sekä pyöräteiden kuntoa parantaa.
• Joukkoliikennemahdollisuuksia tulisi monipuolistaa.
• Viestintäkokonaisuutta tulisi kehittää: kaupungin parempi tiedottaminen, kohdennettu viestintä ja  

 digitaidottomien huomiointi. Lisäksi on huomioitava myös tasavertainen tiedottaminen, sillä  
 kaupungin arvoissa on yhdenvertaisuus.

• Esteettömyysasiantuntijan käyttö, esimerkiksi selkosuomi, värien käyttö (näkövammaiset), äänen  
 käyttö (kuulovammaiset).

• Tapahtumien järjestäminen yhdessä isojen järjestöjen ja eri toimijoiden kanssa, jotta tulee  
 yhdessä tekemisen tunnetta ja saa tarvittaessa tukea ja apua koordinointiin. Näin eri toimijat  
 tulisivat kaikille tutuiksi.

• Lisäksi kojuja voisi tuoda torille enemmän. Sitä kautta tulisi tapahtumia ja markkinahenkeä.
•  Pitäjiin tarvitsisi enemmän liikuntamahdollisuuksia ja tilojen parempaa hyödyntämistä. Liikkuvia  

 palveluja voisi olla enemmän, esimerkiksi liikkuva kuntosalibussi voisi olla hyvä idea. 
• Kaupungin tilavuokrat ovat liian suuret pienille yhdistyksille. Hämeenlinnan kaupunki voisi  

 kartoittaa kaikki
• tilansa ja miettiä tilojen maksuttomuutta. Julkiset tilat voisi avata järjestöjen, yhdistysten ja seurojen  

 ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tilojen lisäksi tarvitaan vastuunottajia ja ohjaajia tiloissa tapahtuvaan  
 toimintaan. 

• Digitaalisia palveluita tulisi kehittää, esimerkiksi chattipalvelu ja pyydä apua –nappi. 
• Fyysisen aktiivisuuden (liikkuvuuden) lisääminen myös Hämeenlinnassa (HKI ottanut teemaksi).  

 Yhteisöllisyyden tunnetta tulisi lisätä kaupunkilaisten välillä, esimerkiksi pitäjäkeskuksissa erilaisten  
 keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien muodossa. 

• Mikä kokoaisi eri ikäisiä esteettömästi yhteen? Esteettömyys liikunta- ja leikkipaikoissa, joissa  
 yhdistykset ja järjestöt yhdenvertaisia ja mukana toiminnassa.

• Kanta-Hämeen kokemuskoulutustoimintaa voisi tehostaa ja hyödyntää paremmin. 

Lähteenä käytetyt kyselyt:
ASTY Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 2017
ASTY Vammaisten ja mielentervesykuntoutujien kotiin annettavat palvelut 2017
ASTY Terveyspalvelut 2017
Ryhmätoiminnan arviointi 2018
Asiakastyytyväisyys ikäihmisten kotihoito 2017
ASTY Asiakastyytyväisyys asumispalvelut 2017 Kerhokysely 2017
ASTY Kasvatuskumppanuuden asiakaskysely 2017
ASTY Kuntouttava työtoiminta syksy 2017
ASTY Maakunnallinen yhteispalvelupiste -kysely 2017
ASTY Kuntouttava työtoiminta marraskuu 2016 
ASTY Lapsiperheiden kotipalvelun asiakaskysely 2017
ASTY Stage-valmennuksen asiakaskysely (Ohjaamo)
ASTY Sosiaalisen tuen palvelut 2017
ASTY Kuntouttava työtoiminta kevät 2017
ASTY Perheneuvolan asiakaskysely
ASTY kouluterveydenhuolto (yhdessä perusopetuksen kanssa)

71 



ASTY perusopetus (yhdessä kouluterveydenhuollon kanssa)
ASTY Kuntouttava työtoiminta kevät 2018
ASTY MYP - Maakunnallinen yhteispalvelupiste (2018)
ASTY Seksuaalineuvonnan asiakaskysely
ASTY Asumispalvelut 2018 (ikäihmiset)
Kouluterveyskysely 2017
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY

Hyvinvointikertomus 2013-2017 ja -suunnitelma 2017-2021 käsittelyprosessi:

15.10.2018 Kaupungin johtoryhmä
29.10.2018 Kaupunginhallitus
5.11.2018 kaupunginvaltuustoinfo
12.11.2018 kaupunginvaltuusto hyväksyi.

Hyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteet

1. Valtuustossa hyväksytyt lautakuntien tavoitteet sekä toimenpiteet vuodelle 2019
2. Hyvinvointikertomuksesta nousevat kehittämiskohteet
3. Osallistava hyvinvointi- ja terveyskertomusprosessin kehittäminen asukkaiden ja kolmannen sektorintoi-

mijoiden kanssa vuosille 2019-2022
-Luotu aikataulu toteuttamiselle
-Asukas- ja asiakaskyselyjen kehittäminen hyvinvointikertomustiedon saamiseksi

Hyvinvointikertomus 2013-2017 ja -suunnitelmaprosessi valtuustokaudelle 2017-2021
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