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Johdanto 
Hyvinvoivat asukkaat ovat Mäntsälän keskeinen voimavara. Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisten palveluita tuottavat kunnan lisäksi useat muutkin ta-
hot, kuten seurakunta, yhdistykset ja yritykset. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on ennen kaikkea käytännön tekoja kuntalaisten hyväksi ja osal-
lisuuden vahvistamista koko kuntayhteisössä. Mitä paremmin kunnassa tiede-
tään asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tila, sitä täsmällisemmin pystytään 
puuttumaan ongelmiin, ehkäisemään niiden syntyä ja ryhtymään toimiin kun-
talaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 
 
Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö perustuu kunnanvaltuuston 
hyväksymään kuntastrategiaan (kuvio 1). Mäntsälän kunnanvaltuusto hyväk-
syi joulukuussa 2021 uuden strategian, “Parhaan arjen paikkakunta”. Strategi-
assa on vahva osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulma. Strate-
gia tukee vuosien 2020–2021 hyvinvointisuunnitelmaan kirjattuja hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämistyön painopistealueiden pohjalta asetettuja tavoit-
teita. Tavoitteet ovat linjassa myös alueellisen Keski-Uudenmaan sote -kun-
tayhtymän (Keusote) hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden kanssa. 
 

 
 
Kuvio 1. Mäntsälän kunnan strategia ja kärkitavoitteet vuosille 2022–2025. 
 
Kunnan hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit seuraaville vuo-
sille. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain kunnan osavuosi- ja 
tilinpäätös raportoinnissa sekä hyvinvointiraportissa. Laajempi hyvinvointiker-
tomus tehdään kerran valtuustokaudessa hyvinvointipolitiikan johtamisen, 
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Edellinen 
laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2021. 

 
Tämä hyvinvointiraportti on kunnan eri toimialojen yhdessä laatima tietopa-
ketti asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista teki-
jöistä. Raportissa hyvinvoinnin edistämistä ja siinä tapahtuneita muutoksia 
tarkastellaan vuosien 2020–2021 hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen ta-
voitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden mukaisesti liikkumisen, digiosaami-
sen sekä syrjäytymisen ennakoinnin ja osallisuuden näkökulmista.  
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1 Väestön terveydentila ja terveydenedistämisaktiivi-
suus tilastojen valossa 

Hyvinvointi ja terveys ovat moniulotteisia käsitteitä, joita ei voida mitata vain 
yhdellä mittarilla. Tämän vuoksi hyvinvointiraportissa väestön hyvinvointia ja 
terveyttä kuvaavina mittareina käytetään Kouluterveyskyselyn vuoden 2021 
tuloksia, Sotkanetin tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista 
sekä kansainvälisesti käytettyä PYLL-indeksiä (Potential Years of Life Lost). 
Näiden lisäksi kunnan terveydenedistämisaktiivisuutta tarkastellaan tervey-
den edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisarin avulla. 
 
Kaikkia indikaattoreita ei ole mahdollista verrata vuosittain tietojen keräämis-
tavan, tietojen puuttumisen vuoksi tai siksi, että indikaattoreista ei enää ke-
rätä tietoja. Esimerkiksi ylipainoisten työikäisten suhteellista määrää ei ole 
päivitetty Sotkanetiin enää vuoden 2017 jälkeen. Myöskään työikäisten ja 
ikäihmisten liikkumisen lisäämisen arviointikriteeriksi kirjattua tuki- ja liikun-
taelinsairausindeksiä ei ole päivitetty vuoden 2016 jälkeen. 

1.1 Väestön terveydentila 

Kouluterveyskyselyn (2021) perusteella Mäntsälässä lasten ja nuorten tyyty-
väisyys elämään on laskenut vuodesta 20191 (taulukko 1). Samansuuntaista 
laskua on tapahtunut koko maassa, mutta erityisesti lukiolaisten tyytyväisyys 
elämään on laskenut huomattavasti enemmän Mäntsälässä kuin koko 
maassa. Yhä useampi perusopetuksen oppilas ja toisen asteen opiskelija ko-
kee oman terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi2. Erityisen paljon 
muutosta on tapahtunut lukiolaisilla. 
  

Perusopetus 4. 
ja 5. lk 

Perusopetus 8. 
ja 9. lk 

Lukio 1. ja 2. 
vuosi 

Ammatillinen 
oppilaitos 

  Tyytyväinen elä-
määnsä, % 

Tyytyväinen elä-
määnsä tällä 
hetkellä, % 

Tyytyväinen elä-
määnsä tällä 
hetkellä, % 

Tyytyväinen elä-
määnsä tällä 
hetkellä, % 

2019 89,2 73,6 80,3 71,3 

2021 83,5 64,4 59,9 64,8 
     

  Kokee tervey-
dentilansa kes-
kinkertaiseksi 
tai huonoksi, % 

Kokee tervey-
dentilansa kes-
kinkertaiseksi 
tai huonoksi, % 

Kokee tervey-
dentilansa kes-
kinkertaiseksi 
tai huonoksi, % 

Kokee tervey-
dentilansa kes-
kinkertaiseksi 
tai huonoksi, % 

2019 9,8 21,2 15,8 23,3 

2021 10,8 27,3 35,1 28,4 

 
Taulukko 1. Kouluterveyskyselystä saadaan tärkeää tietoa lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista ja terveydestä. Vertailtaessa vuoden 2021 tuloksia aikaisem-
piin vuosiin, tulee huomioida poikkeusolojen vaikutus vastaajien kokemuk-
siin. 

 
1 Elämään tyytyväisyys. Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021 - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
2 Koettu terveys, oireet ja sairaudet. Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021 - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_aluevertailu2?alue_0=600836&alue_0=601322&vuosi_0=v2019&mittarit_0=200138&mittarit_1=200101&mittarit_2=200199&sukupuoli_0=143993&kouluaste_0=161123
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi2?alue_0=235907&mittarit_0=187209&mittarit_1=199281&mittarit_2=200554&sukupuoli_0=143993
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Mäntsälän alakoululaisilla on koko maahan verrattuna vähemmän ahdistusoi-
reilua, mutta enemmän mielialaan liittyviä ongelmia3. Noin 23 % 4. ja 5. luok-
kalaisista on kokenut vähintään lievää ahdistuneisuutta tai mielialaan liittyviä 
ongelmia kouluterveyskyselyä edeltäneen kahden viikon aikana4. Yläkou-
luikäisten nuorten ja toisen asteen opiskelijoiden kohtalaisen tai vaikean ah-
distuneisuuden kokemukset ovat lisääntyneet niin Mäntsälässä kuin koko 
maassa5. Eniten ahdistuneisuuden kokemukset ovat lisääntyneet yläkouluikäi-
sillä ja masennusoireilu puolestaan lukiolaisilla6. 

 
Kouluterveyskyselyn mukaan 4. ja 5. luokkalaisten tyttöjen kokema seksuaali-
nen kommentointi, ehdottelu, viestittely tai kuvamateriaalin näyttäminen on 
lähes kolminkertaistunut vuodesta 20197. Häiritsevän seksuaalisen ehdotte-
lun tai ahdistelun kokemukset lisääntyivät reilusti myös 8. ja 9. luokkalaisten, 
lukiolaisten ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien tyttöjen sekä lukio-
laispoikien keskuudessa8. Kouluterveyskyselyn mukaan myös koulukiusaami-
nen on Mäntsälässä lisääntynyt. Kiusaamista on kokenut etenkin 8. ja 9. luok-
kalaiset tytöt ja pojat sekä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat pojat9. 
Kiusaamisen lisäksi myös yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet kaiken-
ikäisillä lapsilla ja nuorilla10. 

 
Mäntsälässä nuorten liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt ja vähän liikkuvien 
osuus laskenut perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisten sekä lukiolaisten keskuu-
dessa11. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden osalta tilanne on päinvas-
tainen ja vähän liikkuvien osuus on kääntynyt pienoiseen nousuun aktiivisesti 
liikkuvien osuuden vähentyessä. Lähes 30 % yläkoulun oppilaista ja yli 20 % 
toisen asteen opiskelijoista liikkuu päivittäin vähintään tunnin. Perusopetuk-
sen 4. ja 5. luokkalaisista 44,6 % liikkuu päivittäin vähintään tunnin, mikä on 
aavistuksen enemmän kuin koko maassa12. Erot Mäntsälän ja koko maan vä-
lillä ovat kuitenkin pienentyneet koronapandemian aikana. 
 
Ylipainoisten 2–12-vuotiaiden määrä on Mäntsälässä lisääntynyt vuosien 
2019–2020 aikana13. Myös ylipainoisten yläkoululaisten ja lukiolaisten määrä 
on kasvanut ollen nyt korkeampi kuin koskaan aiemmin14. Ammatillisessa op-
pilaitoksessa opiskelevien ylipainoisten nuorten määrä on kääntynyt uuteen 
nousuun nousten samalle tasolle kuin vuosina 2013 ja 2017. Ylipainoisia 

 
3 Mielenterveys, mielialaan liittyvät ongelmat. Kouluterveyskyselyn tulokset 2017–2021. - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
4 Mielenterveys, ahdistusoireilu. Kouluterveyskyselyn tulokset 2017–2021. - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
5 Mielenterveys, ahdistuneisuus. Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021 - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
6 Mielenterveys, masennusoireilu. Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021 - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
7 Häirintä ja väkivalta, seksuaalinen kommentointi, ehdottelu, viestittely tai kuvamateriaalin näyttäminen. Kouluterveysky-
selyn tulokset 2017–2021. - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
8 Häirintä ja väkivalta, häiritsevä seksuaalinen ehdottelu tai ahdistelu. Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021 - THL kuu-
tio- ja tiivistekäyttöliittymä 
9 Koulukiusaaminen. Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021 - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
10 Ystävät ja yksinäisyys. Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021 - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
11 Liikkuminen ja paino. Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021 - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
12 Liikkuminen. Kouluterveyskyselyn tulokset 2017–2021. - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 
13 Tulostaulukko - Ylipainon yleisyys. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 
14 Liikkuminen ja paino, ylipainoisuus. Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021 - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk4/summary_aluevertailu3?alue_0=87869&alue_0=235907&mittarit_0=187209&mittarit_1=200386&mittarit_2=199810&vuosi_0=v2019&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk4/summary_aluevertailu3?alue_0=87869&alue_0=235907&mittarit_0=187209&mittarit_1=200386&mittarit_2=200547&vuosi_0=v2019&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi2?alue_0=235907&mittarit_0=187209&mittarit_1=200386&mittarit_2=199373&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi2?alue_0=235907&mittarit_0=187209&mittarit_1=200386&mittarit_2=200369&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk4/summary_aluevertailu3?alue_0=87869&alue_0=235907&mittarit_0=199799&mittarit_1=200283&mittarit_2=200141&vuosi_0=v2019&sukupuoli_0=144002
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk4/summary_aluevertailu3?alue_0=87869&alue_0=235907&mittarit_0=199799&mittarit_1=200283&mittarit_2=200141&vuosi_0=v2019&sukupuoli_0=144002
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_aluevertailu2?alue_0=600836&alue_0=601322&vuosi_0=v2019&mittarit_0=199799&mittarit_1=200283&mittarit_2=403025&sukupuoli_0=144002&kouluaste_0=161293
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_aluevertailu2?alue_0=600836&alue_0=601322&vuosi_0=v2019&mittarit_0=199799&mittarit_1=200283&mittarit_2=403025&sukupuoli_0=144002&kouluaste_0=161293
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_aluevertailu2?alue_0=600836&alue_0=601322&vuosi_0=v2019&mittarit_0=199799&mittarit_1=199682&mittarit_2=199867&sukupuoli_0=144002&kouluaste_0=161293
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_aluevertailu2?alue_0=600836&alue_0=601322&vuosi_0=v2019&mittarit_0=200138&mittarit_1=199281&mittarit_2=199700&sukupuoli_0=144002&kouluaste_0=161293
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi2?alue_0=235907&mittarit_0=200537&mittarit_1=199843&mittarit_2=337159&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk4/summary_aluevertailu3?alue_0=87869&alue_0=235907&mittarit_0=200537&mittarit_1=199843&mittarit_2=200285&vuosi_0=v2019&sukupuoli_0=143993
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s_avstY1iTcCAA==&region=szb2sTarAgA=&year=sy5ztjbW0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi2?alue_0=235907&mittarit_0=200537&mittarit_1=199843&mittarit_2=200056&sukupuoli_0=143993
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lapsia ja nuoria on Mäntsälässä suhteessa enemmän kuin koko maassa.  
 

Mäntsälän aikuisväestön terveydentila oli edellisessä PYLL-analyysissa (2018) 
selvästi parempi kuin koko maassa, ja sen kehitys on jatkunut edelleen ylei-
sesti ottaen hyvänä ja samansuuntaisena (vuoden 2019 tulosten pohjalta) 
kuin koko Keusotessa, vaikkakin hieman hitaammin kuin koko maassa. Muu 
Suomi on kirinyt Keusotea kiinni, mutta Mäntsälän väestön terveydentila on 
edelleen koko maata parempi (taulukko 2). 
 
Mäntsälässä naisten terveystilanne on miehiä selvästi parempi kuitenkin niin, 
että naisten ja miesten ero on kaventunut, mikä on kokonaisuuden kannalta 
hyvä asia. Elämäntapoihin liittyvien syiden (alkoholi ja huumeet, itsemurhat ja 
keuhkosyöpä/tupakka) johtava asema ennenaikaisten inhimillisen pääoman 
menetyksissä ei Mäntsälässä näyttäydy niin ongelmallisena kuin esimerkiksi 
Järvenpäässä. Kuitenkin suurin yksittäinen inhimillisen pääoman menetysten 
syy Mäntsälässäkin ovat tapaturmat ja itsemurhat, joihin terveydenhuollon 
korjaavat toimenpiteet eivät yksin auta. 
 
Mäntsälän naisten huono, jopa hälyttävä, keuhko- ja rintasyöpätilanne puo-
lestaan antaa aiheen seulontojen kattavuuden ja hoitoon ohjauksen kriitti-
seen arviointiin ja parantamiseen. Juuri nämä syyt ovat aiheena Mäntsälän 
naisten miehiä huonompaan yleisarvosanaan. 

 

Kohdeväestö Kaikki N+M Naiset Miehet 

Mäntsälä 8 6 8 

Keusote 8 8 8 

Suomi 7 7 7 

 
Taulukko 2. Mäntsälän PYLL-mittauksen tulokset kouluarvosanoina, kun koko 
Suomelle on annettu vertailuluvuksi 7. 
 
Sairauspäivärahaa saaneiden (25–64 v) määrä lisääntyi Mäntsälässä vuosien 
2020 ja 2021 välillä huomattavasti, kuten myös koko maassa15. Tähän on vai-
kuttanut vuonna 2020 alkanut koronapandemia. Tulkinnassa tulee ottaa huo-
mioon, että luvut sisältävät varsinaisen sairauspäivärahan lisäksi myös muita 
päivärahaetuuksia. Kun tarkastellaan työikäisten hyvinvointia mielentervey-
den ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien mukaan 
(vastaavan ikäisestä 25–64-vuotiaasta väestöstä), Mäntsälässä voidaan pa-
remmin Keusoteen ja koko maahan verrattuna16. 
 
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä (kaikki yhteystavat huomi-
oiden) oli Mäntsälässä vuonna 2019 1395/1000 asukasta kohden, kun vas-
taava luku vuonna 2020 oli 385. Käyntimäärien pudotuksen osasyynä voidaan 
pitää koronapandemian aikaa, jolloin lääkärikäynnit vähenivät valtakunnalli-
sesti. 
 

 
15 Tulostaulukko - Sairauspäivärahaa saaneet. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 
16 Tulostaulukko - Työkyvyttömyyseläkettä saavat. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbxAwA=&region=szb2sTarAgA=&year=sy5ztjbR0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s3YKBgA=&region=szb2sTarsjZ2BAA=&year=sy5ztjbV0zUEAA==&gender=m;f;t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228&order=B
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Ikäpoliittisena sekä ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoit-
teena on, että mahdollisimman moni ikäihminen saisi elää ja asua laaduk-
kaasti haluamassaan paikassa. Ikäihmisten hyvinvointia edistävän toiminnan 
kehittäminen pohjautuu kunnan strategiaan, hyvinvointisuunnitelmaan ja 
ikäihmisten tarpeet huomioivaan asuntopolitiikkaan. Kotona asuvien yli 75-
vuotiaiden määrä on lisääntynyt hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukai-
sesti. Vuonna 2020 Mäntsälässä 92,3 % yli 75-vuotiaista asui omassa kodis-
saan. 
 
Vuoden 2021 aikana valmistui paitsi Keusoten alueellinen ikääntyneiden hy-
vinvointisuunnitelma myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–
2025. Molemmat ovat osa Keusoten alueellista hyvinvointisuunnitelmaa. 

1.2 Terveydenedistämisaktiivisuus 

TEAviisari kuvaa kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi (kuvio 2). TEAviisarin mukaan Mäntsälän terveydenedistämisak-
tiivisuudessa on parannettavaa kaikilla sektoreilla. 
 

 
 
Kuvio 2. TEAviisari osoittaa, onko kunnan eri sektoreiden tulos hyvä vai huono 
vai onko niissä parannettavaa. 
 
Mäntsälän terveydenedistämisaktiivisuus laski vuoden aikana aavistuksen 
kaikkien sektoreiden yhteenlaskettujen pisteiden osalta (taulukko 3). Tämän 
sai aikaan terveydenedistämisaktiivisuuden pisteiden heikentyminen kunta-
johdon ja kulttuurin sektoreilla. Muiden sektorien pisteet pysyivät entisel-
lään17.  

 

 
17 Mäntsälän tulokset - TEAviisari - Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä 

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=NAKOKULMA&y=2021&chartType=pointer&cmp=r&r=KUNTA505
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Taulukko 3. Terveydenedistämisaktiivisuuden pisteytykset osoittavat kunnan 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehittymisen. 
 
Kuntajohdon sektorilla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resursointi 
nousi huomattavasti, mutta samalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
organisoinnissa, vastuun määrittelyssä ja toimeenpanossa sekä asukkaiden 
mahdollisuudessa osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin tapahtui 
laskua. Kulttuurisektori on ollut koko maahan verrattuna selvästi alhaisempi 
edellisessäkin mittauksessa. Verrattaessa Mäntsälän pisteitä sektoreittain 
koko maahan, on etenkin Mäntsälän kunnanjohdon, liikunnan ja kulttuurisek-
torien terveydenedistämisaktiivisuudessa parannettavaa. 

2 Liikkumisen lisääminen 
Liikunnan tiedetään olevan hyväksi niin ihmisen terveydelle kuin kokonaisval-
taiselle hyvinvoinnille. Liikunnan harrastaminen tuo hyvää oloa ja on tärkeää 
monien elintapasairauksien ehkäisyssä. Liikkumisen lisääminen ei välttämättä 
tarkoita liikunnan lisäämistä, vaan kaikenlaiset fyysiset arjen askareet ja aske-
leet ovat terveydelle hyödyllisiä.  

2.1 Kaikenikäiset 

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut toteuttivat keväällä Kävelykipinä -ta-
pahtuman ja syksyllä Valokävely -tapahtuman. Tapahtumiin osallistui yh-
teensä noin 750 mäntsäläläistä. Tapahtumien toteutuksessa oli mukana myös 
Mäntsälän Retki ry. Tapahtumat otettiin kuntalaisten puolelta iloiten vastaan 
ja ne loivat yhteisöllisyyttä kaikenikäisten kuntalaisten keskellä.  
 
Liikuntapalveluiden jakamia salivuoroja oli seurojen ja kuntalaisten käytössä 
kaudella 2021–2022 14 liikuntasalissa yhteensä 498 h/viikko. Tämä oli huo-
mattavasti aiempaa vähemmän (kausi 2019–2020 568 h/viikko), mikä johtui 
siitä, että seurat pääsivät koronarajoitusten vuoksi käyttämään tiloja ja vuo-
rojaan keväällä vain osittain. Toukokuussa rajoituksia purettiin niin, että kai-
kenikäiset saivat taas liikkua ja harrastaa sekä sisällä että ulkona. Syksyn ai-
kana harrastamista saivat jatkaa niin lapset ja nuoret kuin aikuisetkin aluehal-
lintoviraston ja Keusoten ohjeistusten rajoissa. Vuoden aikana menestyneille 
urheilijoille myönnettiin 27 stipendiä. 

 

Pisteet 2021 2020 Mäntsälä 2021 Koko maa 2021

Kaikki sektorit 63 64 63 68

Kuntajohto 62 63 62 78

Perusopetus 74 74 74 66

Lukiokoulutus 71 71 71 66

Ammatillinen koulutus .. .. .. 63

Liikunta 62 62 62 72

Perusterveydenhuolto 67 67 67 65

Kulttuuri 40 46 40 66
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Kuntaliiton kuntapalvelujen kustannusrakenne-sovelluksen18 mukaan Mänt-
sälän kunnan liikuntatoimen toimintamenot olivat vuoden 2020 tilinpäätös-
tietojen perusteella 50 €/v/asukas (kuvio 3). Toimintamenoissa on otettu 
huomioon ne toiminnot, joiden tarkoituksena on liikunnan, urheilun, ulkoilun 
ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen, ulkoalueiden 
ja -reittien tarjoaminen. Mäntsälän toimintamenot olivat yli puolet pienem-
mät kuin koko maassa keskimäärin. Tämä ei kuitenkaan anna todellista kuvaa 
liikuntamenoista, sillä Mäntsälässä liikuntapaikkojen kunnossapidon ja raken-
tamisen kustannuksista vastaa tekninen toimiala kustannusrakenne-sovelluk-
sessa käytetyn opetus- ja kulttuuripalvelun sijaan. 
 

 
 
Kuvio 3. Mäntsälän kunnan liikunta ja ulkoilumenot vuonna 2020. 
 
Mäntsälässä tehtiin vuonna 2019 liikuntakysely sekä liikuntapaikkakartoitus ja 
kunnossapitosuunnitelma. Vuoden aikana aiemmin toteutettu liikuntakysely 
oli tarkoituksena toistaa laajentaen sitä koskemaan myös liikuntapaikkoja. 
Tämä ei kuitenkaan toteutunut ja asian valmistelua jatketaan vuonna 2022. 
Vuoden 2021 alussa kuntalaisten käytössä oli vuodelta 2020 jääneitä kokeilu-
koodeja Treenaakotona.com-palveluun. Kokeilukoodit olivat osa Mäntsälä 
liikuttaa -hanketta ja kuntalaiset lunastivat niitä yhteensä 320/500 kappa-
letta. 

2.2 Lapset ja nuoret 

Koronapandemia vaikutti merkittävästi lasten liikuntaan varhaiskasvatuk-
sessa, sillä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma oli lähes kaikissa yksiköissä taka-
alalla koronan vuoksi. Myös henkilöstövaihdokset haastoivat ohjelman to-
teuttamista. Tästä huolimatta varhaiskasvatuksessa olevien lasten liikkumi-
nen pysyi arvion mukaan ennallaan, vaikkei ohjelman tavoitteita saavutettu-
kaan. 
 
Kunnan liikuntapalvelut pitivät syksyn aikana ohjattuja liikuntahetkiä perhe-
päivähoidossa ja Pilvikirsikan ryhmäperhepäiväkodissa. Muutamissa päiväko-
deissa liikuntahetkiä ei pystytty toteuttamaan koronarajoitusten ja henkilös-
tön sairastumisten vuoksi. 

 
Korona vaikutti merkittävästi myös koulujen väliseen ja sisäiseen yhteistyö-
hön sekä tapahtumien järjestämiseen. Koululaisten liikunta-aktiivisuutta saa-
tiin tuettua ulkona tapahtuvan liikkumisen, kuten liikuntatuntien ja liikunta-
välituntien kautta. Liikuntapalveluiden koordinoimia perinteisiä alakoulujen 
koululaiskilpailuja ei koronan vuoksi voitu toteuttaa, mutta syksyllä 

 
18 Kustannusrakenne-sovellus | Kuntaliitto.fi 

https://www.kuntaliitto.fi/tietotuotteet-ja-palvelut/analyysit-ja-tietoaineistot/kustannusrakenne
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liikunnanohjaajat kävivät järjestämässä koulukohtaiset kolmas- ja kuudes-
luokkalaisille suunnatut yleisurheilukisailut, joihin osallistui yhteensä 588 kou-
lulaista. 
 
Lukuvuoden 2021–2022 aikana on luotu rakenteita ja toimintatapoja harras-
tustoiminnan järjestämiseen koulupäivän yhteydessä muun muassa koulun 
kerhotoiminnan ja Harrastamisen Mäntsälän mallin puitteissa. Harrastamisen 
Mäntsälän malli otettiin käyttöön syksyllä. Harrastustoimintaan osallistui n. 
185 lasta /viikko, harrastusryhmiä oli 19. Harrastustoimintaa järjestettiin kai-
kissa kouluissa, paitsi yhdessä (Saaren koulu), jossa oppilaita ei ilmoittautunut 
tarpeeksi ryhmän perustamiseksi, koska koronasuositusten mukaisesti oppi-
lasryhmiä ei saanut sekoittaa. Syksyn koronarajoitukset aiheuttivatkin suuria 
haasteita harrastustoiminnan järjestämisessä. 

 
Valtioneuvoston neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja 
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen 
(338/2011) 4 §:n mukaisia terveystarkastuksissa ja -neuvonnassa saatuja seu-
rantatietoja kunnan väestön terveydestä ja hyvinvoinnista hyödynnettiin kou-
lukohtaisesti osana yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Erillisiä koosteita lasten 
terveydentilasta terveystarkastuksiin perustuen ei kuitenkaan Keusoten ta-
solla tehdä. Tämän vuoksi kuntatasolla tietoja ei pystytty hyödyntämään 4 §:n 
mukaisesti palvelujen suunnittelussa. Myöskään liikuntalähetteitä ei tehty 
lapsista tai nuorista. 

2.3 Työikäiset 

Vuoden aikana liikuntaneuvontaa annettiin 104 henkilölle. Ohjatut lihas-
kunto- ja tasapainoryhmät kokoontuivat koronan takia vain syksyn aikana. 
Ryhmiin osallistuttiin 65 kertaa. Kohti liikunnallisempaan elämäntapaa -start-
tikursseille osallistui yhteensä 11 henkilöä 17 kertaa. Varsinaisia liikuntalähet-
teitä ei työikäisistä tehty, mutta yksittäiset työikäiset ottivat itse yhteyttä 
kunnan liikuntapalveluihin liikuntaneuvontaa ja -ohjausta saadakseen. 
 
Kansalaisopistossa erityisen suosittuja olivat vuoden aikana liikunnan etäkurs-
sit. Liikuntavälineiden lainaukset sekä liikuntapalveluista että kirjastosta kas-
voivat 45 %. Suosituimpia lainavälineitä olivat hulavanteet, jumppakuminau-
hat ja kahvakuulat. Vuoden aikana hankitut lumikengät (2 paria) olivat lai-
nassa yhteensä 18 kertaa. Perheiden ja työikäisten iltauinnit olivat kevään ja 
syksyn ajan tauolla koronarajoitusten vuoksi. 
 
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä sidekudossairauksien vuoksi työkyvyttö-
myyseläkettä saavia 16–64-vuotiaita oli Mäntsälässä vuonna 2020 1,1 %, kun 
vuonna 2019 heitä oli 1,0 %. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi 
oikeutettujen osuus väestöstä lisääntyi 0,2 % vuodesta 2020. Ikävakioidun 
indeksin mukaan Mäntsälässä on enemmän erityiskorvattaviin lääkkeisiin dia-
beteksen vuoksi oikeutettuja kuin koko maassa.  
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2.4 Ikäihmiset  

Naapurikuntien uimahalleissa toteutettavat eläkeläisten päiväuinnit olivat 
kevään ajan tauolla koronan vuoksi, mutta ne aloitettiin syksyllä. Eläkeläisten 
uintimatkoja järjestettiin 12 kpl ja osallistumiskertoja kertyi 423. Syksyllä jär-
jestetyt vesijumpparyhmät (2 kpl Orimattilassa ja 2 kpl Kärkölässä) kokoontui-
vat 52 kertaa ja osallistumiskertoja kertyi kaikkiaan 467. Vaikka varsinaisia 
liikuntalähetteitä ei ikäihmisistä tehty, olivat ikäihmiset itse yhteydessä kun-
nan liikuntapalveluihin. 

 
Ikäihmisten lonkkamurtumat vähenivät vuosien 2019 ja 2020 aikana niin, että 
lonkkamurtumia oli 0,4 %:lla (edellinen 0,6 %) 65 vuotta täyttäneistä vastaa-
van ikäisistä, kun vastaava luku koko maassa oli 0,6 %19. Kaatumisiin ja pu-
toamisiin liittyvien hoitojaksojen määrä 65 vuotta täyttäneillä lähes puolittui 
vuosien 2019–2020 aikana20. Kaatumisten ja lonkkamurtumien vähenemisen 
voidaan arvioida korreloivan toistensa kanssa. 

3 Kaikenikäisten digiosaamisen vahvistaminen 
Digitaalisuus voi olla haaste tai mahdollisuus. Yhteiskunnan toimintojen ja 
palvelujen siirtyessä yhä enenevissä määrin digitaalisiksi, korostuu kaiken-
ikäisten digiosaamisen vahvistamisen tärkeys ja sen merkitys hyvinvointiin. 

3.1 Lapset ja nuoret 

Lasten digiosaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa eteni laitteiden 
osalta siten, että laitteita oli vuoden lopulla käytössä vähintään yksi/ryhmä eli 
yhteensä noin 50 laitetta. Laitteiden käyttöasteen seurantaan ei ollut mitatta-
vaa välinettä ja käyttö vaihteli ryhmittäin. Kaikille varhaiskasvatuksessa ole-
ville lapsille kuitenkin tarjottiin mahdollisuus digivälineiden käyttöön. Esimer-
kiksi esiopetusryhmät käyttivät laitteita enemmän kuin pienten lasten ryh-
mät. Keväällä kasvattajien digiosaamisen vahvistamiseksi laadittiin Mäntsälän 
kunnan varhaiskasvatuksen monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologia-
suunnitelma, joka otettiin käyttöön ja jalkautettiin yksiköihin päiväkodin joh-
tajien kautta. Palautetta tai arviointia lasten digiosaamisen vahvistamisen on-
nistumisesta ei pystytty koronan ja niukkojen henkilöstöresurssien vuoksi ke-
räämään palveluyksiköiltä. 
 
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa digiosaamisen painopisteinä oli 
Teamsin käyttö opetuksessa, ohjelmointiosaamisen kehittäminen ja robo-
tiikka. Oppilaiden käytössä olleiden laitteiden määrä on kerrottu kuviossa 4. 
Oppilaiden ja opettajien digiosaamisen huomattiin lisääntyneen selkeästi ko-
ronasta johtuvien lähi- ja etäopetuksen tarpeiden myötä.  

 

 
19 Tulostaulukko - Lonkkamurtumat. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 
20 Tulostaulukko - Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s06MAAA=&region=szb2sTarAgA=&year=sy5ztjbW0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMjAQA&region=szb2sTarAgA=&year=sy5ztjbW0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
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Kuvio 4. Oppilaiden käytössä olleiden laitteiden määrä ja tavoitearvo vuonna 
2021. 
 
Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ollessa yksi laaja-alaisen osaamisen 
sisältöalueista, läpäisi digiosaamisen vahvistaminen kaikkia oppiaineita. Oh-
jelmointiosaaminen ja vastuulliset mediataidot -hankkeiden työn suunnittelu 
ja henkilöstön koulutus käynnistettiin syksyllä. Opettajien tieto- ja viestintä-
teknologista osaamista tuettiin muun muassa tutortoiminnan kehittämis-
hankkeen kautta, minkä lisäksi digiosaamisen koulutusta toteutettiin yhteis-
työssä tietohallinnon kanssa myös muiden toimialojen henkilöstölle. Koulujen 
palaute korona-ajan tieto- ja viestintäteknologian järjestelyistä oli pääsään-
töisesti positiivista. 
 
Nuorisotilassa nuorten käytössä oli kolme tietokonetta, joilla nuoret pääsivät 
internetiin. Tietokoneita käyttivät eniten varhaisnuoret (3.–6.lk), jotka pelasi-
vat nettipelejä. Nuorisotyössä toteutettiin matalan kynnyksen digikasvatus-
toimintaa opettamalla ja ohjaamalla nuoria toimimaan verkossa asiallisesti ja 
turvallisesti. Sivukylän nuoria ohjattiin ja kohdattiin digipelien kautta. Tieto-
koneiden lisäksi nuorisotalolla oli vuosina 2020–2021 interaktiivinen peliseinä 
iWall, jota ohjattiin liikkeellä. Nuorisotalon tilaa ei kuitenkaan koettu toimi-
vaksi sen käyttämiseen, vaan nuoret olisivat kaivanneet enemmän yksityi-
syyttä pelatessaan, ja tämän vuoksi iWallin käyttö jäi vähäisemmäksi. 

3.2 Työikäiset ja ikäihmiset 

Kansalaisopistossa otettiin vuoden aikana iso siirtymä digitaalisiin palveluihin. 
Monia kursseja toteutettiin etäopetuksena kaikilla ainealueilla ja etäopetuk-
seen osallistumiseen oli saatavissa ohjausta. Kansalaisopiston digikursseille ja 
-opastuksiin osallistui vuoden aikana 67 opiskelijaa. 
 
Kirjastossa kuntalaisten digiosaamista ja osallisuuden toteutumista tuettiin 
vuoden aikana kaikille avoimen Digicafen avulla yhteensä 16 kertaa, joista 
etäyhteyksin toteutettiin viisi. 18 henkilöä sai henkilökohtaista digiopastusta. 
Yhteensä digitukea ja sen ohessa kiireetöntä läsnäoloa kirjaston kautta sai 42 
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henkilöä (kuvio 5). 
 
Kirjasto kävi vuoden aikana pitämässä Mäntsälän senioreille opastustuokion 
e-aineistoihin ja muihin kirjaston palveluihin liittyen. Kuntalaisten asiointi 
verkkokirjastossa lisääntyi 15 % ja jo puolet kirjaston maksuista maksettiin 
verkkomaksuina. Myös verkon kautta tehtyjen aineistovarausten määrä kas-
voi noin 6 %.  

 

 
 
Kuvio 5. Digiosallisuus ja -osaaminen kirjaston lukujen valossa 2021. 
 
Terveyskeskuksen sähköisten palvelujen käyttäjien määristä tai kontakteista 
ei ollut tietoa kunnan käytössä. 

4 Syrjäytymisen ennakointi ja osallisuuden vahvistami-
nen 

Osallisuutta kokeva ihminen pystyy vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. 
Syrjäytyminen on osallisuuden ulkopuolelle jäämistä. Vuosi 2021 oli tapaa-
misten ja kohtaamisten osalta erittäin rikkonainen eritasoisten koronarajoi-
tusten vaihdellessa. 

4.1 Lapset ja nuoret 

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistui vuoden aikana 
848 lasta. Yksityinen varhaiskasvatus huomioiden osallistumisprosentti oli 
noin 72 % kaikista alle 6-vuotiaista lapsista. Kerhotoimintaan osallistui vuo-
den aikana 22 lasta. 
 
Varhaiskasvatuksessa syrjäytymisen ennakointiin ja osallisuuden vahvistami-
seen vastattiin osittain hankkeilla. Koronapandemian vuoksi saadulla avustuk-
sella palkattiin puoleksi vuodeksi hanketyöntekijä Hyökännummen päiväko-
tiin. Syksyllä alkoi laaja Kuuma-kuntien yhteistyössä toteutettava Kaikille yh-
teinen varhaiskasvatus –hanke, jossa painotetaan varhaiskasvatuksen inklusii-
visuutta. Vanhempainliiton kanssa yhteistyössä tehtävä Karuselli -hanke Hyö-
kännummen ja Myllytontun päiväkodin osalta ei koronarajoitusten vuoksi to-
teutunut parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Perheiden hyvää arkea vahvistettiin kohtaamispaikkatyöllä. Vuoden aikana 
avoin päiväkoti Metsätonttu vakiinnutti asemansa matalan kynnyksen 
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lapsiperheiden kohtaamispaikkana sekä varhaiskasvatuksen kerhojen järjestä-
mispaikkana. Metsätontun päiväkoti onkin nimetty yhdeksi Mäntsälän kun-
nan liikkuvan perhekeskuksen kohtaamispaikaksi. 
 
Vuoden aikana varhaiskasvatuksessa laadittiin Mäntsälän kunnan varhaiskas-
vatuksen ja esiopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä 
suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 
Lapsille opetettiin muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kaveritaitoja 
ja ryhmässä toimimisen taitoja, joiden kautta ennaltaehkäistiin kiusaamisti-
lanteita. Suunnitelmat tehtiin osana varhaiskasvatuksen tasa-arvohanketta ja 
ne koulutettiin koko henkilöstölle, yksityisille päiväkodeille ja perhepäivähoi-
tajille (noin 225 hlö). 

 
Opetuspalveluissa kehitettiin vuoden aikana koulukohtaisia, hyvinvointia ja 
kiusaamisen vastaista toimintaa edistäviä menetelmiä yhteistyössä oppilai-
den ja heidän huoltajiensa kanssa. Kaikille kouluille yhteinen toimenpideoh-
jelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
puuttumiseksi21 hyväksyttiin sivistyslautakunnassa lokakuussa ja otettiin käyt-
töön tämän jälkeen. Kiusaamisen vastaisen työn perustana toimi lukuvuosi-
suunnitelman liitteenä oleva suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaami-
selta, väkivallalta ja häirinnältä sekä tulosalueen turvallisuuskansiomalli. Ilta-
päivätoimintaa järjestettiin lukuvuonna 2020–2021 kaikissa muissa alakou-
luissa, paitsi Arolan koulussa vähäisen hakijamäärän vuoksi ja lukuvuonna 
2021–2022 kaikissa alakouluissa. 
 
Varhaiskasvatuksen tavoin myös opetuspalveluissa syrjäytymisen ennakoin-
tiin ja osallisuuden vahvistamiseen vastattiin osittain hankkeilla. Hankkeiden 
avulla edistettiin monia teemoja, joista keskeisimpiä olivat koulupudokkuu-
den ennaltaehkäiseminen, poissaolojen vähentäminen, kiusaamisen vastai-
nen toiminta, lukutaidon edistäminen, harrastustoiminnan laajentaminen, 
lähikouluperiaatteen vahvistaminen ja opinto-ohjauksen kehittäminen osana 
oppivelvollisuuden laajentumista.  
 
Keväällä 2021 Mäntsälään perustettiin lapsi- ja perheasiainneuvosto. Neuvos-
ton tehtävänä on edistää mäntsäläläisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoin-
nin toteutumista ja yhteisöllisyyttä sekä kehittää olemassa olevia palveluja ja 
toimintoja. Neuvosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Syyskaudella neu-
vosto siirtyi hyvinvointipalveluista varhaiskasvatuspalvelujen ohjaukseen. Jär-
jestäytymisen lisäksi neuvostossa käsiteltiin tiedottamista, uutta kuntastrate-
giaa sekä valtakunnallisia ja paikallisia lapsiperheiden ajankohtaisia asioita. 
Vuoden 2022 teemoiksi valittiin lasten- ja nuorten mielenterveyden tukemi-
nen, liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen sekä luovien ajattelutapojen 
ja toimintamallien kehittäminen. 

 
Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista ohjelmaa (kirjasto- ja museovierai-
lut, elokuva-, teatteri- ja konserttielämykset, kulttuurinen kotiseututietous, 
juhla- ja tapakasvatus, kädentaidon pajat, sirkus- ja tanssitunnit, taiteen 

 
21 Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi 4.10.2021 

https://mantsala.oncloudos.com/kokous/20213035-4-1.PDF
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tekeminen, eri kulttuuritilaisuuksiin ja -viikkoon osallistuminen) toteutettiin 
kokoontumis- ja liikkumisrajoituksien takia varsin heikosti 1–9. luokille verrat-
tuna koronaa edeltävään aikaan. Joitakin teemoja, kuten sirkus- ja tanssitun-
teja ja kirjastovierailuja pystyttiin toteuttamaan, mutta joidenkin luokkien 
osalta ohjelmat jouduttiin siirtämään kevätkaudelle 2022. Kulttuurikasvatus-
suunnitelman mukaista ohjelmaa myös mukautettiin tilanteen mukaisesti. 
 
Kirjastossa vuosi 2021 oli aktiivinen lukutaidon edistämisen ja lukuinnon he-
rättelyn vuosi. Kirjaston satutuokioita järjestettiin 26 ja eskareille suunnattuja 
kirjastojuna-käyntejä neljä, jotka tavoittivat yhteensä yli 300 lasta. Satutuoki-
oita toteutettiin kirjaston lisäksi myös muun muassa ulkona leikkipuistoissa ja 
päiväkotien pihoilla. Kirjaston Youtube-kanavalle tehdyt, Kalle-ketun elä-
mästä kertovat pöytäteatteriesitykset keräsivät noin 200 katselukertaa. Asiak-
kaan tilaamia, valmiiksi noudettavaksi koottuja lastenaineistokasseja kirjas-
tossa tehtiin varhaiskasvatukseen 37 ja perheille 54 kpl. 
 
Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen kirjastotarjonnan lisäksi Lukuliikettä 
kuntiin -verkostohankkeen paikallistoteutuksena ideoitiin alakouluille Lempi-
kirja uutta luoden -kilpailu ja Kirjakummi. Lempikirja uutta luoden -kilpailu ja 
kirjakummi Kirsti Mannisen kiertue toteutettiin syksyllä kirjastovetoisesti. Lu-
kuintoa lapsissa heräteltiin myös Mannisen terveiset sisältävällä videolla, joka 
keräsi 2000 katselukertaa. Tämä projekti, sekä 2020 vuoden Kerro mulle -
hankkeen finaalitapahtumat alkuvuonna 2021 tavoittivat yhteensä yli 1300 
ala- ja yläkouluikäistä nuorta.  

 
Kaikki peruskoulun oppilaat saivat päättötodistuksen keväällä 2021, ja oppi-
laanohjaajaresurssin lisäys auttoi oppilaiden ohjauksessa toisen asteen opin-
toihin. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17–24-vuotiaita oli vuonna 2020 
Mäntsälässä suhteessa vähemmän kuin koko maassa. Myös nuorisotyöttö-
mien määrä 18–24-vuotiaasta työvoimasta oli merkittävästi pienempi verrat-
tuna koko maahan (kuvio 6). 
 

 
 
Kuvio 6. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden ja nuorisotyöttömien osuus 
Mäntsälässä verrattuna koko maahan. 
 
Nuorisotalo oli kevään ajan koronarajoitusten vuoksi kiinni, mutta muutoin 
nuoristyötä toteutettiin vuoden aikana yhteisöpalvelu Discordissa sekä nuori-
sotalo- ja pelitoimintana. Nuorisotyö teki myös kouluvierailuja ja ryhmäytymi-
siä. Vuoden 2021 aikana nuorisotalolla kävi yhteensä 1044 nuorta.  
 
Erityisnuorisotyön piirissä oli vuoden aikana yhteensä 83 nuorta. Koronatilan-
teen vuoksi yksilötyö korostui ja ryhmien koot vaihtelivat ajankohdan 
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sallimissa rajoissa. Erityisnuorisotyö osallistui vuoden aikana Keski-Uuden-
maan kuntien Ankkuritoimintaan, jota toteutettiin Mäntsälässä yhteistyössä 
poliisin ja Keusoten kanssa. Ankkuritoimintaa jatketaan myös tulevina vuo-
sina. Lisäksi erityisnuorisotyö oli vuoden aikana mukana muun muassa puo-
lustusvoimien kutsuntatapahtumassa, missä tavoitteena oli tukea nuoria ja 
ennakoida syrjäytymistä. Kevät- ja kesäaikaan nuorisotalotyön rinnalla toteu-
tettiin jalkautuvaa nuorisotyötä perusnuorisotyön kanssa yhteisenä toimin-
tana. 

 
Etsivälle nuorisotyölle tuli vuoden 2021 aikana 104 yhteydenottopyyntöä, 
joista etsivät tavoittivat 93 asiakasta. Asiakkaita tavattiin sekä avoimissa että 
suljetuissa ryhmissä, mutta pääpaino oli yksilötapaamisissa. Asiakkaille tarjot-
tiin pääasiallisesti tukea ja tsemppausta, palveluohjausta ja menetelmällistä 
työskentelyä. Lisäksi oltiin asiakkaiden tukena viranomaisverkoston luomi-
sessa ja viranomaisasioiden hoitamisessa ja tarjottiin asumiseen liittyviä pal-
veluja. Vähävaraisille ja itsenäistyville asiakkaille jaettiin esimerkiksi pitkin 
vuotta yksityisiltä saatuja lahjoituksia (vaatteita, petivaatteita, astioita). Nuo-
rille aikuisille järjestettiin pelitoimintaa, jonka keskeisinä tavoitteina oli nuor-
ten yksinäisyyden ehkäisy, sosiaalisten tilanteiden ja taitojen harjoittelu sekä 
nuorille korona-aikana kodin ulkopuolisen aktiviteetin tarjoaminen. Pelitoi-
minnalla tavoitettiin vuoden aikana 105 nuorta. Koronarajoitusten myötä 
myös etsivässä nuorisotyössä otettiin vuoden aikana käyttöön Discord, joka 
jäi pysyväksi nuorten tavoittamis- ja keskustelualustaksi. 
 
Starttivalmennus käynnistyi Mäntsälässä lokakuun alussa. Starttivalmennus 
on suunnattu ensisijaisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville alle 25-
vuotiaille mäntsäläläisille nuorille aikuisille. Starttivalmennuksessa ehkäistään 
syrjäytymistä ja vahvistetaan osallisuutta vahvistamalla nuorten elämänhal-
lintaa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Starttivalmennuksen sisällöt 
muotoutuvat pitkälti nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti nuoria osallis-
taen. Syksyn aikana Starttivalmennukseen osallistui yhteensä 10 nuorta. Nuo-
ret ohjautuivat palveluun enimmäkseen etsivän nuorisotyön tai TE-palvelui-
den kautta. 
 
Vuonna 2021 vapaa-aikapalvelut jakoivat yhdeksän harrastestipendiä vähäva-
raisille lapsille ja nuorille harrastustakuun toteutumiseksi nuorten syrjäytymi-
sen ennakoimiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. 

4.2 Työikäiset 

Kuntalaisia kutsuttiin vuoden aikana mukaan muun muassa uuden kuntastra-
tegian laadintaan, yleiskaavatyön esittelyihin, osallistaviin tapaamisiin sekä 
oman elinympäristönsä suunnitteluun. Lisäksi kuntalaisten osallisuutta vah-
vistettiin avoimella tiedottamisella. 
 
Vuoden aikana kaavoituksessa noudatettiin maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 54 §:ää, jonka mukaan asemakaava on laadittava siten, että luo-
daan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, 
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palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Kaavoituk-
sella pidettiin huolta, että asuinalueet tukevat hyvinvointia ja asukkaiden viih-
tymistä. Kehittävää kuntalaispalautetta annettiin muun muassa katujen arkki-
tehtuurista ja esteettömyydestä, joihin toivottiin kiinnitettävän huomiota jat-
kossa. Jokivarren uusi alue koettiin mukavaksi liikkua. 

 
Vireillä olevassa Mäntsälän yleiskaava 2050:ssä on tarkoitus määritellä suuret 
linjat Mäntsälän kehittymiselle asumisen, elinkeinojen, liikennejärjestelmän, 
viher- ja siniverkoston ja erityisten ympäristöarvojen näkökulmista. Yleiskaa-
valuonnos oli julkisesti nähtävillä 7.7.–15.12.2021 välisenä aikana. Musta-
mäen metsän asemakaavan muutoksella osoitettiin laaja ja monipuolinen lä-
hivirkistysalue, joka huomioi ja turvaa alueen erityisehdot ja mahdollistaa vir-
kistyskäytön. Alueen ulkoilupolut tullaan toteuttamaan Terveysmetsä-hank-
keen periaattein.  
 
Vuoden aikana hyväksyttiin myös torin asemakaavamuutos sekä Vuolteenpel-
lon ja Roinilantien tulevien asuinalueiden asemakaavat. Torin asemakaava-
muutoksella yhdistettiin tori Mäntsälän joen kunnostettuun rantaan uudista-
malla aluetta sekä muuttamalla entisen lämpökeskuksen niemi ja osa pysä-
köintialueesta puistoksi. Vuolteenpellon asemakaava täydentää Linnamäen 
taajaman asuinaluetta, ja se sisältää virkistysalueita sekä jalankululle ja pyö-
räilylle varattua tilaa. Lisäksi Vuolteenpellolta on turvalliset kevyen liikenteen 
yhteydet keskustaan.  
 
Pandemiavuoden 2020 jälkeen työllisyyskehitys lähti parempaan suuntaan. 
Työttömien määrä (% työvoimasta) oli Mäntsälässä koko maata merkittävästi 
alhaisempi22 ja Mäntsälän keskimääräinen työttömyysaste oli edelleen Uu-
denmaan alhaisimpia (taulukko 4). Työttömien ryhmän sisällä pitkäaikaistyöt-
tömien määrä kuitenkin edelleen kasvoi. Toisin sanoen haasteellisempien 
työllistettävien osuus oli suhteellisesti isompi kuin aiemmin. Työttömien ter-
veystarkastuksia ei vuoden aikana tehty. 
 

 
 
Taulukko 4. Mäntsälän kunnan työttömyysasteen kehitys vuosina 2016–2021. 
 
Mäntsälässä vuonna 2020 perustoimeentulotukea saaneiden määrän osuus 

 
22 Tulostaulukko - Työttömät. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMLLTWNUxzAgA=&region=szb2sTarAgA=&year=sy5ztjbW0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
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(25–64-vuotiaat, % väestöstä) oli lähes puolet pienempi kuin koko maassa. 
Kaikkiaan toimeentulotukea sai yhteensä 790 yli 18-vuotiasta23. 
 
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osuuden kehitys tasaantui vuoden 
2020 huomattavan nousun jälkeen (taulukko 5). Kertaalleen osuus kävi yli 100 
000 euron/kuukausi. 
 

 
 
Taulukko 5. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen osuuden kehitys 
vuonna 2021. 
 
Kunnantalolle avattiin vuoden aikana Palvelutori. Palvelutorin tiloissa toimii 
palvelupiste Vinkki, Kansaneläkelaitos, Ohjaamo sekä kunnan kotouttamis-, 
asumis- ja työllisyyspalvelut. Palvelutori tiivisti edellä mainittujen palvelujen 
yhteistyötä ja mahdollisti laajemman ja helpommin tavoitettavan verkoston 
eri toimijoille, minkä voidaan arvioida vahvistaneen työikäisten syrjäytymisen 
ennakointia ja siihen puuttumista.  

 
Vuosien 2020–2021 hyvinvointisuunnitelmaan kirjattua aluedemokratiamallia 
toteutettiin vuonna 2019 osallistavan budjetoinnin kautta. Vuodelle 2020 ra-
haa varattiin edellistä vuotta vähemmän ja pandemia katkaisi toiminnan ky-
seenomaisena vuonna. Toimintavuonna 2021 osallistavaa budjetointia ei to-
teutettu. Uuden kuntastrategian pohjalta aluedemokratian toimintamallia 
tullaan arvioimaan uudelleen. 
 
Keusoten järjestämiä ryhmiä ylipainoisille ja tupakoiville ei järjestetty koro-
nan aikana. 

 
Osallisuudesta viitteitä antava äänestysprosentti jäi sekä aluevaaleissa että 
kesäkuun kuntavaaleissa valtakunnan tasoa pienemmäksi. Mäntsäläläisistä 
vain 44,4 % käytti äänioikeuttaan aluevaaleissa (koko maa 47,5 %). Kesäkuun 
kuntavaaleissa äänestysprosentti oli 50,1 (koko maa 55,1 %), kun edellisissä 
kuntavaaleissa vuonna 2017 äänestysprosentti oli 53,6 %. 

 
23 Tulostaulukko - Toimeentulotukea saaneet. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szZxsXYtstZ1M7PWNQQA&region=szb2sTarAgA=&year=sy5ztDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
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4.3 Ikäihmiset  

Koronarajoitukset eivät vuoden aikana mahdollistaneet kovin mittavaa va-
paaehtois- ja vertaistoimintaa. Ryhmät kokoontuivat satunnaisesti vertaisoh-
jaajien johdolla. Uutta vertaisohjaajakoulutusta ei järjestetty. 
 
Koronakeväänä 2020 aloitettu yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien 
kauppa- ja asiointipalvelu jatkui 31.5.2021 asti. Korona-aikana kunnan ja mui-
den hyvinvoinnin ja terveyden edistämisten palveluita tuottavien tahojen yh-
teistyön merkitys kasvoi, että saatiin järjestettyä mahdollisimman hyvät poik-
keusolojen palvelut. Tärkeimmistä yhteistyökumppaneista Siskot ja Simot jär-
jestivät kauppapalvelua ja seurakunta järjesti keskustelu- ja kriisiapua. Suo-
men Punaisella Ristillä (SPR) oli ystäväpalvelu, helluntaiseurakunta huolehti 
ruoka-avun toimittamisesta ja Lions Club lahjoitti leijona-aterioita vähävarai-
sille perheille. Lisäksi seurakunta ja SPR jakoivat yhdessä kasvomaskeja. Mer-
kittävä osuus ikäihmisten poikkeusolojen palvelujen mahdollistajana oli myös 
Kotoapteekilla, Mäntsälän ykkösapteekilla ja Citymarketilla. 
 
Vuonna 2020 oltiin puhelinyhteydessä noin 1800 riskiryhmäläiseen. Pääsään-
töisesti ikäihmiset voivat silloin hyvin. Kesäkuussa 2021 arviointisoitto tehtiin 
uudestaan satunnaisotoksella noin 200 ikäihmiselle. Näiden soittojen kautta 
tuli yksittäisiä avuntarpeen pyyntöjä. Koronasta huolimatta SPR:n vapaaehtoi-
set tekivät arvokasta työtä (kuvio 7). 
 

 
 
Kuvio 7. SPR:n vapaaehtoisten tekemä työ tavoitti satoja avunsaajia. 

5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Korona on vaikuttanut kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointiin merkittävästi 
vuoden 2021 aikana. Tilastojen valossa korona-aika on iskenyt eniten lapsiin 
ja nuoriin lisäten heidän pahoinvointiaan. Myös lasten ja nuorten kokeman 
seksuaalisen häirinnän, kiusaamisen ja yksinäisyyden lisääntyminen ovat huo-
lestuttavia ilmiöitä, jotka haastavat kaikkia lasten ja nuorten parissa työtä te-
keviä, virkahenkilöitä ja kuntapäättäjiä pohtimaan, millä muutokseen voidaan 
vastata ja suojella lapsia ja nuoria. 

 
Korona on jarruttanut myös työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistä-
miseksi suunniteltujen toimenpiteiden käytäntöönpanoa. Osa kuntalaisista on 
pandemian aikana jättäytynyt tai tahtomattaan jäänyt palvelujen 
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ulkopuolelle. Jokaisessa painopistealueessa riittääkin vielä työtä, jotta toi-
minta saadaan palautettua pandemiaa edeltävälle tasolle, mahdolliset hank-
keet ja muut suunnitellut toiminnot käyntiin ja kuntalaiset aktivoitua mukaan 
toimintaan. Tämä vaatii kaikilta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisten palve-
luja tuottavilta tahoilta yhteisiä ponnisteluja ennen kaikkea käytännön teko-
jen ja osallisuuden vahvistamisen muodossa. Myös yhteistyötä ja tiedonvaih-
toa Keusoten kanssa tulisi vahvistaa. 
 
Tulevien vuosien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä raamittaa uusi 
kuntastrategia sekä vuosien 2022–2025 hyvinvointisuunnitelma24 ja sen ta-
voitteet. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen vaatii laajan 
yhteistyön lisäksi tavoitteiden säännöllistä seuraamista ja uskallusta nostaa 
esiin myös huolestuttavia ilmiöitä, muutoksia ja ongelmia, jotta niihin voidaan 
puuttua ja ehkäistä niiden syntyä. Tavoitteita tulee jatkossakin seurata niin 
kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä kuin hyvinvointi-
lautakunnassa sekä tulosalueilla. Hyvinvointikertomusta ja -raporttia sekä 
muita kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä kerättyjä tietoja tulisi myös 
hyödyntää aiempaa enemmän johtamisen apuna. 
 
Tulevat vuodet pitävät valtakunnan tasolla sisällään vuoden 2023 alusta voi-
maan tulevat hyvinvointialueet sekä käyttöön otettavaksi suunnitellun HYTE-
kertoimen. HYTE-kerroin on kannustin kuntien hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiselle, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suu-
ruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-
työn mukaan. Valtionosuuden lisäosa määräytyy toimintaa kuvaavien pro-
sessi-indikaattorien ja tuloksia kuvaavien tulosindikaattorien perusteella. 
Vuoden 2023 alusta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jatketaan Keusoten sijaan 
uuden hyvinvointialueen kanssa. 

 
Loppuun on tärkeä todeta, että hyvinvointi on kaikkien mäntsäläläisten asia. 
Yhdessä voimme tehdä Mäntsälästä parhaan arjen paikkakunnan.  

 
24 Mäntsälän kunnan hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 

https://www.mantsala.fi/tiedostot/suunnitelmat_ja_raportit/hyvinvointisuunnitelma-2022-2025_21.3.2022-ksittely.pdf
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Hyvinvointiraportin käytännön toteutuksesta ovat vastanneet Vuokko Lei-
rimaa hyvinvointipäällikkö ja Malla Parkkonen hyvinvointi- ja yhteisökoordi-
naattori. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän jäsenet: Esa Siikaluoma 
hallintojohtaja, Monica Sulopuisto työhyvinvointikoordinaattori, Anu Järvi-
Uutela kirjastopalvelujohtaja, Tiina Hast työllisyyskoordinaattori, Harri Bister 
liikuntasihteeri, Taru Kuparinen erityisasiantuntija, Tarja Kuusela kulttu-
urisihteeri, Matti Sulonen toimistoinsinööri, Sirkku Mäkelä suunnittelija, 
Joonas Törrönen suunnitteluavustaja, Janne Mäkinen opetuspäällikkö, Tiina 
Korhonen vt. varhaiskasvatuspäällikkö, Tuija Kukkonen päiväkodin johtaja, 
Airi Pekkala-Mäkitalo kansalaisopiston rehtori, Riikka Rautama asuntoneu-
voja, Terhi Kerttula palvelupäällikkö, Pauli Goltz hyvinvointilautakunta, 
Antton Hägglund hyvinvointilautakunta, Mikko Ratia vammaisneuvosto, 
Raimo Kantanen ikäihmisten neuvosto, Marjut Suo Keusote, Kaisa Man-
nermaa Keusote, Timo Naapuri Mäntsälän SRK, Eerika Laalo-Häikiö Mäntsälän 
voimistelijat, Rauni Ohvo Mäntsälän Kodit Oy, Sanna Sarlin MLL, Satu Walle-
nius SPR, Tiina Roikonen Eteva. 
 
Hyvinvointiraportin hyväksyminen: 
Kunnanhallitus 9.5.2022 
Kunnanvaltuusto 23.5.2022 
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