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1.JOHDANTO 

 

Hyvinvointiraportti on kunnassa eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti asukkaiden 

hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Laaja hyvinvointikertomus 

tehdään kerran valtuustokaudessa hyvinvointipolitiikan johtamisen, suunnittelun, seurannan, 

arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Edellinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 

kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2018. Terveydenhuoltolain mukaan hyvinvointikertomuksen 

tekeminen on lakisääteinen velvoite. 

Kertomuksen tavoitteita ja toimienpiteitä tarkennetaan vuosittain, ja nyt käsillä oleva suppea 

raportti on lajissaan kunnan toinen. Ensimmäinen suppeampi hyvinvointiraportti hyväksyttiin 

kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2019.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ennen kaikkea käytännön tekoja kuntalaisten hyväksi ja 

osallisuuden vahvistamista koko kuntayhteisössä. 

Miksi hyvinvointikertomukseen sitten kannattaa panostaa?  Kuntaliiton ja THL:n mukaan 

hyvinvointikertomus on johtamisen työväline, joka toimii strategiatyön sekä vuotuisen 

kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä.  Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan 

hyvinvointipolitiikkaa. Työn alkuvaiheessa olemme Mäntsälässäkin kartoittaneet kunnan 

hyvinvointipolitiikan sen hetkinen tilanne: tavoitteet, painoalueet ja toimenpiteet. Lisäksi on 

kerätty yhteen voimassa olevat hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiakirjat ja 

ohjelmat, jotka ohjaavat kunnan toimintaa. Näin on pyritty tunnistamaan myös ne alueet, joihin ei 

ole kiinnitetty riittävästi huomiota.  

Hyvinvointikertomuksessa tunnistettujen tavoitteiden ja niistä johdettujen toimenpiteiden tulisi 

ohjata kunnan hyvinvointityötä osana kunnan talouden ja toiminnan vuosikelloa.  

Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen 

toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta.  

Hyvinvointikertomus auttaa monin tavoin päättäjää 

• tarjoamalla perusteluja päätöksille 

• auttamalla priorisoimaan toimintaa 

• tukemalla toiminnan arviointia 

• varmistamalla toiminnan resurssit 

Hyvinvointikertomuksessa tuodaan esiin kunnassa esiintyviä väestöryhmittäisiä hyvinvointi- ja 

terveyseroja ja niiden kaventamiseen liittyviä tavoitteita. Eroja voidaan havainnollistaa taulukoin 

ja karttojen avulla.  

Kaikkia indikaattoreita ei ole mahdollista verrata vuosittain tietojen keräämistavan, tietojen 

puuttumisen vuoksi tai siksi, että indikaattoreista ei enää kerätä tietoja.  Esimerkiksi Kelan 

sairastavuusindeksi, jota ei ole päivitetty vuoden 2017 jälkeen.  Myöskään tämän hetken 



tilastotiedot ja indikaattorit eivät mittaa kuntalaisten omaa kokemusta hyvinvoinnistaan, 

terveydentilastaan tai elämänlaadusta. 

Tämä hyvinvointiraportti kuvaa kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia verrattuna 

vuoden 2018 hyvinvointiraporttiin niiltä osin kuin uutta tilastotietoa on käytettävissä. 

Liiteaineistona on myös kuntastrategian arviointi viime vuoden loppuun. Tavoitteissa ja mukana 

olevassa aineistossa on paljon samoja asioita; tulevaisuudessa hyvinvoinnin- ja 

terveydenedistämisen asiat tuleekin sisällyttää kunnan talouden ja toiminnan vuosikelloon ja 

osaksi kunnan lakisääteistä strategiaa. Kotouttamissuunnitelman toteutumisen kuvaaminen on osa 

vuotuista hyvinvointiraporttia, ja tullaan liittämään myös osaksi laajaa hyvinvointikertomusta. 

Terveyden edistämisen aktiivisuus: Mäntsälä  2019          

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Mäntsälä terveydenedistämisen aktiivuus on parantunut vuoteen 2018 verrattuna 

kuntajohtamisen ja perusopetuksen osalta. Lukiokoulutuksen ja perusopetuksen osalta tulokset ovat 

paremmat koko maahan verrattuna. Kaikki tiedossa olevien sektoreiden yhteenlasketut pisteet ovat 

Mäntsälässä lähes koko maan tasoa. 

Kuntien kannustimet (Hyte-kerroin). Kannustimet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. 

Kuntien toiminnassa arvioidaan johtamista (9) indikaattoria, peruskoulutuksen (10) ja 

liikuntatoimen (10 )tehtävien hoitamista kuntalaiste terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 



Vuonna 2019 tehtiin kuntien valtionosuusjärjestelmän kehittämistarpeiden esiselvitys. 

Esiselvitystyön mukaan kuntakyselyssä hyvinvoinin- ja terveyden edistämisen sisällyttämistä 

valtioinosuusjärjestelmään piti perusteltuna yli 90 % vastanneista kunnista. Hyvinvoinnin- ja 

terveydenedistämisen kertoimen (hyte kerroin) lähtökohtana on kunnan omalla toiminnallaan 

aikaansaama muutos. Vaikka väestön ikärakenne tai sairastavuus heikentäisi asukkaiden 

hyvinvoinnin tilaa yleisesti, muutos parempaan voidaan havaita ja palkita. 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Hytekerroin%20ja%20kuntien%20valtionosuus_29

_8_2019.pdf 

2.INDIKAATTOREIDEN JA MUUN TIEDON OSOITTAMA HYVINVOINTI 

2.1 Talous, elinvoima ja väestö 

Vuonna 2017 päädyttiin ensimäisen kerran 45 vuoteen negatiiviseen väestönkehitykseen ja perään 

kaksi muuttotappiollista vuotta 2018 ja 2019.  Valtakunnallisesti lapsia syntyy joka vuosi 

vähemmän. Mäntsälässä syntyi kuitenkin vuonna 2019 kolme lasta enemmän kuin edellisenä 

vuonna. 

Mäntsälän vuonna 2014 – 2019 syntyneet lapset 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

241 218 226 189 171 174 

 

Negatiivisen väestönkehityksen vaikutukset ulottuvat kunnan strategisiin tavoitteisiin, palveluihin, 

elinkeinoihin, yhdyskuntarakenteeseen ja  näiden myötä talouteen ja kunnan tulevaisuuden 

kehityssuuntiin.  Vuonna 2018 aloitettu elinvoimapaketin toteuttaminen sekä kunnan maine- ja 

markkinointityön tehostaminen jatkui vuonna 2019. Lisäksi on tehty kunnan 

joukkoliikenneselvitys, jonka toimenpiteitä on alettu viemään käytäntöön. 

Työllisyystilanne on parantunut kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana valtakunnallisesti ja 

Mäntsälän työttömyyskehitys on ollut jo pidempään Uudenmaan maakunnan parhaita 

työttömyysasteella mitattuna.  

Erityisesti pitkäaikaistyöttömien sekä vaikeasti työllistyvien 15-64 vuotiaiden määrä on laskenut 

viime vuonna, ja Mäntsälä pärjää hyvin valtakunnallisessakin vertailussa (https://sotkanet.fi).  

Työttömyysprosentti on vaihdellut pidempään viiden ja kuuden välillä. 

Ohjaamotoiminnan vakiintuminen ja useat työllisyyden edistämishankkeet ovat edistäneet 

erityisesti vaikeimmassa asemassa olevien työllisyyttä.  Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö ja 

yrityslähtöisyys on tuottanut hyviä tuloksia.  Vuoden 2019 aikana konsernipalveluihin siirtyi Keski-

Uusimaa Sote- kuntayhtymästä kaksi henkilöä tekemään kunnalle lain perusteella kuuluvia 

tehtäviä. 

Mäntsälän Vuokra-asuntojen asumisneuvonnassa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön 

asumisen ongelmien vähentämiseksi mm. häätöjen määrä on saatu pienentymään 

asumisneuvonnan myötä, vuonna 2019 jouduttiin häätämään kaksi asukasta, edellisenä vuonna 

häätöjen määrä oli viisi. Yhteistyö Keusoten sosiaalityön ja asumisneuvojan kanssa on matalan 

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Hytekerroin%20ja%20kuntien%20valtionosuus_29_8_2019.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Hytekerroin%20ja%20kuntien%20valtionosuus_29_8_2019.pdf
https://sotkanet.fi/


kynnyksen yhteydenpitoa, jolla pyritään ennalta ehkäisemään asukkaiden vuokra- tai muita 

vaikeuksia. 

Valtakunnallisissa ja alueellisissa kyselyissä kunta on elinvoimaisimpien kuntien joukossa ja sitä 

pidetään hyvänä sijoittautumiskuntana yrityksille.   Asumis- ja elämiskuntamaineen osalta 

tarvitaan jatkuvia toimenpiteitä ja kilpailu tässä suhteessa Uudenmaan sisälläkin on kovaa. 

2.2 Lapset, nuoret ja perhepalvelut 

Varhaiskasvatuksessa on paneuduttu osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistamiseen laatimalla 

lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma jokaiselle lapselle yhdessä perheen kanssa. 

Lakisääteinen varhaiskasvatussuunnitelma arvioidaan tarvittaessa, vähintään kuitenkin kerran 

vuodessa. Ryhmävasujen laatiminen kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on myös 

toteutunut.  

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät 

lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen osallistumisprosentti on 

Mäntsälässä alhainen verrattuna Keski- Uudenmaan kuntiin. Osallistumisprosentti on noussut 

kuitenkin pikkuhiljaa, ollen vuonna 2019 70% (+ 6%)). 

Koulukiusaamista esiintyy edelleen Mäntsälän kouluissa.  THL:n tekemän kouluterveyskyselyn 

2019 mukaan koulukiusaaminen on lisääntynyt vuoden 2017 kyselyn tuloksiin verrattuna, 

varsinkin tyttöjen osalta kaikilla kouluasteilla. Perinteisen (syrjiminen, fyysinen/henkinen) 

kiusaamisen lisäksi, kiusaamista tapahtuu yhä enempi sosiaalisessa mediassa. 

Ylipainoisten määrä on lisääntynyt jo neuvola ikäisillä lapsilla, 2-6 vuotiaista pojista lähes neljännes 

on ylipainoisia ja 7-16 vuotiaista ylipainoisia on jo joka kolmas. 

Aamiaisen jättää syömättä yhä useampi peruskoululainen, reilu neljännes 4-5- luokkalaista lähtee 

kouluun ilman aamupalaa ja 8-9 luokkalaisista 44 % jättää aamupalan väliin. Huolestuttavaksii 

tilanteen tekee, kun lähes 40% oppilaista jättää koululounaankin syömättä. 

Oppimisvaikeudet kirjoittamista, lukemista ja etenkin laskemista vaativissa tehtävissä ovat 

lisääntyneet. 

Hyvään suuntaan kehitystä on tapahtunut, päihteiden käyttöön suhtaudutaan negatiivisesti ja 

viikoittainen alkoholin käyttö on vähentynyt erityisesti pojilla. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien 

poikien osuus on lisääntynyt. 

2.3 Nuoret ja nuoret aikuiset 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten syrjäytymiseen on paneuduttu kehittämällä nuorten 

työllistämispolkua sekä kohdennettu resursseja etsivään nuorisotyöhön.  Työllistämispolku on 

luotu yhteistyössä etsivän nuoristyön ja nuorten palveluohjauksen kanssa. Ohjaamotoiminta on 

vakiintunut nuorten koulutukseen hakeutumisen ja työllistymisen edistämiseen. Koulutuksen 

ulkopuolelle jääneiden 17-24 vuotiaiden osuus on pysynyt samana vuosina 2017-2018 (8.6%), 

ollen jonkin verran korkeampi kuin koko maan vertailuluku. (https://sotkanet.fi) 

Nuorten tupakointi ja nuuskan käyttö on vähentynyt vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tulosten 

mukaan vuoden 2017 tuloksiin verrattuna.  

https://sotkanet.fi/


Kannabiskokeilut, myönteinen suhtautuminen huumeisiin ja viikoittainen alkoholin käytön 

lisääntyminen näkyy lukiolaisten tuloksissa verrattuna vuoden 2017 vastaaviin tuloksiin. 

Oppimisvaikeudet ja koulu-uupumus ovat lisääntyneet samoin nettiriippuvuus. 

Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus on lisääntynyt etenkin poikien keskuudessa. 

Terveydentilan keskinkertaiseksesi tai huonoksi kokevien määrä on vähentynyt. 

Koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvissä asioissa lukiolaiset kokevat vähemmän vaikeuksia lukemista 

vaativissa tehtävissä ja Mäntsälän lukiolaiset hallitsevat käytettävissä olevat laitteet huomattavasti 

paremmin kuin muualla Uudenmaan lukioissa. (https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-

perheet/tutkimustuloksia/kaikki-tulokset). 

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten tupakointi on vähentynyt,  toisaalta nuuskan 

käyttö  lisääntynyt. Reilustu yli puolet jättää aamupalan syömättä ja varsinkin tyttöjen osalta 

aamupalan ja koululounaan syömättä jättäminen on lisääntynyt. Huumekokeilut ja nettiriippuvuus 

ovat lisääntynyt. Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneiden määrä on 

vähentynyt. Liikkuminen on lisääntynyt samoin raittiiden osuus. Alkoholin käyttö 

kokonaisuudessaan vähentynyt ja rahapelejen pelaaminen on vähentynyt. 
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/-/kuntakohtaiset-kouluterveyskyselyn-tulokset-ovat-

saatavissa. Toisen asteen ammatillisen opetuksen kuraattori- ja psykologipalvelujen tarve on 

kasvanut.  

Kunnalla on tarve kehittää paikkakunnalla toimivan Keudan  (Ammatillisen koulutuskuntayhtymä) 

kanssa yhteistyötä muun muassa harjoittelijavaihdon sekä työssäoppimisen alueilla. Oppilaitoksen 

säilyminen paikkakunnalla ja sen vetovoima on kunnalle tärkeää.  Koulutusalat on suunnattava 

tulevia ammattitaito ja –ala  vaatimuksia silmälläpitäen. 

 

2.4 Työikäiset ja ikäihmiset  

Mäntsälän työikäisten tilanne PYLL- indeksin (Potential Years of Life Lost analyysi 2018 eli 

ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien indeksi), mukaan on selvästi parempi kuin koko 

Suomessa ja sen kehitys on ollut hyvä, kouluarvosanana on yhdeksän (koko maa 7). Joiltakin osin 

hyvä kehitys on pysähtynyt. Muun muassa naisten tyypin kaksi diabetes on lisääntynyt, kuitenkin 

ollen edelleen matala koko Suomeen verrattuna. Samoin ylipainoisten määrä on kasvanut 

Kelan sairastuvuusindeksillä mitattuna mäntsäläläisten terveydentila on 96,6, luku on hieman 

noussut, mutta edelleen parempi kuin valtakunnallisesti keskimäärin, joka luku on 100. 

Sairauspäivärahaa saaneiden määrä on keikahtanut huonompaan suuntaa edellisestä vuodesta 

ollen 100,4 (koko maa 91.5). Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat Mäntsälä 94,4 (koko maa 100,4). 

Kun tarkastellaan työikäisten hyvinvointia mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden sekä 

työkyvyttömyyseläkettä saavien mukaan (vastaavan ikäisestä 25-64 vuotiaasta väestöstä) 

Mäntsälässä voidaan paremmin koko Suomeen verrattuna.  

Perusterveydenhuollon avokäyntejä on 50-64v vuotiailla jonkin verran enemän verrattuna koko 

maahan. Päihdehuollon laitoksissa olevia 24-64 vuotiaita on Mäntsälässä muuta maata 

huomattavasti vähemmän (https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator).  

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/kaikki-tulokset
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/kaikki-tulokset
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/-/kuntakohtaiset-kouluterveyskyselyn-tulokset-ovat-saatavissa
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/-/kuntakohtaiset-kouluterveyskyselyn-tulokset-ovat-saatavissa
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator


Lonkkamurtumat ovat vähentyneet, viimeisimmän tilaston mukaan luku on 0,6 (edellinen 0,9) 

vastava luku koko Suomessa on 0,7 (65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä). 

Mäntsälän yli 75-vuotiaista 91,87 % asuu omassa kodissa. Ikäpoliittiisena sekä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen saa elää ja asua 

laadukkaasti haluamassaan paikassa. Ikäihmisten hyvinvointia edistävän toiminnan kehittäminen 

tulee pohjautua kunnan strategiaan, hyvinvointisuunnitelmaan ja ikäihmisten tarpeet 

huomioivaan asuntopolitiikkaan. Keusotessa on valmisteilla Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma, 

joka korvaa Ikäpoliittisen ohjelman. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma tulee osaksi Keusoten 

alueellista hyvinvointisuunnitelmaa. 

Mäntsälässä vuonna 2016 aloitettuja hyvinvointitapaamisia 75 vuotta täyttävien, ei palvelujen tai 

omaishoidon tuen piirissä olevien luokse, ei jatkettu maaliskuun 2018 jälkeen. Tämä tapahtui 

palvelutoiminnan vastuun siirtyessä Sote-kuntayhtymälle. Edelleenkään näitä ehkäiseviä käyntejä 

ei toteuteta ja tilanne jatkon kannalta on auki. 

 

3. HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI TEHDYT 

TOIMENPITEET 

Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen 

Osallisuuden kehittämisen keskeisimmiksi teemoiksi 

nousivat kuntalaisten, yhteisöjen ja yhdistysten 

aktivoiminen, viestinnän tehostaminen, osallisuuden 

houkuttelevuuden lisääminen, yhteistyö kuntalaisten ja kunnanpäättäjien välillä, 

investointisuunnittelu ja osallistava budjetointi sekä passiivisten kuntalaisten tavoittaminen.  

(Alueellisen päätöksenteon kehittämishanke, Mäntsälän kunta ja Laurea ammattikorkeakoulu 

2018). 

Aluedemokratiaan oli vuonna 2019 varattu talousarviossa 150 000 € käytettäväksi kuntalaisten osallisuuden 

sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviin hankkeisiin. Rahat ohjattiin suoraan alueille tai 

kohteisiin. Tuettavia kohteita kartoitettiin vuoden kuluessa kolmella kuntalaiskyselyllä ja viidellä kevään 

2019 aikana toteutetulla asukasillalla. Asukasiltoihin osallistui kaikkiaan 79 kuntalaista ja nettikyselyihin 

saatiin yhteensä 265 ehdotusta. Talousarvioon varatusta summasta tuettiin yhteensä 26 hanketta ja 

käytetty kokonaissumma oli 136 000 euroa. 

Kunnan strategiassa on tavoitteena saada kouluista kylien tapahtumakeskuksia; tähän pyritään 

mm. tilojen ilmaiskäytön ja kunnan avustusjärjestelmän uudistamisella. 

Kunta on tarjonnut ilmaista yhdistys- ja kerhotilaa keskustassa, ns. Treffi- kokoontumispaikassa. 

Vuoden 2019 aikana kävijöitä oli 4036, tilaa käyttäneitä yhdistyksiä oli 106 ja eri 

yhdistysten/toimijoiden käyntikertoja oli 328. Treffin käyttäjämäärät ovat pysyneet hyvin 

samanlaisena edelliseen vuoteen verrattuna.  

Eri yhdistykset ja toimijat ovat käyttäneet vuosikymmenet Kotokartanossa olevaa juhlasalia 

erilaisten juhlien ja kuukausitapaamisten/tilaisuuksien kokoontumispaikkana. Keusoten otettua 

tilat omaan käyttöön, tämän tilan käyttömahdollisuus loppui syksyn 2019 jälkeen. Ikäihmisten 



neuvoston jäsenet tekivät perusteellista työtä tilan käytön jatkumisen eteen, mutta se ei tuottanut 

tulosta. 

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia lisättiin nuorisovaltuuston ja koulujen oppilaskuntien 

yhteistyöllä ja nuorten kuulemistilaisuuksilla. Nuorisovaltuustolla on edustajat kuntien 

lautakunnissa, jolla pyritään tiedonvälittämisen tehostamiseen sekä lisäämään nuorten kokemusta 

myös demokratiaosallisuudesta. Nuorisvaltuuston kuulemistilaisuus järjestettiin 5.11.2019. 

 

Liikunnalla on merkittävä osuus kokonaishyvinvointiin 

Kunnan liikuntapalvelut kannustavat vähän liikkuvia nuoria ja muitakin kuntalaisia liikunnan pariin 

tarjoamalla mm. terveysliikuntaneuvontaa ja opastusta. Ensimmäinen henkilökohtainen 

liikuntaneuvonta on maksuton. Vapaa-aikaohjaaja ja erityisliikunnanohjaaja päivystävät myös 

kuntosalilla yhtenä päivänä viikossa ja tarjoavat opastusta ja neuvontaa asiakkaille. 

Liikuntaneuvontaa tarjottiin 88h/vuodessa.  

Liikuntapalvelut koordinoivat ja järjestivät yhdessä alakoulujen kanssa koululaiskilpailuita 5 eri 

lajissa ja näihin kilpailuihin osallistui yhteensä 1082 oppilasta. 

Oman uimahallin puuttumisen takia liikuntapalvelut on vuosia organisoinut uimahallikuljetuksia 

naapurikuntien uimahalleihin. Ikäihmisten “päiväuinteja” järjestettiin 30 kertaa vuoden aikana ja 

osallistumiskertoja kertyi 1341. Perheille ja työikäisille tarkoitettuja “iltauinteja” järjestettiin 24 

kertaa, ja osallistumiskertoja kertyi 732. Vesivoimisteluun osallistui 70 ihmistä. 

Ohjattuun lihaskunto- ja tasapainoryhmiin osallistui yli 50 ihmisiä vuoden aikana. Sivukylillä 

vertaisohjaajat ja liikunnanohjaajat liikuttivat useita kymmeniä ihmisiä, kun tähän lisätään 

kesäuimakoululeiri ja päiväleirit liikunnan riemun koki sadat kuntalaiset. Kohti liikunnallisempaan 

elämäntapaan Starttikurssiin osallistui yhteensä 15 henkilöä 12 kertaa syksyn aikana. 

Seuroilla ja kuntalaisilla oli käytössään liikuntapalveluiden jakamia salivuoroja 14 liikuntasalissa 

yhteensä 568h/viikko. 

Jo perinteiseksi muodostunut Ikäihmisten iloinen liikuntapäivä järjestettiin yhteistyössä eri 

vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Liikuntapäivään osallistui 60 ikäihmistä. Kaikenikäisille nuorille 

tarkoitettuun Unelmien liikuntapäivään osallistui noin 50 nuorta. 

Vuonna 2019 vapaa-aikapalvelut jakoivat harrastestipendiä vähävaraisille lapsille ja nuorille 

harrastustakuun toteutumiseksi. Stipendejä myönnettiin seitsemälle nuorelle (-12). Menestyneille 

urheilijoille myönnettiin 14 stipendiä. 

Liikuntaharrastuksen aloittaminen on tehty mahdollisimman matalaksi, esimerkiksi kirjastosta voi 

lainata monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä kuten tennismailoja, eri painoisia kahvakuulia, 

pilates rullia, jumppapalloja ja joogamattoja. 



Kansalaisopisto mukaansatempaavaa hauskaa oppimista 

Mäntsälän kansalaisopisto vastaa ympäristöstä nouseviin 

sivistyksellisiin haasteisiin ja tarjoaa mahdollisuuden 

elinikäiseen harrastamiseen sekä aktiiviseen ja tavoitteelliseen 

opiskeluun eri elämänvaiheissa kaiken ikäisille opiskelijoille. 

Viime vuonna kansalaisopistossa opiskeli yhteensä 3243 (-37) 

opiskelijaa, joista miehiä oli 655 ja naisia 2588.  

Opiskelijamäärät ovat pysyneet suunnilleen samankokoisina 

useamman vuoden ajan. 

 

Opiskelijoiden ikäjakauma 2019 

0-14 vuotiaat 24% 

15-29 vuotiaat 6% 

30-59 vuotiaat 42% 

60-69 vuotiaat 16% 

yli 70-vuotiaat 12% 

 

Opisto järjesti 436 kurssia, joista liikunnan ja tanssin määrä oli 160. Vanhempi-vauva jumppa veti 

mukaansa 31 osallistujaa ja taaperojumppaan osallistui 16. Jumppamaraton sai liikkeelle 34 

innokasta. Digikursseille ja opastukseen osallistui 120 opiskelijaa. 

Suosituimmat kurssit ovatkin liikunnan, tanssin, kuvataiteiden ja kädentaitojen sekä musiikin 

ainealueilla. Opistolla on järjestetty myös runsaasti yleisöluentoja yleisaiheista taiteilijaluentoihin, 

sekä musiikkiesityksiä. 

Kansalaisopisto juhli joulukuussa kansalaisopistotoiminnan 120- vuotista taivalta Suomessa. 

Juhlaan osallistui yli 200 opiston ystävää ja opiskelijaa. 

 

Kirjasto kaikkien kuntalaisten kohtaamispaikka 

Kirjaston saavutettavuus parani, kun kirjaston 

omatoimiset aukioloajat laajenivat vuonna 2018. 

Aineiston varaamisen maksuttomuuden ulottaminen 

myös Järvenpään ja Tuusulan aineistoihin lähes 

puolitoistakertaisti varausten määrän. 

Kirjastossa järjestettiin 179 (-1%) tapahtumaa, joihin 

osallistui 1375 (+55%) henkilöä, opastuksia oli 123 

(+43%), opastuksiin osallistuneiden määrä lisääntyi 55%, ollen 1472 henkilöä. Näistä oli 

kirjavinkkauksia 59 kpl, satutunteja 37 kpl ja lukukoiratapaamisia 16.  

Toimintakulut olivat 39,9 euroa/ asukas (+5,5%).  



Noin 25 % kuntalaisista lainaa aineistoa kirjastosta tai kirjastoautosta (Uusimaa 36,5%). Kirjastossa 

järjestetään erilaisia tapahtumia eri ikäisille ja annetaan opastusta mm. digiosaamisen 

tukemiseksi. Digiopetukseen osallistujien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 20%, ollen 

90 henkilöä. 

Kirjaston käyttöaste Mäntsälässä on hieman noussut, mutta on edelleen alhaisempi kuin 

naapurikunnissa tai Uudellamaalla.  

Kirjastokäynnit/ asukas olivat: 

Mäntsälä 4,7 (+ 6%) 

Kokonaislainaus/asukas oli: 

Mäntsälä 11,4 (+12%)  

Lasten aineiston lainaus on vilkkaampaa kuin aikuisten aineiston lainaus. Lasten aineistoa lainattiin 

119 074 kertaa, josta lasten kirjallisuuden lainat olivat 103 399 (+22%). Aikuisten kirjallisuutta 

hankittiin 2471 kpl, lasten ja nuorten kirjallisuutta hankittiin 2941 kpl (+38,6%). Kirjastoautosta 

tehtiin 38 481 lainausta (+101,3%). Vuonna 2018 kirjastoauto oli reilu ½ vuotta pois ajosta. 

Kulttuuri- ja museopalvelut kuuluvat kaikille kuntalaisille 

Mäntsälän kunnan kulttuuripalvelut on tuottanut vuoden 2019 aikana kuntalaisille keskimäärin 2 

kulttuuritapahtumaa kuukaudessa ja elokuvia 5pv/kuukaudessa. Kulttuuriviikolla oli 31 (+14) 

tapahtumaa ja neljä näyttelyä. Kunnan kulttuuripalvelut osti neljä konserttia, joihin osallistui n. 

300 ihmistä. Kulttuurikasvatussuunnitelma toteutui 1-9 luokilla, joista 8 luokkien toteutus jatkuu 

vuoden 2020 puolella. Toteutukset vuonna 2019: 

1 lk. kirjastokäynnit, 2 lk. Alikartanon museovierailu, 3 lk. Hollo ja Martta konsertti, 4 lk. 

Itsenäisyyspäivän vastaanotto, 5 lk. Teatterimuseon vierailu, 6 lk. kotiseutupolut ja oma ympäristö, 

7 lk. kirjastovierailut, lisäksi suunnitelman jatkuu 2020 (kulttuurimeijeri ja käsityökeskus vierailut), 

8 lk. yhteisötaidetunnit muraaleista (maalaus vuoden 2020 puolella) ja 9 lk. joulukonsertti, joulua 

Hevisti.  

Kulttuuripalvelut tuottivat ja suunnitteli ohjelmaa myös kunnan omiin tapahtumiin, joita oli mm. 

Eko-fillari tapahtuma juna-asemalla ja vuosijuhlina veteraanipäivän juhla ja itsenäisyyspäivän 

juhla. 

Nuorisopalvelut hyvinvoinnin edistäjinä 

Nuorisopalveluiden kohderyhmä on 7-29 vuotiaat, joita Mäntsälässä on 5375. Nuorisotila oli auki 

728,15 tuntia vuoden aikana eli noin 7 kk, 25h/viikko, tänä aikana käyntikertoja kertyi 4825. 

Muuta ohjattua toimintaa nuorille oli 268 tuntia eli noin 11 viikkoa, käsittäen kesätoiminnat ja 

koulujen loma-ajan tapahtumat 12-17 vuotiaille.  

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, josta saa maksutonta apua työhön, koulutukseen 

ja arkeen liittyvissä asioissa. Ohjaamo käyntikertoja oli vuoden aikana 443 kpl. 

Erityisnuorisotyöllä ja etsivä nuoristyöllä oli 2000 kohtaamista vuoden aikana ja 1000 tuntia 

erilaista pienryhmätoimintaa 12-29-vuotiaille. 



Erityisnuorisotyö, starttivalmennustoiminta ja etsivä nuorisotyö tavoittivat syrjäytymisriskin 

omaavat nuoret tavoitteiden mukaisesti ja uutena toimintamallina syntyi uudenlaista 

pienryhmätoimintaa poikkihallinnollisesti. Perusnuorisotyön merkitys ennaltaehkäisevänä 

toimintana kunnassa on merkittävä palvelumuoto sen tarjotessa nuorille päihteettömän ja 

turvallisen toiminnan virka-ajan ulkopuolisena aikana.  

Kulttuurisen ja liikunnallisen nuorisotyön rooli vahvistui räätälöityinä retkinä, tapahtumina 

erityistä tukea tarvitseville. 

Varhaiskasvatus – suunnitelmallista hyvinvointia leikin 

kautta 

Varahaiskasvatus perustuu leikkiin, kunnioittaa lasten 

osallisuutta, tukee lapsen monipuolista kasvua ja kehitystä ja 

tuo lapselle kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Vuonna 2019 varhaiskasvatuksessa valmisteltiin ja otettiin 

käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu). Vasun 

käyttöönotto on tehty yhteisesti projektimuotoisen 

jalkauttamissuunnitelman avulla. Tämän tavoitteena on ollut 

yhteisen ymmärryksen luominen vasun sisällöstä ja sitä kautta 

toimintakulttuurin yhtenäistäminen lasten ja perheiden tasapuolisen kohtaamisen ja palveluiden 

tasalaatuisuuden turvaamiseksi. Lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja arviointiin pyrittiin lisäämään jatkuvasti. Digivalmiuksia ja tietoteknistä 

osaamista kouluttamalla on mahdollistunut yhä monipuolisempi työn ja toiminnan dokumentointi 

varhaiskasvatuksessa.  

Syksyllä 2019 varhaiskasvatuksen piirissä oli yhteensä 13 äidinkielenään muuta kuin suomen kieltä 

puhuvaa lasta, joista kaksi (2) oli kiintiöpakolaisia. Kaikilla lapsilla, joilla oli jokin muu äidinkieli kuin 

suomi, ruotsi tai saame, oli voimassa oleva S2-suunnitelma. Lisäksi S2-suunnitelma laadittiin 

monikielisille lapsille, joiden suomen kielen taidon kehittymistä tuli seurata. 

Maahanmuuttajalasten edistymistä arvioitiin muiden lasten tapaan varhaiskasvatuksessa S2-

suunnitelman puitteissa. Varhaiskasvatuksessa ei järjestetty lasten äidinkielen opetusta 

vieraskielisille lapsille. 

Varhaiskasvatuksen kokous- ja tiedottamisrakenteen uudistamisella on mahdollistettu 

ajantasaisen tiedon ja pedagogisen kehittämisen jalkauttaminen yksiköihin yhtäaikaisesti ja 

vaikuttamismahdollisuuksia lisäten.  

 

  



Oppimisen, opetuksen ja oppilaitosten toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite 

Mäntsälän peruskouluissa on järjestetty iltapäivätoimintaa 11 koulussa. Iltapäivätoimintaan on 

osallistunut toimintakauden aikana 245 oppilasta. 

Kouluissa ei sallita minkäänlaista kiusaamista ja tietoon tulleisiin kiusaamisiin puututaan, kaikissa 

kouluissa sovelletaan KiVa-koulun toimintakäytänteitä.  

Koulut toimivat opetussuunnitelman sekä lukuvuosisuunnitelman liitteenä olevan suunnitelman 

mukaisesti oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tämän lisäksi on 

vuoden 2019 aikana pilotoitu Verso-vertaissovittelun ohjelmaa. 

Opettajille on järjestetty kiusaamisen vastaisen työn ennaltaehkäisevän työskentelyn tueksi 

koulutusta (Verso, Nepsy jne.). Osana opetusta kaikilla luokka-asteilla huomioiden lasten ikä ja 

kehitysaste harjoitellaan mm. arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa, lasten ja nuorten 

turvataitoja, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, toisen asemaan asettumista, 

kiusaamisen ehkäisyä ja arjen pieniä itsehoitotaitoja sekä avun hakemista. Lisäksi on harjoiteltu 

ryhmissä työskentelyn taitoja, tunnetaitoja ja käsitellään kiusaamiseen liittyviä asioita esim. KiVa-

koulumateriaalin mukaisesti. 

Oppilaiden käytössä olevien päätelaitteiden määrää edistetään kunnanvaltuuston tekemien 

päätösten mukaisesti. Tavoitteena on, että vuoteen 2021 mennessä alakouluikäisten käytössä olisi 

1 laite/2 oppilasta ja yläkouluikäisillä olisi 1 laite/1 oppilas. Nykytilanne on, että alakoulussa on 1 

laite/2,3 oppilasta (120 laitetta puuttuu) ja yläkoulussa 1 laite/1.8 oppilasta (380 laitetta puuttuu). 

Oppilaiden digitaitoja edistetään osana opetusta. Opettajien tieto ja viestintätekniikkaa (tvt) on 

edistetty Tutor-toiminnan, ulkoisten ja sisäisten koulutusten ja tvt- koordinaattorien ja 

koulukohtaisten tvt-vastaavan tuella. Rehtorien digitaitoja on edistetty mm. rehtorikokousten 

yhteydessä järjestettyjen sisäisten koulutusten avulla.  

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty moniammatillisesti kunnan 

oppilashuoltoryhmässä (koho) sekä koulukohtaisten tulosten perusteella koulukohtaisin 

toimenpitein ( https://www.mantsala.fi/perusopetus/koululaisten-hyvinvointi- ja oppilashuolto).  

Yhdessä laadittavia kehittämistoimenpiteitä varten suunniteltiin syksyllä 2019 ja toteutettiin 

(1/2020) Hyvinvointiseminaari. Seminaariin osallistui yli 80 osallistujaa, käsittäen sekä opetus- ja 

oppilashuollon henkilöstöä, poliittisia päätöksentekijöitä, kunnan hyvinvointikoordinaattori, 

Keusoten toimijoita, oppilaiden ja nuorisovaltuuston edustajia. Keskeiset toimenpiteet koulujen 

toiminnassa kohdistuvat mm. kaikkia kouluja koskevan teeman valinnassa lukuvuonna 2019-2020 

(Hyvinvointi ja arjen taidot), oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseen, kerhotoiminnan 

toimijoiden vahvistamiseen, viestinnän kehittämiseen sekä kohtaamiseen ja vuorovaikutustaitojen 

merkityksen korostamiseen. 

Kaikki Mäntsälän koulut ovat mukana Liikkuva- koulu toiminnassa. Oppilaiden liikkumista on 

edistetty osana opetusta tukemalla välitunnilla tapahtuvaa liikkumista (välituntilainaamot, Super-

välkkä) sekä opetuspalveluiden hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattorin työn tuella. Toimintaa on 

tukenut vuoden 2019 aikana käytössä ollut Liikkuva-koulu hankerahoitus. 

https://www.mantsala.fi/perusopetus/koululaisten-hyvinvointi-


Syksyllä 2019 Mäntsälän peruskouluissa opiskeli 103 äidinkielenään muuta kuin suomen kieltä 

puhuvaa lasta, joista 19 oli kiintiöpakolaisia. Kunnassa annettiin perusopetukseen valmistavaa 

opetusta inklusiivisesti tai ryhmämuotoisesti. Valmistavaan opetukseen osasallistuvilla 

maahanmuuttajaoppilailla oli oma opinto-ohjelmansa. Mäntsälässä annettiin suomi toisena -

kielenä opetusta oppilaille, joilla oli jokin muu äidinkieli kuin suomi, ruotsi tai saame. S2- oppilaalle 

tarjottiin tukea kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. 

Perusopetuksessa maahanmuuttajaoppilaiden edistymistä arvioitiin valmistavan OPS:n yleisten 

arviointiperiaatteiden mukaisesti valmistavan opetuksen opinto-ohjelman mukaisesti ja/tai tuen 

kolmiportaisuuden vaatimukset huomioiden. Mikäli oppilas oli tuen piirissä, hänelle annettiin joko 

yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Mäntsälässä oman äidinkielen opetus ei ole toteutunut. 

Oman äidinkielen kerhotoimintaa on järjestetty persian ja thain kielessä. 

   

Yhdyskuntarakenne mahdollistaa kuntalaisten hyvinvointia 

Pyöräily tuottaa hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Pyöräily on olennainen osa kestävän 

kehityksen mukaista liikennekulttuuria. Se on monelle sopiva liikuntamuoto, jolla on myönteisiä vaikutuksia 

yksilön fyysiseen ja psykososiaaliseen terveyteen. Lisäksi pyöräilyllä on myönteisiä vaikutuksia 

liikennejärjestelmän toimivuuteen kokonaisuudessa. Keskeisimpiä kevyenliikenteen väyliä on 

taloussuunniteltu toteutettavaksi lähivuosina, mm. Jokihuhdantie, Viertolantie, Sälinkääntie ja 

Nordenskiöldintie.  

Liikenneturvallisuuteen on tulossa lähivuosina parannuksia Kivistöntielle, Nordenskiöldintielle, 

Peltolantielle ja Maisalantielle, minkä lisäksi pieniä toimenpiteitä esim. hidasteita tai kavennuksia 

suunnitellaan liikenneturvallisuustyöryhmän ohjauksella. Ympäristön ja kevyen liikenteen reittien 

laadulla on myös merkittäviä vaikutuksia asukkaiden liikkumisen määrään ja sitä kautta heidän 

terveyteensä ja hyvinvointiinsa. 

Yleiskaava 2050 on ajantasaistettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä.  

Asemakaavoitus: Meijerin asemakaavan muutos toi mukanaan meijerin päivittämisen ja uuden 

elokuvateatterin. Karhulanmäen asemakaavan muutos mahdollisti uuden kerrostalon 

rakentamisen keskustaan. Vuonna 2019 käynnistettiin Pyydyskorven asemakaavan muutoksen 

laadinta. Aluetta olisi tarkoitus kehittää asuin- ja virkistysalueena, järjestää alueen sisäiset 

tarpeelliset ja riittävät liikenneyhteydet sekä toteuttaa Taruman ja Hyökännummen koulun välinen 

kevyenliikenteen yhteys. 

Torin ja Seurojentalon asemakaavamuutos on edelleen vaiheessa. Tavoite on yhdistää tori 

Mäntsälän joen kunnostettuun rantaan ja Seurojentaloon uudistamalla alue sekä osa 

pysäköintialueesta puistoksi. 

Vuolteenpellon asemakaavan ehdotus nähtävillä, alue täydentää Linnamäen taajaman 

asuinaluetta. 

Vesiliikuntakeskuksen sijoittamispaikka on tarkastelussa. 

 

  



Ravitsemuksen kestävät valinnat ja vastuullisuus  

Hyvä ravitsemus edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä luo alueellista elinvoimaa laaja-

alaisesti ja kauaskantoisin vaikutuksin. 

Mäntsälän ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa 

huomioiden erityisruokavaliot ja ravitsemussuositukset. Eri ikäryhmien ruokasuosituksia 

noudatetaan ja ruokalistat suunnitellaan suositusten mukaisiksi. 

Ylijäämäruokailuun on mahdollisuus Mäntsälän 11 koululla heti oppilasruokailun jälkeen.  

Ylijäämäruokaa on tarjolla kaikkina arkipäivinä, pois lukien koulujen loma-ajat.  Vuoden 2019 

toteuman mukaan ylijäämäruokia on tarjottu 3318 annosta (+886). Ylijäämäruokailu tukee 

kestävää kehitystä ja vähentää ruokahävikkiä. 

Ruokapalvelujen suoritetoteuma vuonna 2019 oli 1 141 001, 98 suoritetta, johon kuuluu kaikki 

ateriat (aamupalat, lounaat, välipalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat). 

Esim. 1 oppilasateria = 1 suorite 

 

Hyvinvointia ja virkeyttä vuosiin 

Ikääntyneiden turvallista talviliikkumista kannustettiin jakamalla liukuesteitä. Vuosina 2016-2017 

aloitettua liukuesteiden jakoa jatkettiin myös vuonna 2019. Näin mahdollistettiin kaikilla 67-

vuotiailla ja sitä vanhemmille mäntsäläläisille maksuttomat liukuesteet. Liukuesteiden jaon 

yhteydessä on kerrottu lihaskunnon ja tasapainon ylläpidon merkityksestä kaatumisien ehkäisyssä.  

Vuonna 2019 järjestettiin kaksi, saman sisältöistä” Luustoterveys kuuluu kaikille” yleisöluentoa. 

Luustohoitajan pitämiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 150 kuntalaista. Tilaisuuden jälkeen 

jaettiin kaikille halukkaille liukuesteet ja Mäntsälän oma hirviheijastin. 

Kunta on lisännyt erilaisia liikuntatilaisuuksia ja –mahdollisuuksia; ohjattua liikuntaa on tarjolla 

myös ikääntyneille. Perinteeksi jo muodostunut ikääntyneille suunnattu liikuntatapahtuma 

järjestettiin syksyllä. 

 

Vapaaehtoistyössä on voimaa 

Vapaaehtoistyöllä merkittävä osuus kunnan omien palvelujen ohella. Vapaaehtoistyön 

arvostuksen ja näkyväksi tekeminen on tärkeää. Yhdistyksillä, seuroilla ja järjestöillä on yhteinen 

haaste, mistä saada toimintaan vapaaehtoisia. Mäntsälässä on aloitettu järjestelmällisesti 

panostamaan vapaaehtoistyöhön, jotta sen arvostus kasvaisi ja yhteistyön tärkeys tulisi esille. 

Läheskään kaikkia vapaaehtoistyötä ei tilastoida eikä dokumentoida.  Kunta ja Mäntsälän 

seurakunta ottivat yhdessä käyttöön www.vapaaehtoistyo.fi nettiportaalin. Yhdistyksille, seuroille 

ja järjestöille työkalu on ilmainen. Tavoitteena on, että vapaaehtoiset ja vapaaehtoistyöt 

kohtaavat mahdollisimman helpolla ja käyttäjäystävällisellä tavalla.  



Vuonna 2019 Mäntsälän toimijat ovat luoneet Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalveluun vapaaehtoistehtäviä 

yhteensä 32 kpl. Näihin tehtäviin on yhteensä 23 ilmoittautumista.  Yhdistykset ovat laittaneet ilmoituksia 

sivustolle, mutta määrä on vielä melko vaatimaton. Vapaaehtoistyo.fi työkalun mainostaminen ja esillä 

pitäminen on jatkuvaa toimintaa. 

SPR:n, MLL:n, SRK:n ja Sydänyhdistyksen lisäksi monet pienemmät toimijat tekevät myös arvokasta 

vapaaehtoistyötä. Vuoden 2019 aikana eri yhdistykset ja seurat suunnittelivat yhteistä 

vapaaehtoistyönkurssia Yhdistysverkoton koordinoimana. Kurssi laitettiin Kansalaisopiston 

ohjelmaan 1/2020. Tämä on tavoitteellista yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tavoitteena saada 

uusia vapaaehtoisia. 

Yhdistykset ja järjestöt ovat edustettuina kunnan poikkihallinnollisessa hyvinvointiryhmässä. 

 

Kunnan kotouttamistyö 

Mäntsälän kunta ei vastaanottanut kiintiöpakolaisia 

vuonna 2019. Viime vuonna Mäntsälään muutti 

virolaisia, jotka eivät tarvinneet kotouttamispalveluita. 

Vuonna 2016-2017 aikana saapuneiden 

kiintiöpakolaisten lisäksi ohjaus- ja neuvontapiste 

Olkkarin palveluita tarjottiin lähinnä puolisoille ja lapsille, 

jotka ovat tulleet maahan perhesiteen perusteella. Tukea 

annettiin myös ilman sosiaalisia verkostoja kahdelle jo 

pidempään Mäntsälässä asuneelle maahanmuuttajalle, 

yhdelle paperittomalle ja yhdelle turvapaikanhakijalle. Vuoden 2019 valtionkorvausten /KEHA) 

piirissä oli kaikkiaan 53 kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä. 

Peruspalveluissa on vielä niin kutsuttuja aukkopaikkoja. Kunnassa ei ole pysyvää valmistavan 

luokan opetusta, jollaisen käynnistäminen ja alasajo ovat aina haastavaa. Riittävä resurssi puuttuu 

myös maahanmuuttajaoppilaiden tuen koordinaatiosta niin peruskoulu- kuin esiopetuspuolella. 

Näiden palveluiden tarjoaminen voitaisiin katsoa vetovoimatekijäksi myös työperäisen 

maahanmuuton osalta. 

Vuoden 2019 aikana jatkettiin asuntojen hankintaan ja asumiseen liittyvän neuvonnan antamista 

niin Olkkarissa kuin Mäntsälän vuokra-asunnot Oy: säkin. Olkkarista käsin annetaan ohjausta ja 

neuvontaa arjen- ja elämänhallintaan liittyvissä moninaisissa asioissa, kuten esimerkiksi 

taloudenpitoon ja toimeentuloon, erilaisiin hakemusasioihin, terveydenhoitoon, opiskeluun ja 

lasten sekä nuorten asioihin, kuten harrastuksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi työntekijät olivat 

tarvittaessa asiakkaiden tukena näiden asioidessa Kelassa, TE-toimistossa, terveys- ja 

sosiaalipalveluissa jne. Viikoittain asiakastapaamisia oli noin 15-20. Tapaamisten pituus vaihteli 15 

minuutista kahteen tuntiin.  

Olkkarissa tarjottiin vuonna 2019 myös monenlaista toimintaa yhdessä 3. sektorin kanssa. Olkkarin 

vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista vastasi kunnan maahanmuuttokoordinaattori. Viikoittain 

neuvontapisteen tiloissa kokoontui Harjoitellaan suomea -ryhmä / Läksykerho, jossa tarjottiin eri-



ikäisille maahanmuuttajille tukea mm. läksyissä, sekä lasten kuvataidekerho.  Vapaaehtoisille 

järjestettiin syksyllä 2019 koulutus. 3.sektorin toimijoilla oli mahdollisuus järjestää omia 

kokouksiaan Olkkarissa. 

 

4.JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET 

 

Vuoden 2019 alusta alkaen sotepalvelut on tuottanut kuuden kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, 

Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) muodostama Keski-Uusimaan Sote-kuntayhtymä. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymälle kunnalle jäi vastuu 

huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä. Hyvinvointilautakunnan rooli on seurata 

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, sekä antaa tässä roolissa 

lausuntoja yhtymälle ja kunnanhallitukselle sen omistajaohjaustehtävän toteuttamiseksi. 

Hyvinvointilautakunnan rooli Keusoten valvojana tulee ottaa riittävällä painoarvolla huomioon kunnan 

päätöksenteossa. 

Kuntayhtymän kanssa tulee tiivistää yhteistyötä ennaltaehkäisevien palvelujen konkreettisten 

toimenpiteiden osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa myös tehokasta tiedon vaihtoa alueellisen 

hyvinvointityöryhmät työskentelyn lisäksi.  Kunnan vuotuinen sotebudjetti on n. 60 miljoonaa 

euroa ja sisällä on myös panostuksia ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Ikääntyvät muuttavat enenevässä määrin sivukyliltä keskustaan. Lisääntyvän 

vanhusväestön/muistisairaiden asumismuotojen muutostarve tulee nopeutumaan. Kunnan tulee 

kehittää asuinalueita ja asumismuotoja ikäystävälliseksi ja suosia muun muassa palvelu-

/yhteisökorttelirakentamista, johon voi kuulua erilaisia asumisratkaisuja.  

Ravitsemussitoumus on yksi toimintamalli, jolla toimijoita kannustetaan tekemään konkreettisia 

toimenpiteitä: ravitsemussuositusten käytäntöön viemiseksi, elintarvikkeiden ravitsemuslaadun 

parantamiseksi ja terveyttä edistävien ruokailumahdollisuuksien lisäämiseksi. 

Kunnan ja yhdistysten yhteinen kunnan hyvinvointityöryhmä on poikkihallinnollinen valmisteluelin 

ja sen työ on päässyt liikkeelle.  Yhteinen tietoisuus on lisääntynyt kuntaorganisaation sisällä siitä, 

mitä hyvinvointityötä kullakin toimialalla, tytäryhtiöissä sekä yhdistys- ja järjestökentällä tehdään.  

Suunta on myönteinen ja ryhmän painopiste jatkossa liittyy kuntalaisten konkreettisiin 

hyvinvointia edistäviin tapahtumiin sekä niihin toimenpiteisiin, mitä hyvinvoinnin ja 

terveydenedistämisen mittarit kertovat.  Esimerkkinä mitä yhdessä moniammatillisesti voidaan 

tehdä, että kouluruokailun houkuttelevuus kasvaa. 

Kunnan avustusjärjestelmää uusittiin laatimalla uudet konkreettiset kriteerit kansalaisavustusten 

myöntämiselle  

 



 

Vuoden 2020 aikana tulee uudistaa avustushakemus ja tarkastella nuoriso-, liikunta – ja 

kulttuuriavustusten myöntämisperusteita. 

 

III VALTUUSTOKÄSITTELY 

 

1. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin sekä suunnitelman laatijat 

Käytännöt toteutuksesta ovat vastanneet Esa Siikaluoma hallintojohtaja, Vuokko Leirimaa 

hyvinvointikoordinaattori ja Teemu Kanerva tietohallinnon asiantuntija. 

Kunnan hyvinvointiryhmään kuuluvat: Monica Sulopuisto työhyvinvointikoordinaattori, Tiina Hast 

työllisyyskoordinaattori, Anne Kihlman vapaa-aikapäällikkö, Harri Bister liikuntasihteeri, Sara 

Kaartti suunnitteluavustaja, Jyrki Teeriaho markkinointipäällikkö, Janne Mäkinen opetuspäällikkö, 

Mervi Tuominen varhaiskasvatuspäällikkö, Anu Järvi-Uutela kirjastonhoitaja, Airi Pekkala-Mäkitalo 

kansalaisopiston rehtori, Marjut Suo Keusoten edustaja, Matti Sulonen toimistoinsinööri, Sirkku 

Mäkelä suunnittelija, Eija Liljavirta Mäntsälä-Pornainen Muisti ry, Merja Hietala SPR, Tiina 

Haukijärvi Mäntsälän SRK, Inkeri Lainila ikäihmisten neuvosto, Tiina Roikonen vammaisneuvosto, 

Sanna Velin kuntalaisedustaja, Eerika Laalo-Häikiö Mäntsälän voimistelijat, Rauni Ohvo Mäntsälän 

vuokra-asuntojen toimitusjohtaja, Riikka Rautama asuntoneuvoja, Antton Hägglund 

hyvinvointilautakunnan edustaja. 

2. Hyvinvointiraportin 2019 hyväksyminen 

 

8.6.2020 Kunnanhallitus 

22.6. 2020 Kunnanvaltuusto 


