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OSA I Väestön hyvinvoinnin kehitys valtuustokaudella 

2017-2021 

 

1 Johdanto 
 

1.1 Hyvinvointikertomus lakisääteisenä ja strategisena asiakirjana 

  

Hyvinvointityöllä luodaan edellytyksiä hyvään arkeen ja mielekkääseen elämään ja 

mahdollisuuksia hyvinvointia edistäville valinnoille, jolloin korjaavien tai hoitavien 

toimien määrää voidaan ehkäistä ennalta. Hyvinvointityön tärkeänä tavoitteena on 

vähentää eriarvoisuutta ja kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Tärkeää on myös 

kiinnittää huomiota ylisukupolviseen huono-osaisuuteen ja pyrkiä katkaisemaan sen 

vaikutuksia. 

 

Käsillä oleva Hyvinvointikertomus kuvaa mänttävilppulalaisten hyvinvoinnin tilaa ja 

sen edistämistä valtuustokaudella 2017-2020 sekä vuotena 2021. Kertomus on 

tärkeä tietolähde kaupunkistrategiaa ja valtuustokauden laajuista hyvinvointi-

suunnitelmaa valmisteltaessa. Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 

laaditaan Mänttä-Vilppulassa kahtena erillisenä dokumenttina. Laaja hyvinvointi-

suunnitelma vuosille 2021-2025 laaditaan moniammatillisena yhteistyönä syksyllä 

2022. Laaja hyvinvointikertomus ja –suunnitelma vuosille 2021-2025 toimii 

ohjaavana asiakirjana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle ja kaikkia 

kuntalaisia koskevalle kunnan toiminnalle. Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 

on myös osa Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategian toimeenpanoa. Sen avulla 

voidaan todentaa valtuustokauden toimenpiteiden vaikuttavuus kuntalaisten 

hyvinvointiin ja suunnata kaupungin palveluita ja toimintaa oikein.  

 

Hyvinvointikertomusta ohjaavat arvot, lait ja asiakirjat  

Hyvinvointityön perusta on Kuntalaissa (410/2015), jonka 1 §:n mukaan kunnan 

tarkoituksena on asukkaidensa hyvinvoinnin ja alueensa elinvoiman edistäminen 

sekä asukkaiden palvelujen järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 

 

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan (Kuntalaki 37 §) asetettava paikallisiin 

olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, 

määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia 

hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) säädetyn lain 6 § mukaan 

kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia 

tekijöitä väestöryhmittäin. Lisäksi kunnan tulee seurata kunnan palveluissa 
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toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Laissa 

säädetään myös hyvinvointityön toimijoista ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

vastuutahojen nimeämisestä. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä muiden 

kunnassa olevien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 

yhteisöjen kanssa. 

  

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lainsäädännöllinen pohja ulottuu 

myös Liikuntalakiin (390/2015 1 §), jonka tavoitteena on mm. eri väestöryhmien 

liikkumisen ja liikunnan harrastamisen edistäminen, väestön hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen sekä edistää fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja 

parantamista. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019 7-8 §) korostaa myös niin 

eri kunnan toimialojen yhteistyötä kuin kulttuuritoiminnan tiedon tuottamista ja 

kulttuuritoiminnan arviointia osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.  

 

  

1.2 Hyvinvointikertomuksen vastuutaho, laatijat ja valmisteluprosessi 

 

Laaja hyvinvointikertomus syntyy yhteistyönä ja edellyttää laajaa valmistelua. 

Mänttä-Vilppulassa hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä toimii Hyvinvointiryhmä, 

johon kuuluu johtoryhmän jäsenet, työllisyys- ja liikuntapalvelupäälliköt, 

Mäntänvuoren Terveys Oy:n palvelupäälliköt, luottamushenkilöitä sekä 

hyvinvointikoordinaattorin tehtäviä osa-aikaisesti hoitava palveluohjaaja.  

 

Keväällä 2021 hyvinvointityöryhmän rakennetta uudistettiin ja hyvinvoinnin 

edistämisen työhön kutsuttiin laaja-alaisemmin vastuualueiden ja myös seurakuntien, 

yhdistysten, yritysten, nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston 

edustajia sekä kuntalaisia. Hyvinvointityöryhmälle perustettiin kolme alatyöryhmää: 

Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä, Työikäisten hyvinvointiryhmä sekä Ikäihmisten 

hyvinvointiryhmä. Laajaa hyvinvointikertomusta laadittiin huhti-kesäkuun aikana 

näissä alatyöryhmissä monialaisesti. 

 

Laajassa hyvinvointikertomuksessa on käytetty viimeisintä käytössä olevaa 

tilastotietoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2021 tilastoista osaa 

ei ole vielä raportin laatimisajankohtana oltu julkaistu. (Osa tilastoista on saatu 

Mänttä-Vilppulan kaupungin ja palveluntarjoajien omista tietojärjestelmistä). Lasten ja 

nuorten osalta on hyödynnetty THL:n kouluterveyskyselyn tuloksia ja kunnan omia 

kyselyjä. Mänttä-Vilppulan tilannetta verrataan Pirkanmaan lisäksi Ylä-Pirkanmaan 

seutukuntaan sekä Keuruuseen, Oriveteen ja Jämsään. 

 

Kertomuksessa on tuotu esiin ns. HYTE-kertoimia, jotka otetaan käyttöön vuodesta 

2023 lähtien. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen 

valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistyön mukaan.  Kertoimia on merkitty hyvinvointikertomuksen diagrammeihin 
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erikseen, esim. yläkouluikäisten ylipaino, koulupudokkaat ja nuorisotyöttömät ja 

ikäihmisten kaatumisiin liittyvät hoitojaksot.  Nämä tulosindikaattorit kuvaavat 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tuloksia väestötasolla. HYTE-kertoimen 

prosessi-indikaattorit kuvaavat kunnan toimintaan liittyviä käytäntöjä ja niiden 

toimivuutta. Näitä tulee myös tarkastella kehitettäessä kunnan toimintaprosesseja. 

Vuoden 2022 aikana on tärkeää huomioida ne entistä laajemmin, sillä kertoimilla on 

vaikusta kunnan talouteen.  

 
  

 1.3 Muut hyvinvoinnin edistämisen ohjelmat ja suunnitelmat 
 
Seuraavat hyvinvoinnin edistämisen ohjelmat ja suunnitelmat ovat poikkihallinnollisia 
yhteistyössä toteutettavia.  
  

 Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016 – 2023   

 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Pirsote-kehittämisohjelmat   

o Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan toiminnallinen 

muutos  

o Sosiaalihuollon toiminnallinen muutos   

o Lapsi- ja perhepalveluiden toiminnallinen muutos   

o Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallinen muutos   

o Kuntoutuksen toiminnallinen muutos  

o Peruspalveluiden digitalisaatio  

 Varhaiskasvatussuunnitelma (sivistyspalvelut) 

 Perusopetuksen ja Mäntän lukion opetussuunnitelmat (sivistyspalvelut) 

 Harrastamisen Suomen malli -ohjelma (sivistyspalvelut) 

 Taidekaupungin kulttuurikasvatusohjelma varhaiskasvatuksesta toiselle 

asteelle (Kulttuuripuu 2021-2024) (sivistyspalvelut) 

 Kulttuuristrategia 2019-2029 (kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut) 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2024 (kulttuuri- ja 

hyvinvointipalvelut) 

 Koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma sekä laaja yhteistyö- ja 

palvelutarjonta kaikenikäisille (kirjastopalvelut) 

 Liikkuva aikuinen -ohjelma, yli 65-vuotiaiden kuntosalikortti, Ulkoiluvuosi 

2021, kuntokortit aikuisille, uimahallin kampanjat mm. aikuisille ja 

maahanmuuttajille (liikuntapalvelut) 

 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun Pirkanmaan ja Ylä-Pirkanmaan 

suunnitelmat, nuorille kohdennetut hankkeet (työllisyys- ja kasvupalvelut) 

 Mänttä-Vilppulan kaupungin investointiohjelma (tekniset palvelut) 

 Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan elinkeinostrategia 2017–2026 (MW-Kehitys 

ja Yrke Kiinteistöt) 
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1.4. Hyvinvointikertomuksen painopisteet 2017-2020 sekä 2021 
 
Hyvinvointikertomuksessa ovat mukana valtuustokaudelle 2017-2020 asetetut 
painopisteet sekä vuodelle 2021 erikseen asetetut painopisteet. 
 
Valtuustokauden 2017-2020 painopisteet ja tavoitteet: 
Asukasdemokratian vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen 

1. Osallisuuden vaikuttamisen ja tietoisuuden lisääminen kouluissa 
2. Nuorten osallisuuden parantaminen 
3. Kuntaisten osallisuuden lisäämien 

Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen kunnan elinvoimaisuutta 
kehittämällä 

1. Työllisyysasteen parantaminen 
2. Nuorten työllisyyden parantaminen 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
1. Lapsiperheiden hyvinvointia tuetaan yhteisöllisyyden kautta 
2. Lasten ja nuorten liikkumisaktiivisuutta on lisätty 
3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi 

Terveyden edistäminen työikäisillä 
1. Kuntalaisten päihteettömyyden edistämisen valmiuksia edistetään sote-

ammattilaisten työssä 
2. Työikäisten terveellisten elämäntapojen tukeminen 

Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen 
1. Ikäihmisten osallisuutta ja sosiaalisten verkostojen lisäämistä on tuettu 
2. Ikäihmisten toimintakyvyn ja esteettömyyden lisäämistä on tuettu 
3. Ikääntyneen väestön palveluohjaus sosiaali- ja terveystoimessa 

Lähipalveluiden turvaaminen 
1. Mänttä-Vilppulassa on saatavissa laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 
2. Mänttä-Vilppulassa on saatavissa laadukkaat lähipalvelut 

Hyvinvointia kulttuurista 
1. Taidekaupungissa kulttuuri on kaikkien saavutettavissa 
2. Lasten kulttuurikasvatus alkaa jo varhaiskasvatuksesta 
3. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja lukion kurssitarjonnassa on 

monipuolinen ja laaja tarjonta eri kulttuurin alojen opetusta 
Vuoden 2021 Hyvinvointisuunnitelman painopiste ja tavoitteet: 
Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia 

1. Lisätään kuntalaisten ruokailoa, parannetaan ruokatottumuksia 
sekä tuetaan vanhemmuutta 

2. Parannetaan ikäihmisten toimintakykyä 
3. Edistetään kuntalaisen mielen hyvinvointia ja yksilön 

elämänhallintavalmiuksia 
4. Luodaan kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaukselle rakenteet 

tasapuolisen saatavuuden edistämiseksi 
5. Toteutetaan kulttuurikasvatusohjelma varhaiskasvatuksesta 

toisen asteen koulutukseen 
6. Edistetään omaehtoista liikkumista 
 
Pääteemaa tukemaan toteutettiin viestinnällinen asukkaita, henkilöstöä ja 
yrityksiä omaehtoiseen liikuntaan aktivoiva Mänttä-Vilppulan Ulkoiluvuosi 2021 
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2 Mänttä-Vilppulan väestön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 
valtuustokaudella 2017-2021 
 

2.1 Väestörakenne  

Asukasmäärä laskee Mänttä-Vilppulassa 
 
Vuonna 2021 Mänttä-Vilppulan asukasmäärä oli 9 567 henkilöä, kun se vuonna 2017 

oli vielä 10 256 henkilöä. Väestöennusteen mukaan kaupungin asukasmäärä jatkaa 

laskuaan ja vuonna 2040 Mänttä-Vilppulassa on enää noin 7500 asukasta. 

Kaupunkiin on muuttanut vuoteen 2021 saakka vähemmän asukkaita kuin 

kaupungista pois. Mänttä-Vilppulan muuttotappio vuonna 2020 oli 182 asukasta. 

  

 
 

Trendinä laskeva asukasluku on ollut myös Mänttä-Vilppulan verrokkikunnissa, 

Keuruulla, Orivedellä ja Jämsässä sekä Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa. Koko 

Pirkanmaan asukasmäärä sen sijaan kasvaa tasaiseen tahtiin Tampereen 

kaupunkiseudun johdolla. Tilastokeskuksen mukaan kuntamme työikäisen väestön 

lisäys perustuu maahanmuuttoon kuten useissa muissakin kunnissa, joten 

työperäisen maahanmuuton edistäminen on yksi keino jarruttaa kaupunkimme 

asukasluvun laskua. 

 

Lasten ja nuorten määrä laskee Mänttä-Vilppulassa pienten kuntien tapaan 

Syntyvien lasten määrä kääntyi laskuun 2010 –luvun alussa. Uusimman ennusteen 

mukaan syntyvyyden lasku jatkuu vuoteen 2035 mennessä rajumpana kuin aluksi 

arvioitiin. Pienissä kunnissa syntyvyyden lasku on huomattavasti suurempaa kuin 

isommilla paikkakunnilla. Kasvukeskuksissa, kuten Tampereella, syntyvyys sen 

sijaan kasvaa noin 4 % seuraavan 14 vuoden aikana.  
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Mänttä-Vilppulassa oli vuonna 2021 1195 alle 15 –vuotiasta kun vuonna 2017 määrä 

oli 1344.  Alle 15-vuotiaiden määrä tulee putoamaan huomattavasti vuoteen 2035 

mennessä, jolloin Mänttä-Vilppulassa lasten ja nuorten määrä on laskenut 842:een. 

Koko Suomessa alle 15-vuotiaiden määrä putoaa vuodesta 2021 vuoteen 2035 

sadalla tuhannella. Lasten määrän vähetessä tulisi palvelurakennetta tarkastella. 
 

Taidekaupungissa yksinhuoltajaperheet muodostavat neljäsosan kaupungin 

perheistä  

Mänttä-Vilppulassa yhden vanhemman lapsiperheiden osuus kaupungin kaikista 

lapsiperheistä on verrokkikuntia huomattavasti suurempi. Määrä on hieman noussut 

vuodesta 2017 vuoteen 2020 mennessä. Yksinhuoltajuus voi haastaa taloudellisesti 

esimerkiksi sairauden uhatessa. Se voi myös lisätä kotitalouden toimeentulotuen 

tarvetta. 

 
Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä; 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pirkanmaa 20,1 20,3 20,7 20,8 21,2 21,5 22,4 22,8 23.2 

Ylä-Pirkanmaa 19,6 20,3 20,8 22,1 22,5 23,3 23,6 23,6 23,7 

Jämsä 20,7 21,1 21,7 22,3 22,7 23,1 23,8 23,9 24.1 

Keuruu 19,2 21,5 20,7 21,5 22,0 21,8 24,4 23,7 23.8 

Mänttä-Vilppula 22,2 22,5 23,1 24,6 25,9 25,4 26,7 25,9 26,7 

Orivesi 20,2 20,1 21,0 20,9 22,1 23,2 22,5 22,4 24.3 

 
Kaupungin väestöllinen huoltosuhde jatkaa kasvuaan  

Kaupunkimme väestöllinen huoltosuhde kasvaa joka vuosi. Vuonna 2021 Mänttä-

Vilppulassa oli noin yhdeksänkymmentäkaksi (92,9) huollettavan ikäistä sataa (100) 

työikäistä kohden. Vuonna 2017 vastaava luku oli 80,1.  Luku kertoo kuntamme 65 

vuotta täyttäneiden asukkaiden määrän kasvusta, joissakin kunnissa se saattaa 

kertoa myös lasten määrän kasvusta. Huoltosuhde kasvaa myös Mänttä-Vilppulan 

verrokkikunnissa. Ylä-Pirkanmaalla huoltosuhde oli vuonna 2021 94.7. 

 
 

2.2 Elinvoima ja talous 
 

Elinvoima 

 

Mänttä-Vilppulan suurimmat työnantajat ovat ruuanvalmistus- ja pehmopapereista 

tunnettu Metsä Tissue Oyj, sote-palveluita tuottava Mäntänvuoren Terveys Oy, 

Mänttä-Vilppulan kaupunki, korkeapainelaminaattivalmistaja Formica IKI Oy, 

paperiteollisuuden hiilikuitukomposiittituotteita valmistava Runtech Systems Oy sekä 

metalliteollisuuden yrityssektori.  

 

Kaupungissa olevien työpaikkojen lukumäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena. 

Työpaikkaomavaraisuus on huomattavan korkea, minkä seurauksena työvoiman 

saatavuus on muodostunut vaikeaksi toimialasta riippumatta. Työvoiman saatavuus 



8 (63) 

 

 

nähdään usein yritysten kasvun esteenä tai se vaikuttaa negatiivisesti yritysten 

mahdollisuuksiin sijoittua alueelle. 

  

  2017 2018 2019 2020 

Kaupungissa olevien työpaikkojen 
lukumäärä 3.776 3.841 3.664 -* 

Työpaikkaomavaraisuus 106 108,7 105,9 -* 

Perustettujen yritysten lukumäärä 32 23 20 24 

* tieto ei ole vielä saatavilla         

 
Kaupunkia, sen elinvoimaisuutta, yritysten palveluita ja toimintaympäristöä sekä 

niiden liiketoimintaa kehitetään kaupungin omin lakisääteisin toimin, mutta erityisesti 

kahden kehittämisyhtiön toiminnan kautta: MW-Kehitys Oy on Taidekaupunki Mänttä-

Vilppulan varsinainen elinkeino- ja kehitysyhtiö, joka vastaa yhdessä kiinteistöyhtiö 

Yrke Kiinteistöt Oy:n kanssa kaupungin elinkeinojen kehittämisestä.  

 

Kehittämisyhtiöiden toimintaan kuuluu myös tärkeiden kehittäjäverkostojen 

toimintaan osallistuminen elinkeinoelämän asioiden edistämiseksi: aktiivista kanssa-

käymistä on erityisesti Mänttä-Vilppulan yrittäjien, Tampereen korkeakouluyhteisön 

sekä SASKYn ja alueen ELY-keskuksen ja AVI:n kanssa. MW-Kehityksen ja Yrke 

Kiinteistöjen toimintaa ohjaa Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan Elinkeinostrategia 

2017–2026. Elinkeinostrategia on laadittu yhteistyössä kaupungin ja kehitysyhtiöiden 

välillä ja se on hyväksytty sekä kehitysyhtiöiden hallituksissa että Mänttä-Vilppulan 

kaupunginhallituksessa. Elinkeinostrategia on osa Mänttä-Vilppulan 

kaupunkistrategiaa 2016–2026 elinkeinopolitiikan toteuttamisessa. 

 

MW-Kehityksen ja Yrke Kiinteistöjen toiminnan painopisteet ja linjaukset ovat: 

* Elinkeinoelämän kehittäminen ja elinvoiman lisääminen  

* Yritysten sijoittumisen markkinointi  

* Tontti- ja toimitilatarjonnan kehittäminen  

* Yhteistyö̈, verkostoituminen ja sidosryhmäyhteistyö  

* Hanketyö, projektit ja innovaatiopolitiikka  

* Osaamisen kehittäminen ja toimintatapa  

 
Talous 
 
Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia vuosille 2016-2026 määrittelee strategisiksi 
päämääriksi muun muassa ”Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistämisen” sekä 
”Asiakaslähtöiset rakenteet ja prosessit, kunnossa olevan ja kestävän talouden”.  
 
Taloustilanne Mänttä-Vilppulassa on ollut haastava johtuen osittain kuntaliitoksen 
jälkeisestä raskaasta palveluverkkorakenteesta suhteessa kaupungin tulopohjaan. 
Velkaantuminen on ollut kasvusuuntainen ja erityisen voimakasta vuosien 2016-2019 
välillä kääntyen kaupungin osalta kuitenkin laskuun vuoden 2020 jälkeen, vaikkakin 
konserni on jatkanut velkaantumistaan. Kaupungin lainakanta vuoden 2021 lopussa 
oli noin 40 miljoonaa euroa ja konsernin 66 miljoonaa euroa. Lainaa per asukas 
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kaupungilla oli 4176 euroa. Mänttä-Vilppulan verotulot ovat kuitenkin kehittyneet 
seutukuntaa parempina. 

 

  
 Verrattaessa Ylä-Pirkanmaahan Mänttä-Vilppulan verotulot ovat keskimäärin jopa 
400e korkeammat asukasta kohden. Eroa selittävät veroprosentti, mutta myös 
efektiivinen veroaste, mikä on Mänttä-Vilppulassa keskiarvoa korkeampi. Mänttä-
Vilppulan kuntaveroprosentti on 22,5% ja se on Pirkanmaan korkein. Keskiarvoisesti 
verotulot vuosina 2017-2021 ovat olleet asukasta kohden 4188e ja valtionosuudet 
puolestaan 2560 euroa. Kaupunkilaisen peruspalvelujen rahoitus yhteensä on siis 
ollut 6748e vuodessa vuosien 2017-2021 aikana. 
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 Vuosi 2023 tuo merkittävän muutoksen kuntakenttään, sen palvelurakenteeseen ja 

rahoituksen perustaan. Sote-palvelujen siirtyminen rahoituksineen hyvinvointialueille 
puolittaa kuntien valtionosuudet ja verotulot, kun kuntien palvelujen järjestämisvastuu 
pienenee merkittävästi.  Mänttä-Vilppulan ennuste verotulojen osalta näyttää, että 
verotulot tulevat laskemaan yli puolet, alle 20 miljoonan euron. Valtionosuudet 
puolestaan ovat kääntymässä negatiiviksi.  

 
  

 2.3 Työllisyys  
 
Mänttä-Vilppulan työllisyysaste oli vuonna 2017 65,8% ja tuoreimman käytettävissä 

olevan tilaston mukaan vuonna 2020 66,9% (Tilastokeskus). Mänttä-Vilppulan 

kaupungin aikana työllisyysasteemme on ollut parhaimmilla 67,8% vuonna 2018. 

 

Työttömien määrän lisäksi kaupungissamme näyttäytyy kohtaanto-ongelma. 

Osaavaa henkilöstöä ei ole tarjolla avoimiin työpaikkoihin ja niitä työpaikkoja, joihin 

työttömät henkilöt voisivat työllistyä, ei ole tarjolla. Avoimia työpaikkoja on tarjolla 

etenkin sosiaali- ja terveysalan, ravintola-alan ja metalliteollisuuden osaajille.  

 

Työllisyyden ja avoimien työpaikkojen näkökulmasta koronapandemian vaikutus oli 

huomattava.  Avoimien työpaikkojen määrä laski ja työttömyysprosentti nousi 

voimakkaasti. Vuonna 2021 tilanne palautui ja jopa kohentui pandemiaa edeltävään 

tasoon verrattuna. Mänttä-Vilppulassa on työttömiä hiukan vähemmän kuin 

Pirkanmaalla keskimäärin, tosin Tampere painaa tilastoja alas. Naapuri-

kunnistamme vähiten työttömiä on Juupajoella ja synkin tilanne on Jämsässä. Vaikka 

työllisten määrä on palautunut pandemian notkahduksesta, työssä olevista aiempaa  
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suurempi määrä on osa-aikatyötä tekeviä, mikä näkyy mm. työmarkkinatuen 

kuntaosuuksien kasvuna. 

  

Työttömät % työvoimasta; 
  

 
 
Väestön koulutustasomittain osoittaa perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman 
koulutuksen keskimääräisen pituuden henkeä kohti. Mänttä-Vilppulassa lukema on 
Ylä-Pirkanmaan keskiarvotasolla mutta selkeästi alhaisempi kuin Pirkanmaalla. 
 
Koulutustasomittain; (THL)
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Väestön ja elinvoiman kehitys Mänttä-Vilppulassa 

 

Vahvuudet Haasteet 

 

 Työpaikka-omavaraisuus on 
korkea 

 Uudet hankkeet ja 
kehittämismyönteisyys 

 Korkea osaamistaso yrityksissä 

 Isoimmat työllistäjät 
pääomavaltaisilla aloilla, joilla 
sitoutuminen paikkakuntaan 
vahvaa. 

 Koulutusverkostot tuottavat 
alueelle koulutettua työvoimaa. 

 Monipuolinen elinkeinorakenne 
säilynyt 

 

 Korkea veroprosentti 

 Paikkakunnallamme 
työssäkäyvien houkuttelu 
asumaan paikkakunnallamme 

 Asukasluku on vähentynyt 
 Alle 15-vuotiaiden määrä 

vähenee vuoteen 2035 
mennessä noin kolmanneksen 
nykyisestä 

 Alueella asuvan työllisen 
työvoiman määrä on jatkuvasti 
vähäisempi kuin alueella olevien 
työpaikkojen määrä. 

 
 

2.4. Elinympäristö 
 

Mänttä-Vilppulassa palvelut on pystytty toteuttamaan pitkälti lähipalveluina. Pienessä 

kaupungissa kuntalaiset tuntevat toisensa. Vireä seuratoiminta ja monipuoliset 

harrastusmahdollisuudet auttavat uusiakin kuntalaisia pääsemään yhteisön 

jäseneksi. Voidaan myös olettaa, että apua saa sitä tarvitessaan muilta kuntalaisilta 

ja täällä toimivilta viranomaisilta.  

 

Mänttä-Vilppulaa voidaan pitää suhteellisen turvallisena alueena. Poliisin näkyvyys 

tosin on vähentynyt, mikä osaltaan on vaikuttanut avoimen huumeiden käytön 

lisääntymiseen. Paikkakunnalta on helppo saada asunto ilman luottotietoja 

yksityisiltä vuokranantajilta, mikä on lisännyt päihteitä käyttävien henkilöiden muuttoa 

Mänttä-Vilppulaan. Poliisin tietoon oli tullut vuonna 2020 3,8 huumausainerikosta 

tuhatta asukasta kohden (Pirkanmaa 6,3). Moniammatillisen hyvinvointityöryhmän 

mukaan poliisille näyttäytyvä huumausainerikosten määrä on todellisuutta selvästi 

alhaisempi. Luku vaihtelee vuosittain. Vuosina 2017 ja 2019 vastaava luku oli 2,6 ja 

vuonna 2018 3,5.  
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Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1000 asukasta;  
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pirkanmaa 3,8 4,2 4,6 4,8 6,1 5,2 6,3 

Ylä-
Pirkanmaa 

1.6 1.2 2.2 2.2 2.4 3.2 2.6 

Jämsä 5,2 7,2 4,3 5,1 9,3 6,6 5,4 

Keuruu 0,8 3,6 1,1 0,4 1,4 3,1 1,7 

Mänttä-
Vilppula 

2,1 1,7 3,8 2,6 3,5 2,6 3,8 

Orivesi 4,8 3,2 2,7 4,0 3,0 3,6 4,2 

 
Koulupoliisitoiminta on Mänttä-Vilppulassa hiipunut. Ankkuri-toimintaa on Mänttä-

Vilppulan kaupungin toimesta suunniteltu poliisin kanssa vuonna 2019. Molempia 

toimintoja olisi hyvä käynnistää. Ankkuri-toiminnassa sovitaan konkreettisesta 

yhteistyöstä poliisin ja lastensuojelun kesken peruskouluikäisten lasten ja nuorten 

elämänhallinnan tukemiseksi.  

 

Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen  

 

Kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu luovat edellytyksiä hyvälle elinympäristölle 

ja sen kehittämiselle. Suunnittelua ja rakentamista ohjaa lainsäädäntö, jota on 

noudatettava kaikissa suunnittelukohteissa ja lupamenettelyissä. Kaupunkilaisten 

kanssa tapahtuvaan vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten 

arviointiin perustuen tulee edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti 

toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet 

tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista. Kaava-asiakirjoihin kuvataan lain 

edellyttämät osallistumiset, selvitykset, arvioinnit ja ratkaisut.  

 

Vuonna 2017-2021 hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät suunnittelukohteet: 

  Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 2019 

 Kaupungin viimeaikaiset hyväksytyt kaavat:   

https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/kaavoitustilanne-

hyvaksytyt-kaav/ 

 Keurusselän satamat ja reitit –hanke 2019 (Myllyrannan satama) 

 Urheilukeskuksen aluesuunnitelma 2019 

 Vilppulan keskustan yleissuunnitelma 2020 

 Skeittipuisto ja pumptrack –suunnitelmat 2020, toteutus aloitettu 2021 

 Liityntäpysäköinnin kehittäminen, käynnistettiin 2021 

 Kyläyhteisössä tuki ja turva-hanke, Pieskantien ja Akanvirran 

vuokrarivitalojen kehittäminen 2021 

 

Kaupungilla on riittävästi myynnissä (134 kpl) ja reservissä (140 kpl) asuintontteja. 

Tonttien kysyntä on kertomuskaudella ollut vähäistä (1-3 kpl/vuosi). Kertomuskaudella 

ei ole rakennettu kerrostaloja. Vuonna 2021 tarkasteltiin myynnissä olevat tontit ja 

https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/kaavoitustilanne-hyvaksytyt-kaav/
https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/kaavoitustilanne-hyvaksytyt-kaav/
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analysoitiin ne markkinoinnin edistämiseksi. Tonttianalyysin kehittämisehdotukset 

(myydään pareittain suurina tontteina, nykyisille kaupunkilaisille mahdollisuus 

lisämaan ostamiseen yms.) viedään käytäntöön vuonna 2022. Koronaepidemian 

myötä lomarakennusten muuttaminen vakituiseen asumiseen on lisääntynyt, 

käyttötarkoituksen muutoksia asumiseen vuonna 2021 oli yhteensä 7 kpl. Vuodesta 

2021 lähtien on omakotitalo- ja teollisuusrakentamisessa havaittu piristymistä.  

 

  
 
 
Joukkoliikenne 

 

Kaupungin saavutettavuuden ja elinvoimaisuuden kannalta joukkoliikenteen 

kehittäminen on yksi tärkeistä strategisista tavoitteista. Kaupungin alueella ei ole 

kuitenkaan markkinaehtoinen joukkoliikenne kannattavaa.  

 

Kaupungin asiointi- ja palveluliikenne käsittää viisi eri reittiä ja kultakin reitiltä on 

asiointimahdollisuus Mäntän keskustan palveluihin kerran viikossa arkipäivänä.  

Kaupungin itse ostamat linja-autovuorot, Mänttä-Pohjaslahti ja Mänttä-Kolho, kulkevat 

koulupäivisin. ELY-keskuksen järjestämiä vuoroja liikennöi 4 eri liikennöitsijää, jotka 

kuljettavat Ruovedelle, (Juupajoki-Orivesi-)Tampereelle, Keuruulle, Jämsään ja 

Halliin, osa vuoroista kulkee vain koulupäivisin. ELY-keskus kustantaa näistä 

kuljetuksista 70 % ja loput kunnat. 
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3 Mänttä-Vilppulan väestön hyvinvoinnin edistäminen kertomuskaudella 
2017 – 2021 
 

3.1 Lapset ja lapsiperheet 
 

Oheisen THL:n tilaston mukaan Mänttä-Vilppulan syntyvyys on kasvanut vuonna 

2021 edellisten vuosien laskusuunnan jälkeen. Lukema on muita vertailukuntia 

korkeampi. Indikaattori ilmaisee vuoden aikana elävänä syntyneiden lasten 

lukumäärän tuhatta 15 - 49-vuotiasta naista kohti. 

 

Syntyvyys (yleinen hedelmällisyysluku) THL;

 

Neljäsosa (24,4 %) lapsiperheistä asui vuonna 2020 ahtaasti. Osuus ei ole juuri 

vaihdellut kertomuskaudella ja on alhaisempi kuin Ylä-Pirkanmaalla keskimäärin 

(28,9 %). 
 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista THL;
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Lasten pienituloisuusaste kertoo pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-

vuotiaitten henkilöiden osuuden alle 18-vuotiaista henkilöistä. Mänttä-Vilppulassa 

lasten pienituloisuusaste oli vuonna 2020 14,2 %, mikä oli Ylä-Pirkanmaan 

keskitasoa (14,0 %). 

 
Perusterveydenhuollon lastenneuvolakäyntien määrä laski vuonna 2021 2613 

käyntiin/1000 vastaavan ikäistä 0-7 –vuotiasta. (v 2017 2884 käyntiä). Kehitys oli 

samansuuntainen Mänttä-Vilppulan lisäksi koko Pirkanmaalla. Tämä korreloi 

lapsiluvun kehityksen kanssa. 

 
Varhaiskasvatus ja esiopetus 

Varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä on lisääntynyt lapsiperheiden muuton 

seurauksena. Lisäksi on huomioitava, että kotona olleet lapset ovat tulleet 

varhaiskasvatuksen piiriin. 1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen 

jälkeen kaikille lapsille palautui yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi 

työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on oikeutettu kokopäiväiseen 

varhaiskasvatukseen. 

Varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2020 83,9 % (v 2017 65,4 %) Mänttä-

Vilppulan 3-5 –vuotiaista lapsista. Osuus on kasvanut tasaisesti vuosittain. Vuoden 

2021 varhaiskasvatusta tarvitsevien lapsien määrä oli kasvanut suuremmaksi, kun 

tarjottavat paikat.  

 

Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kehitys Mänttä-Vilppulassa 
 

Vahvuudet ja vahvistettavat asiat Haasteet 

 Monipuolista ja laadukasta 
harrastustoimintaa on tarjolla 
lapsille ja perheille 

 Nepsy-koulutus on osoittautunut 
hyödylliseksi perusopetuksen 
henkilöstön työvälineeksi ja 
nepsy-osaamista tarvittaisiin 
lisää myös varhaiskasvatuksen 
henkilöstölle.  

 Puheeksi ottaminen - panostettu 
henkilökunnan osaamiseen 

 Varhaiskasvatuksessa olevien 
määrä on lisääntynyt 

 Mini-Verso- sovitteluohjelma 
konfliktitilanteisiin; käyttöä tulee 
vahvistaa. 

 Palveluntuottajan mukaan 
lapsiperheille on ollut tarjolla 
suositusten mukaiset 
terveyspalvelut; saatavuus on 
ollut hyvä, hoitotakuu ei ole 
ylittynyt missään palveluissa. 

 Vanhemmat hyötyvät 
vanhemmuuden tuesta 

 Pätevien sosiaalityöntekijöiden 
rekrytoinnin haaste ja vaihtuvuus 
sosiaalitoimessa 

 Kaupungissa ei ole 
puheterapeuttia, ja se on 
hankaloittanut puheterapian 
saamista lähipalveluna. Kaikki 
kriteerit täyttäneet ovat saaneet 
puheterapiaan palvelusetelin, 
mutta palvelu on tuotettu 
pääosin kaupungin ulkopuolella, 
osa myönnetyistä 
palveluseteleistä jää 
käyttämättä. 

 Monialaisen yhteistyö vaatii 
edelleen kehittämistä 
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3.1.1 Toimenpiteet ja tulokset 2017-2021 
 

Varhaiskasvatus 

 

Tarkasteltavaa ajanjaksoa on leimannut vuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia, 

jonka aikana monet vanhemmuutta tukevat toimet ovat olleet jäissä.   

 

Vuonna 2016 avattiin päiväkoti Miinanhelmi urheilukeskuksen yhteyteen. Tämä 

kokonaisuus tuo luonnollisesti 0-6-vuotiaiden arkipäivään erilaiset liikunta- ja 

ulkoilumahdollisuudet mänttäläisille lapsille, jotka ovat varhaiskasvatuksessa 

Miinanhelmen päiväkodissa. Miinanhelmen päiväkodissa toimii 

asiakastyytyväisyyskyselyssä positiivista palautetta saanut ulkoryhmä. 

 

Avointa varhaiskasvatusta on järjestetty vuodesta 2017. Avoin päiväkoti tarjosi 

kohtaamispaikan, jossa aikuiset ja lapset voivat olla yhdessä, tavata toisia 

vanhempia ja lapsia, tutustua ja saada keskinäistä vertaistukea arjen 

vanhemmuuteen ja haasteisiin. Toiminnan ajatuksena on yhteisöllisyys, osallisuus, 

vertaistuki ja vanhemmuuden vahvistaminen. Toiminnan järjesti varhaiskasvatus 

yhteistyökumppaneina Mäntänvuoren Terveys Oy:n lapsiperheneuvolapalvelut ja 

Mänttä-Vilppulan seurakunta.  

 

Vanhemmuuden tukeminen 

 

Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön vuoden 2020 lopussa vanhempien vartti, 

keskustelun pohjana vanhemmuuden roolikartta, joka on myös käytössä 

perheneuvolassa ja perhetyössä. Vanhempainvarttien mahdollistamiseen palkattiin 

varhaiskasvatukseen kaksi työntekijää. 

 

Vanhemmuusryhmää alkoi 2018 syksyllä Vilppulassa, Mänttä, 2019 Kolho. 

Vanhemmuuskerhoja perhetyöntekijän kanssa 5 perhettä/päiväkoti 

Marikan matkassa-hanke 2019-2020: varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä ohjasi 

perheitä ja kävi kotona vanhemmuutta tukemassa.  

 

Mäntänvuoren Terveyden kasvatus- ja perheneuvolan psykologin ja 

varahaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa yhteistyönä on järjestetty “Leikitään ja 

keskitytään”-ryhmiä tukemaan vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta, 

keskittymistä yhteiseen tekemiseen ja ohjauksessa olemiseen.  

   

Vanhempainiltoja pyritään tekemään toiminnallisiksi ja vanhemmuutta tukeviksi. 
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden vierailu perheessä ennen kuin lapsi aloittaa 

päivähoidon kuului Lape-hankkeen pilottikokeiluun syksyllä 2018 Ylä-Pirkanmaalla. 
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Yhteistyö huoltajien kanssa aloitetaan jo ennen varsinaisen hoidon alkua. Perheet 

käyvät tutustumassa tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan ennakolta ja samalla 

tavataan päiväkodin johtaja. Huoltajien kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä. 

 

Ruokakasvatuksen kehittämisessä ollaan oltu mukana Sapere-hankkeessa, jossa 

lapsia houkuteltiin maistamaan ja tutustumaan erilaisiin ruokiin ja makuihin. Osa 

toimintatavoista jäänyt arkeen esimerkkinä sormiruokailu. 

 

Kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen on vuonna 2021 varhaiskasvatuksessa 

otettu käyttöön ns. Mini-verso-sovittelu malli, joka käytössä jokaisessa 

varhaiskasvatuksen ryhmässä ja kaikissa varhaiskasvatusmuodoissa. Pirpana on 

kiva kaveri –kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma on osa 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

 

Lasten kulttuurikasvatus alkaa jo varhaiskasvatuksesta 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitettiin vuonna 2019 ja Kulttuurikasvatusohjelman 

valmistelutyöryhmä käynnistettiin vuoden 2020 lopulla. 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon kulttuurin eri muodot ja kulttuurin 

erityinen asema kaupungin identiteetissä.  

 

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen 

Lapsiperheille ja lapsille on tarjottu edullisia osallistumis- ja harrastemahdollisuuksia 

ja edistetty näin osallistumismahdollisuuksia. Vähävaraisten perheiden lasten ja 

nuorten harrastuksia on tuettu Mänttä-Vilppulan kaupungissa 2017 -2021. 

Harrastusmaksuja myönnettiin paikallisten seurojen toimintaan osallistumiseen 

vähävaraisten perheiden lapsille. Sopimus oli voimassa seitsemän seuran kanssa. 

Kaupunki on mahdollistanut kolmannen sektorin toimintaa. Olympiakomitean 

lajiliittojen alaisten urheiluseurojen yleisavustukset haetaan Avustusverkko.fi –

järjestelmässä, painopistealueena ovat lapset ja nuoret, eli tukea painotetaan siten, 

että lasten ja nuorten urheilua järjestävät seurat ovat etusijalla. 

Lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita on kehitetty palvelusopimuksen 

mukaisesti. Vuonna 2017 otettiin perhepalveluohjaus käyttöön. Perhepalveluiden 

kohdentumista on kehitetty vuodesta 2017 lähtien. Ennaltaehkäiseviä palveluita; 

varhaista perhetyötä ja lapsiperhepalveluiden kotipalvelua on kehitetty vuodesta 

2019 lähtien, jolloin muokattiin Mäntänvuoren Terveyden ja kaupungin yhteistyönä 

perhekeskusmallin mukainen asiakaslähtöinen toimintamalli yhteistyössä 

sosiaalitoimen kanssa.  

 

Seinättömän perhekeskusmallin mukainen toiminta on käynnistynyt 2019. Sähköinen 

perhekeskus oli vielä kehittämisvaiheessa vuonna 2021.  

 

Kaudella saavutettu tavoite onkin ollut lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen ja 

painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisevämpään sosiaalihuoltolain mukaisen 

toiminnan suuntaan.  
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 3.2 Kouluikäiset 
 
Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus 

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan iso osa lapsista ja varhaisnuorista oli vuonna 

2021 tyytyväisiä elämäänsä. Kouluterveyskyselyn mukaan 4. ja 5. luokan tytöistä 

73,3 % ja 8. ja 9. luokan tytöistä 58,3 % oli tyytyväisiä elämäänsä. Pojilla vastaava 

osuus oli 93,2% ja 89,6% vuonna 2021. Elämään tyytyväisyys oli kuitenkin tytöillä 

vähentynyt vuodesta 2019, jolloin alakoulun tytöistä 84,6 % ja yläkoulun tytöistä 74,1 

% kertoi olleensa tyytyväisiä elämäänsä. Poikien vastaavat osuudet olivat vuonna 

2019 85,2% ja 83,3 %. 

 

Yhä useampi yläkouluikäinen kokee terveydentilansa huonoksi. Vuoden 2021 

kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisista 27,9 % koki terveydentilansa 

keskinkertaiseksi tai huonoksi. Vuonna 2019 osuus oli 21,6 % ja vuonna 2017 11%.   

 

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

(HYTE-kerroin) 

 

Osallisuuden kokemuksen voidaan arvioida kasvaneen alakoululaisten ja 

vähentyneen yläkouluikäisten keskuudessa. Viimeisimmän, vuoden 2021, 

kouluterveyskyselyn mukaan yhä harvempi alakouluikäinen kokee, että ei ole tärkeä 

osa koulu- ja luokkayhteisöä.  Vuonna 2021 4. ja 5. luokan oppilaista 2,2 % ei 

kokenut olevansa tärkeä osa koulu- ja luokkayhteisöä (v. 2019 3,6 % ja 2017 1,9 %). 

Yläkouluikäisillä osallisuuden kokemus on laskenut vuosien 2017-2021 aikana. 

Vuonna 2021 8. ja 9. luokan oppilaista 9,8% ei kokenut olevansa tärkeä osa koulu- ja 

luokkayhteisöä (v. 2019 9,9 % ja v. 2017 6,3 %). 

Osallisuuden kokemus on keskeinen osaa sosiaalista hyvinvointia. Osallisuuteen 

kuuluu kokemus omasta merkityksellisyydestä, omista vaikutusmahdollisuuksista, 

uskosta omaan toimijuuteen, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Näiden tekijöiden 

puute on yhteydessä matalaan sosiaaliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. 
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Osallisuuden kokemuksen on osoitettu olevan yhteydessä esimerkiksi terveyteen, 

toiminta- ja työkykyyn, mielenterveyshäiriöihin ja elämänlaatuun. 

 

Kouluterveyskyselyn mukaan itsensä usein yksinäiseksi tuntevien 4. ja 5. luokan 

oppilaiden osuus oli kasvanut vuonna 2021 4,3 prosenttiin (2,1 % v. 2019).   

Myös 8. ja 9. luokan oppilaiden keskuudessa yksinäisyyden kokemus kasvoi vuonna 
2021 13 prosenttiin (10,8% v 2019). Yläkouluikäisillä tytöillä yksinäisyyden kokemus 
oli huomattavasti yleisempää kuin pojilla. Vuonna 2021 lukema oli 17,9% (17,2% v 
2019). Lisäksi yläasteen tytöistä 47 % ja 22,4 % pojista koki vuonna 2021, että 
asuinalueella ei ole tarpeeksi oleskelutiloja. 
  
Koulukiusaaminen on lisääntynyt alakouluikäisten mutta vähentynyt yläkouluikäisten 
keskuudessa. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa oli vuonna 2021 
alakouluikäisistä 9,4% (5,7 % v 2019). Yläkouluikäisistä koulukiusattuna oli vuonna 
2021 2,6 % ja vuonna 2019 5,0%. 
 

Aiempaa useampi yläkouluikäinen sen sijaan kokee, että hänellä on läheinen ystävä, 

jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti lähes kaikista omista asioista; Niiden 

8. ja 9. luokkalaisten määrä, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää on vähentynyt 

vuonna 2021. Vuonna 2021 heidän osuus oli 7,8 %, kun vuonna 2019 se oli 11,5 %. 

Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista yksinäisyyden tunne on ohimenevää ja usein 

paras kaveri löytyy ja tunne porukkaan kuulumisesta palautuu. 

 
Seksuaalinen ahdistelu ja seksuaalirikokset 

Sosiaalisen median kanavissa alaikäisiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat 

lisääntyneet. Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella yleisellä tasolla alaikäisiin 

kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kaksinkertaistuneet vuonna 2021 edellisiin 

kolmeen vuoteen verrattuna. (Sisä-Suomen poliisin tiedotustilaisuus 5.5.2022) 

 
Kouluterveyskyselystä ilmeni, että puhelimessa ja internetissä seksuaalista häirintää 

kokeneiden määrä oli myös kasvanut huomattavasti. Nuoret eivät aina tunnista mikä 

on seksuaalista väkivaltaa tai häirintää. Avoin keskustelu nuorten kanssa 

opiskelijahuollossa ja oppituntien lisäksi henkilökohtaisen koskemattomuuden rajojen 

tunnistamaisesta ja avun pyytämisen mahdollisuudesta.  

 
Nuorten ahdistuneisuus 

Koronapandemian vaikutukset näkyvät huomattavasti kasvaneena 

ahdistuneisuutena. Sama suunta näkyy myös muissa vertailukunnissa. 

Ahdistuneisuuden noususuunta on ollut kuitenkin näkyvillä jo ennen 

koronapandemiaa. Monet tekijät ovat tässä mukana. Näyttää kuitenkin siltä, että 

yläkouluikäiset tytöt ovat kärsineet eniten koronapandemia-ajasta. 

Ahdistuneisuuden ja pahoinvoinnin kasvamiseen on pyritty vastaamaan järjestämällä 

sote-palveluiden matalan kynnyksen vastaanottoja ja koulupsykologin ja 

koulunuorisotyöntekijän resursseja. 2022 lisätään myös nuorille matalan kynnyksen 

mielenterveyspalveluita. 
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Alla olevasta kaaviosta ilmenee, että ahdistuneisuus oli yleistynyt vuonna 2021 

yläkouluikäisten keskuudessa. Vuonna 2021 kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta 

8. ja 9. luokan oppilaista koki kouluterveyskyselyn mukaan 15,8 prosenttia vastaavan 

ikäisestä väestöstä (vuonna 2019 12,2 % ja vuonna 2017 8,6%). Huolestuttavaa on 

erityisesti tyttöjen kasvanut ahdistuneisuus. Vuonna 2021 30,1 % tytöistä koki 

kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta kun lukema poikien osalta oli 7,9 %. 

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus % 8. ja 9. luokan oppilaista;   

 
 

Koulunkäynti ja oppiminen 

Koululaisten lukutaitoa ja oppimiskykyä on tärkeä tukea, sillä viimeisimmässä 

kouluterveyskyselyssä näkyi alakoulussa vaikeuksia lukemisessa ja yläkoulussa 

kirjoittamista vaativissa tehtävissä. Kaaviosta ilmenee, että vaikeuksien määrä 

lukemisessa, laskemisessa tai kirjoittamisessa on lisääntynyt 4. ja 5. –luokkalaisten 

keskuudessa. 

Paljon vaikeuksia lukemisessa, laskemisessa tai kirjoittamisessa, % 4. ja 5. luokan 

oppilaista (2017-);

 
 

Ylipaino ja ruokailutottumukset 

Vuonna 2021 noin 20% yläkouluikäisistä oli ylipainoisia. Ylipainoisten osuus on 

laskenut hieman vuoteen 2019 verrattuna, mutta trendi on ollut nouseva vuodesta 

2013 lähtien. Haasteeseen pyritään puuttumaan terveellisellä kouluruokailulla, 
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virikkeisellä koulun pihalla, yhdellä pidemmällä välitunnilla koulupäivän aikana, 

järjestämällä välitunneille välkkäritoimintaa, osallistumalla Liikkuva koulu –

hankkeeseen, lisäämällä toiminnallisuutta oppitunneille ja järjestämällä opetusta 

myös muualla kuin luokkatiloissa. Koululaisten terveystaitoja ohjataan 

terveystiedossa, oppilaanohjauksessa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. 

Kouluterveyshuolto seuraa omalta osaltaan lasten kasvua ja kehitystä. 

 

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (HYTE-kerroin); 

  
 
Koululounasta päivittäin syövien yläkoululaisten määrä on vähentynyt huomattavasti. 

Vuonna 2021 39.5 % ei syönyt koululounasta. (v. 2019 30.1 %). Yksi asiaan 

mahdollisesti vaikuttanut tekijä on korona-ajan etäopetus, jonka aikana vuorokausi- 

ja ruokailurytmi on saattanut häiriintyä, eikä se ole palautunut koronaa edeltäneen 

ajan tasolle. Ruokailuun osallistumista on edistetty mm. sillä että oppilaat ovat 

saaneet vaikuttaa kouluruokalistan sisältöön.   

Aamupalan on jättänyt syömättä vuonna 2021 yli 40 % 8. ja 9. luokkalaisista. On 

havaittu, että samat lapset ja nuoret jättävät sekä aamiaisen sekä lounaan syömättä. 

Aamupalan syöminen vaikuttaa keskittymiseen ja oppimiseen. Myös tässä asiassa 

on tärkeää tukea vanhemmuutta ja lisätä kouluissa hyvinvointiin liittyvää ohjausta. 

Hieman yli puolet yläkouluikäisistä syö perheen kanssa yhteisen ilta-aterian 

vähintään kolmena arkipäivänä viikossa.  

 
Liikunta-aktiivisuus on vähentynyt yläkouluikäisten parissa. 

Hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan korkeintaan tunnin viikossa harrastavien 8. 

ja 9. luokan oppilaiden osuus on laskenut noin 30% vuodesta 2017. Kouluissa 

tehdään MOVE- testit laajojen terveystarkastusten yhteydessä 1., 5. ja 8. –luokan 

oppilaille. Testit tehdään opettajien johdolla ja kouluterveydenhoitaja tulkitsee testit 

 

Päihteiden käyttö ja rahapelaaminen 

Yläkouluikäisten tupakointi on vähentynyt vuonna 2021. Kun vuonna 2017 13,6 % ja 

2019 3,1 % tupakoi päivittäin, vuonna 2021 vain enää 2,8 % 8. ja 9. luokan oppilaista 

tupakoi päivittäin. Tupakoivien osuus oli matalin vuosina 2021 ja 2019 vertailukuntiin 

ja koko Pirkanmaahan verrattuna.  
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Tupakoi päivittäin, %, 8. ja 9. luokan oppilaista;

 
 
Humalahakuinen juominen on lisääntynyt yläkouluikäisillä. Tosi humalassa vähintään 
kerran kuukaudessa olleiden määrä on kasvanut 36 prosenttia vuodesta 2017 
vuoteen 2021 Vuosien 2019 ja 2021 välillä oli tosin hieman vähenemää. Tosi 
humalassa vähintään kerran kuukaudessa olleiden 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus 
oli vuonna 2021 6,7 % ja vuonna 2019 10,7 % ja vuonna 2017 4,9 %. Vertailukuntiin 
ja koko Pirkanmaahan verrattuna osuus oli pienin vuonna 2021. 
 
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista; 

 
 

Yläkouluikäisten huumekokeilut ovat vähentyneet vuonna 2021 edellisiin vuosiin 

verrattuna. Vuoteen 2017 asti mänttävilppulalaisten yläkouluikäisten huumekokeilut 

ovat olleet nousussa. Vuonna 2017 8. ja 9. luokan oppilaista 8,5 % oli kokeillut 

laittomia huumeita ainakin kerran. Vuodesta 2019 suunta on ollut alaspäin. Vuonna 

2019 7,4 % 8. ja 9. luokkalaisista oli kokeillut huumeita ja vuonna 2021 määrä oli 

pudonnut 2,6 prosenttiin.  

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista;   
 2011 2013 2017 2019 2021 

Pirkanmaa 8,3 9,4 8,3 9,9 9,2 

Ylä-Pirkanmaa 4,7 10,1 6,0 5,8 5,4 

Jämsä 6,8 8,9 9,2 11,1 8,5 

Keuruu 7,6 6,9 5,0 5,3 9,9 

Mänttä-Vilppula 6,1 7,8 8,5 7,4 2,6 

Orivesi 13,9 5,7 9,6 15,7 13,0 
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Haitallinen rahapelaaminen on vähentynyt vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä 

aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2021 rahapelejä viikoittain 8. ja 9. luokan 

oppilaista pelasi 2,6 % kun pelaajien määrä vuonna 2019 oli 5,4 %ja vuonna 2017 

4,9% kaikista luokan oppilaista. 

 

Mänttä-Vilppulan nuorisovaltuuston laatiman kyselyn (2018) mukaan nuorilla on 

hyvät perhesuhteet sekä liikunnalliset ja terveet elämäntavat. Suurimmalla osalla 

nuorista (84,1 %) on elämässään ihminen, jolle voi vapaasti kertoa huolista ja 

murheista. Kyselyn vastaajista 83 prosenttia ei juo alkoholia säännöllisesti. Hektinen 

elämä ja opetuksen muutos näkyvät oppilaiden stressissä. Noin kolmasosa oli 

havainnut koulussaan kiusaamista ja oli sitä mieltä, että koulussa ei tehdä tarpeeksi 

kiusaamisen lopettamiseksi. 

 
Rikoksista syyllisiksi epäiltyjen alle 14-vuotiaiden osuus 1000 vastaavan ikäistä 

kohden oli vähentynyt vuonna 2019 (5,2) neljään edelliseen vuoteen verrattua, mutta 

noussut taas hieman vuonna 2020 (7,2). Indikaattorin tulokset voivat vaihdella 

vuosittain suurestikin, sillä rikoksia tehdään usein ryhmässä, jolloin rikoksista myös 

epäillään useampaa henkilöä.  

 
Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0 - 14-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä;   

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pirkanmaa 7,3 7,6 7,0 9,0 9,5 8,4 9,0 10.0 

Ylä-
Pirkanma 

2,1 4,3 7,6 10,4 9,9 8,9 8,2 3,9 

Jämsä 10,8 6,7 10,2 13,7 16,8 13,8 6,5 15.9 

Keuruu 11,1 3,5 5,6 2,1 22,3 15,5 15,6 8.0 

Mänttä-
Vilppula 

3,5 3,6 12,5 14,6 8,1 9,4 5,2 7.2 
 

Orivesi 7,9 9,3 17,7 17,9 20,3 0,7 10,7 22.9 

 
Lastensuojeluilmoitus Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut vuosien 2020 ja 

2021 aikana Mänttä-Vilppulassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna 2021 Mänttä-Vilppulassa 186 kpl. Vuonna 

2017 ilmoituksia tehtiin 206 kpl. Lastensuojeluilmoituksia on voitu tehdä samasta 

lapsesta useita. Lastensuojeluilmoitus on keino saattaa lastensuojeluviranomaisten 

tietoon lapsi tai nuori, joka on hoidon ja huolenpidon tarpeessa, jonka oma 

käyttäytyminen ja/tai kasvu- ja elinolosuhteet edellyttävät lastensuojelutarpeen 

selvittämistä. Kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, mutta 

lastensuojelulaissa (23§) lastensuojeluilmoituksen tekeminen on määritelty tiettyjen 

tahojen velvollisuudeksi, jos he ovat he ovat saaneet tietää lapsesta/nuoresta, jonka 

tarve lastensuojeluun on mahdollisesti tarpeen selvittää. 
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 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä (THL);   
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pirkanmaa  8166 7591 8140 8656 9834 10 622 11 207 11812 12 781 

Ylä-
Pirkanmaa 

263 298 288 346 352 505 478 398 429 

Jämsä 435 434 420 425 636 567 624 585 692 
Keuruu 163 134 173 169 239 356 369 289 254 
Mänttä-
Vilppula 

156 161 198 231 206 297 231 220 186 

Orivesi 162 225 194 145 175 200 187 185 210 

 
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 –vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä 

väestöstä on kasvanut hieman. Vuonna 2017 se oli 1,4 % ja vuonna 2021 1,9 % 

vastaavan ikäisistä kuntalaisista. 

 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL); 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pirkanmaa 
 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1.5 1,5 

Ylä-
Pirkanmaa 

1,0 1,0 0,8 1,0 1,2 1,2 1,2 1,6 

Jämsä 1,9 2,3 1,6 1,9 2,2 1,9 2.3 2,5 

Keuruu 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 1,6 1.9 1,4 

Mänttä-
Vilppula 

1,3 1,2 1,0 1,4 1,6 1,5 1,8 1,9 

Orivesi 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,7 1.2 1,3 

 
Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käyntien määrä on Mänttä-

Vilppulassa kasvanut huomattavasti vuodesta 2020 lähtien. Tällöin käyttöön otettiin 

malli, jossa kouluikäisten sairaanhoitoa toteutetaan myös osana koulu-

terveydenhuoltoa aiemman perusterveydenhuollon sijaan, esim. lääkityskontrollit ja 

sairauden seurantakäynnit. Tämä selittää myös osaltaan vertailukuntia suurempia 

lukuja. Koronasta huolimatta resursointi on Mänttä-Vilppulassa ollut hyvä. 

Psykologien määrä on myös ollut suositusten mukainen. Tavoitteiden mukaisesti on 

panostettu ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin. Oppilasmäärä on 

tasaisesti laskenut terveydenhuollon resurssien pysyessä samana.  

 

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit/ 1000 7-18 –vuotiasta; 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pirkanmaa 2205 2129 2220 2203 2215 2135 1739 1836 

Ylä-
Pirkanmaa 

2566 2420 2625 2734 3621 2669 2693 3365 

Jämsä 2625 1988 1991 2061 1992 1810 1541 1779 

Keuruu 2472 2344 2194 2437 2597 2695 2046 2177 

Mänttä- 
Vilppula 

2810 2679 2908 2869 2476 2754 3384 4119 

Orivesi 1493 1670 1720 1882 1846 1740 1635 1728 

 



26 (63) 

 

 

Kouluikäisten hyvinvoinnin kehitys Mänttä-Vilppulassa 
 

Vahvuudet ja vahvistettavat asiat Huolenaiheet/haasteet 

 Osallisuuden kokemus kasvanut 
alakoululaisten keskuudessa  

 Koulukiusattuja määrä on 
vähentynyt yläkouluikäisillä 

 Monipuolista ja laadukasta 
harrastustoimintaa on tarjolla 

 Nuorisovaltuusto on saanut 
edustukset lautakuntiin ja 
toiminta on aktivoitunut 

 Päivittäin tupakoivien tai 
nuuskaavien määrä sekä 
huumekokeilujen määrä on 
yläkouluikäisillä vähentynyt 

 Haitallinen rahapelaaminen on 
yläkouluikäisillä vähentynyt 

 Painopistealueena tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen 

 Vahvuutena on tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen ja nepsy-
osaamisen kehittäminen ja 
henkilöstön koulutus alakoululla 
ja yläkoululla- edelleen 
vahvistettava 

 koulunuorisotyötoiminta 
vahvuutena- (4H, Seurakunnat, 
kaupunki ja MVT yhteistyönä) -> 
koulunuorisotyön jatkuvuuden 
turvaaminen 

 Vähävaraisten perheiden lasten 
liikuntaharrastusta seuroissa on 
tuettu liikuntapalveluiden 
budjetista 

 Poissaoloihin puuttumisen malli 
ja siihen liittyvät hoitopolut on 
otettu käyttöön ja vahvistettava 
edelleen 

 Yksilöllisen ja yhteisöllisen 
oppilashuoltotyön  kehittäminen 
edelleen tärkeää 

 Ahdistuneisuus on lisääntynyt  

 Yläkouluikäisten tyttöjen 
ahdistuneisuus on lisääntynyt 
huomattavasti verrattuna saman 
ikäisiin poikiin  

 Koulukiusattuja määrä on 
lisääntynyt alakouluikäisillä 
(vähentynyt yläkoulussa) 

 Humalahakuinen juominen on 
lisääntynyt 

 Koululounasta päivittäin syövien 
yläkoululaisten määrä on 
vähentynyt 

 Yhä useampi yläkouluikäinen 
kokee terveydentilansa 
huonoksi 

 Viidesosa yläkouluikäisistä on 
ylipainoisia 

 Vapaa-ajallaan liikuntaa 
harrastavien määrä on 
vähentynyt yläkouluikäisillä 

 Yläkouluikäisillä tytöillä ei ole 
asuinalueellaan tarpeeksi 
oleskelutiloja  

 Koulupoliisitoiminta on tauolla 

 Kouluakäymättömyys on 
lisääntynyt  

(nepsy= neuropsykiatrinen kuntoutus)  

Kouluikäisille suunnatut palvelut Mänttä-Vilppulassa 
Lapsille ja nuorille suunnatut palvelut Mänttä-Vilppulassa on kuvattu Lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2021-2024.  
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3.2.1 Toimenpiteet ja tulokset 2017-2021 
 

Osallisuuden, vaikuttamisen ja tietoisuuden lisääminen kouluissa 

Oppilaiden osallisuutta kouluissa on ylläpidetty ja kehitetty oppilaskuntatoiminnan 

avulla. Jokaisessa koulussa on oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus. 

 

Nuorten osallisuuden parantaminen  

Nuorisovaltuuston toiminta aktivoitiin ja integroitiin päätöksentekojärjestelmään. 

Nuorisovaltuustolle saatiin edustajat tekniseen-, sosiaali- ja peruspalvelu-, sivistys- 

sekä kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntiin.  Nuorisopalvelupäällikkö on järjestänyt 

koulutusta uusille nuorisovaltuutetuille 2020-2021 ja osallistunut jokaiseen 

nuorisovaltuuston kokoukseen. Nuorten ideoita on pystytty toteuttamaan 

aikaisempaa paremmin. Nuoret ideoivat esimerkiksi 24 h Lanit – peli-illan, jossa 

pelattiin nettipelejä ympäri maailmaa osallistuvien kanssa. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointia on edistetty kehittämällä lasten ja nuorten 

sosiaali- ja terveyspalveluita valtakunnallisten suositusten mukaisiksi. 

Ahdistuneisuuden ja pahoinvoinnin kasvamiseen on pyritty vastaamaan järjestämällä 

sote-palveluiden matalan kynnyksen vastaanottoja ja lisäämällä koulupsykologin ja 

koulunuorisotyöntekijän resursseja. Palvelut pystyttiin pääosin tarjoamaan 

suositusten mukaisena. Kouluterveydenhoitajaresurssi on Mänttä-Vilppulassa 

huomattavasti yli THL:n suosituksen. Korona-aikana osa esim. terveystarkastuksista 

siirrettiin tai tehtiin esim. etätoimin. Nämä toteutettiin hyväksyttyjen poikkeusajan 

suunnitelmien mukaan. Syksyllä 2020 terveydenhoitajat kirivät kiinni mm. siirretyt 

terveystarkastukset. Koulupsykologin avointa paikkaa ei saatu täytettyä, mutta 

syksyllä 2020 psykologiharjoittelija hoiti tehtävää palkattuna. Myös muita psykologeja 

käytettiin alkuvuodesta.  

 

Kouluilla lähellä lasta/nuorta tehtiin matalan kynnyksen sairaanhoitoa. Peruskoulussa 

ei ole ollut käytettävissä matalan kynnyksen psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita. 

Nuorisotiimin psykiatrinen sairaanhoitaja on jalkautunut ammattikoululle 

vastaanottamaan nuorisotiimin asiakkaita. Suurin osa kouluterveydenhoitajista, 

koulupsykologeista ja koulukuraattoreista on käynyt matalankynnyksen IPC- 

menetelmä-koulutuksen tai suorittaa sitä parhaillaan. Koulutuksen avulla 

oppilashuollon toimijat pystyvät jatkossa auttamaan paremmin 

ahdistunutta/masentunutta nuorta. 

 

Koululaisten hyvinvointia on edistetty erilaisin keinoin kouluissa ja vapaa-

ajalla. Mänttä-Vilppulan alueella yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilashuolto on ollut 

osana hyvinvoinnin tukemista. Vuonna 2021 sovittiin yhteiset toimintatavat 

koulupoissaolojen vähentämiseksi. Kouluja käymättömien nuorten tukemiseen 

kehitettiin malli sivistyspalveluiden ja Mäntänvuoren Terveyden yhteistyönä. Kouluille 

on laadittu oppilas- ja opiskeluhuollon käsikirja, jossa laadittu ohjeistus ”koulupoissa-

oloihin puuttumisen portaat”. Tämä ohjeistus on otettu käyttöön kaikissa kouluissa 
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vuonna 2021. Oppilashuollon näkökulmassa painotetaan ennaltaehkäiseviä ja 

yhteisöllisiä toimintamalleja. Yhteistyö koulujen opettajien, kuraattorin, perheiden, 

terveyden-hoitajien, psykologien ja perhetyön sekä sosiaalityöntekijöiden ym. kanssa 

ovat toimineet yhteisöllisen ja yksilöoppilashuoltoryhmätoiminnan kautta.  

Yhteisöllisen oppilashuollon toteutuksessa yläkouluilla, on hyödynnetty AVIN 

hankerahoitusta palkkaamalla koulunuorisotyöntekijä. Tämä on mahdollistanut 

linkin nuorten ja koulutoimijoiden välille. Koulunuorisotyöntekijä on tehnyt yhteistyötä 

koulukuraattorin kanssa.  

Koulussa toteutettu monipuolisesti tunne- ja sosiaalisten taitojen ryhmiä eri 

luokka-asteilla. Hyvinvointikoulutusta ja –materiaalia sekä tunne- ja sosiaalisten 

taitojen ohjauksen materiaalia on hankittu koulujen käyttöön. Opetushenkilöstöä on 

täydennyskoulutettu, hankittu materiaalia ja otettu toimintakulttuurin osaksi 

ratkaisukeskeisyyden, positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen pedagogiikan 

malleja. Ratkaisukeskeistä kulttuuria kehitetään edelleen ja tätä kautta lisätään 

hyvinvointia. Vilppulankosken koulussa ja Kolhon koulussa yhteisölliset säännölliset 

oppilashuoltoryhmät kerran kuukaudessa. Savosenmäen koulussa kerran viikossa 

tiistaisin tunnin ”Startti” – matalan kynnyksen yhteisöllisen oppilashuollon palaveri. 

Vaativan erityisen tuen pienryhmässä toimivat 9-luokkalaisten koulutuskokeilut 

tulevaisuuden ja jatko-opintojen suunnittelemisen tukena. 

 

Arvot arkeen-malli käytössä 2016–2020. Arvojen jalkauttaminen arkeen. 

Esimerkiksi Savosenmäen koulussa Kengätön koulu –toimintamalli otettiin käyttöön. 

Sisätiloissa kuljetaan ilman kenkiä, mikä vähentää pölyn aiheuttamia 

sisäilmaongelmia, tuo viihtyisyyttä ja kasvattaa yhteisön sääntöjen noudattamiseen. 

Koulut ovat kouluttaneet henkilöstöään neuropsykiatrisiin (nepsy) vaikeuksiin 

vastaamiseen ja tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen 

kuntoutukseen (Maltti). Koulut ovat järjestäneet nepsy-toimintaa, maltti- ja art-

ryhmiä (Aggression Replacement Training). Koulutetut terveydenhoitajat ja 

erityisopettajat toteuttaneet yksilöllistä nepsy-valmennusta oppilaille ja vanhemmille. 

Savosenmäen koulussa on ollut erityisopettajan nepsy-valmennuskonsultaatiota 

myös opettajille opetusryhmän tukemiseen. Mielialaoireiden ennaltaehkäisyyn 

IPC-ohjantaa 5-6-luokkaikäisille ja siitä ikätasosta ylöspäin toteuttaneet kuraattorit ja 

terveydenhoitajat ja jotkut psykologit.  

 

Opetustuntien lisäksi alakouluilla on tuettu oppilaiden hyvinvointia ja kouluun 

kiinnittymistä järjestämällä: 

- juhlia, retkiä, tapahtumia, ryhmäyttämispäiviä 

- kerran koulupäivässä pitkä 30 minuutin välitunti 

- Suomen malli kerhotoimintaa koulupäivän jälkeen 

- iltapäiväkerhotoimintaa alkuopetusikäisille ja vaativan erityisen tuen 

oppilaille 

- yhteistyötä perheiden ja kodin kanssa on tehty lukuvuosittaisissa 

oppimiskeskusteluissa, vanhempainilloissa, Kodin ja koulun -päivässä 

sekä muissa teemapäivissä esim. #BeActive 
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- kouluilla on järjestetty myös poistumis- ja turvallisuusharjoituksia 

- Verso-malli (vertaissovittelu) on toiminnassa sekä Vilppulankosken 

että Savosenmäen kouluissa 

- Kouluilla on käytössä kiusaamista vastustava Kiva -ohjelma 

yhteisöllisenä menetelmänä ja Kiva Tiimi selvittelee kouluilla 

kiusaamistapauksia yhteistyössä oppilaan ja luokanopettajan kanssa 

- oppilaiden osallisuutta on tuettu mm. järjestämällä 5.-6.-lk 

valinnaiskurssit oppilaiden omista toiveista Vilppulankosken koululla 

- välkkäritoimintaa, jossa isot vetävät salivälitunneilla leikkejä ja pelejä 

pienimmille  

- kummiluokkatoimintaa eri luokkien väliseen yhteistyöhön ja 

yhteisöllisyyden kehittämiseen on käytössä kaikissa alakouluissa ja 

osin ala- ja yläkoulujen välisenä 

 

Vuonna 2020 päätettiin hakeutua Harrastamisen Suomen mallin ohjelmaan 

mukaan. Tavoitteena on tarjota jokaiselle peruskouluikäiselle yksi mieluinen ja 

maksuton harrastusmuoto koulupäivän yhteyteen. Vuonna 2021 kartoitettiin, miten 

jokaiselle lapselle  ja nuorelle taataan mahdollisuus vähintään yhteen maksuttomaan 

harrastukseen ja mahdollistetaan vähävaraisten perheiden, lasten ja nuorten 

harrastaminen urheiluseuroissa ja  tukipalveluissa. Kartoitettiin eri tukimuotoja: 

harrastustakuu/-tuki, vähävaraisten perheiden, lasten ja nuorten tukeminen 

liikuntaseuroissa-tuki sekä Suomen mallin käyttöönotto. Harrastamisen Suomen 

mallille saatiin hankerahoitus vuosille 2021-2022 ja se otettiin käyttöön vuonna 2021. 

Palautteet ovat olleet hyviä huoltajien ja oppilaiden vastaamina. 

 

Vähävaraisten perheiden lasten harrastamista urheiluseuroissa on tuettu 

Mänttä-Vilppulan kaupungin liikuntapalveluiden budjetista (käytetty 80 % sidotusta 

rahasta). Päätöksen tuen tarpeesta on tehnyt sosiaalitoimi liikuntapalveluiden 

antaman talousresurssin mukaisesti.  

 

Ev.lut. seurakunta on järjestänyt yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa 

Kalliolassa ryhmäytymispäivät keväällä yläkouluun siirtyville 6-luokkalaisille uuden 

7.luokkansa kanssa ja syksyllä uusille 7.luokkalaisille. Näissä tärkeässä roolissa ovat 

myös koulujen opot, erityisopettaja, luokanvalvojat ja koulukuraattorit. Tavoitteena on 

luokan yhteishengen parantaminen kannustamalla nuoria toimimaan yhdessä ja 

tukemalla heitä rakentavassa vuorovaikutuksessa. Tällä toiminnalla tuetaan 

osallisuutta, sitä, että nuori kokisi kuuluvansa osaksi luokkayhteisöä.  

 

Mänttä-Vilppulassa on nuoristiloja Mäntässä, Vilppulassa ja Kolhossa. Myös 

kirjastot tarjoavat lapsille ja nuorille turvallisia paikkoja viettää aikaa. Kirjastot 

järjestävät tilaisuuksia kaikenikäisille sekä tarjoavat näyttelytiloja myös lapsille ja 

nuorille tuoda taidetta esille. Koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyen kirjastoilla on 

koulujen ohella merkitys lukuharrastuksen ja lukutaidon edistämisessä. Kirjasto 

tarjoaa laajan valikoiman kirjallisuutta ja innostaa lukuharrastuksen pariin monin 
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tavoin, mm. järjestämällä satutunteja, loruhetkiä ja kirjailijavierailuita. Kirjastot 

järjestävät tiedonhaun opastusta ja kirjavinkkausohjelmaa koululuokille. Vuodesta 

2019 lähtien kirjastoissa on ollut lukukoiratoimintaa. Kirjastot toimittavat paljon kirjoja 

päiväkodeille ja kouluille ja järjestämällä kirjavinkkauksia oppilaille.   

   

Koululaisten lukutaitoa ja oppimiskykyä on tärkeä jatkossa tukea aiempaa enemmän, 

sillä viimeisimmässä kouluterveyskyselyssä näkyi vaikeuksia lukemisessa 

alakoulussa ja kirjoittamista vaativissa tehtävissä yläkoulussa.  Osalla 

varhaiskasvatusikäisistä on kielen kehityksessä vaikeuksia, joihin voitaisiin tässä 

ikävaiheessa puuttua ja vähentää jo ennalta vaikeuksia oppimistaidoissa ala-

asteella. Puheterapia tukee oppimista ja kielellisten taitojen (luku- ja kirjoitustaidon) 

kehittymistä ja puheen oppimisen vaikeudet korreloivat suoraan lukemaan 

oppimiseen. Keskeisin kuntoutusmuoto alle kouluikäisillä on puheterapia. 

Kouluikäisillä sen sijaan tavallisin tukimuoto on erityisopetus, toisinaan 

neuropsykologisesta kuntoutuksesta on myös hyötyä. Tärkeää olisi mahdollisimman 

varhainen tuki kielenkehityksen haasteisiin, koska riittävän ajoissa aloitettu tuki 

edistää siten lasten osallisuuden kokemusta ja myös ennaltaehkäisee mahdollista 

koulukiusaamista.  

 

Nuorten kulttuurikasvatukseen on panostettu  

 

Koulut ovat tehneet aktiivista yhteistyötä paikkakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Kulttuurialojen opetus on otettu myös huomioon opetussuunnitelmissa tarjoamalla 

monipuolisesti ja laajasti kulttuurin alojen opetusta. Kaupungin oma 

kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuripuu valmistui 2021 (kts. tarkemmin luku 3.3.1.). 

 

Maakunnalliseen Pirkkaset –lastenkulttuurikuukauteen on osallistuttu vuosittain. 

Koronavuosina 2020-2021 ko. ohjelmaa toteutettiin näyttelyinä kouluilla, 

Taitokeskuksen Näpsän kerhoissa ja kirjaston näyttelyissä ja työpajoissa.  

Yhteistyötapahtumia (esim. teatteriesitys, taidepaja, museokäynti) ei ole päästy 

toteuttamaan täysipainoisesti koronaan liittyvien rajoitusten vuoksi. Pirkkaset-

kuukauden tapahtumien järjestelyistä on vastannut kulttuuripalvelut yhdessä LAKU-

lastenkulttuurityöryhmän kanssa. 

 

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut tukenut monipuolisesti vuosittaisavustuksilla lapsiin ja 

nuoriin kohdennettuja eri tapahtumia ja leirejä. Nuoret ovat päässeet osallistumaan 

mm. liikunnallisille perheleireille ja kesätapahtumiin, monikulttuuriseen 

sirkustoimintaan, kesäteatteritoimintaan, lastenteatterin vierailuihin sekä rap- ja 

manga-työpajoihin. Lisäksi nuorten kansainvälistymistä tuettiin leiritoteutuksilla 

erillisellä hankkeella 2020-2021 yhteistyössä ystävyyskaupunki Simmernin kanssa.  
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3.3 Nuoret ja nuoret aikuiset 
 
Nuorten hyvinvoinnin tukemiseen käytettyjä menetelmiä ja käytäntöjä kuvataan 

tämän luvun lopussa sekä luvussa 3.2. 

 

Päihteiden käyttö 

 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ilmoitti lukion 1. ja 2. luokan 

oppilaista olleensa vuonna 2019 16,0 % tytöistä ja 14,3% pojista. Vuodelta 2021 ei 

ole eriteltyä tietoa sukupuolen mukaan, keskiarvoluku oli 13,6 %. 

Ammatillisen oppilaitoksen tytöistä 30,2 % ja pojista 25,0% ilmoitti olleensa tosi 

humalassa vähintään kerran kuukaudessa vuonna 2019. Vuodelta 2021 ei ole 

eriteltyä tietoa sukupuolen mukaan, keskiarvoluku on 20,6 %. 

 

Lukion 1. ja 2. luokan oppilaista vuonna 2019 3,5 % ilmoitti tupakoivansa päivittäin. 

Ammatillisen oppilaitoksen tytöistä 9,3 % ja pojista 31,8% ilmoitti tupakoivansa 

päivittäin. (v 2017 tytöt 14,3 % ja pojat 29,1 %) ja vuonna 2021 keskiarvona 14,8 %. 

Päivittäin nuuskaavien ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden määrä on kasvanut 

huomattavasti vuosivälillä 2017-2021. Vuonna 2021 osuus oli 27,7 % opiskelijoista 

(v. 2019 14,4 % ja v. 2017 10,9 %). Lukioon 1. ja 2. luokan oppilaiden nuuskan 

käytöstä on tilastotieto vain vuodelta 2019 ja osuus oli silloin 3,6 %.  

 

Alkoholin käytön, tupakoinnin ja nuuskaamisen määrien erot näkyvät eri 

koulutustasojen välillä. Tilastojen valossa ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat 

käyttävät alkoholia, tupakoivat ja käyttävät nuuskaa lukiota käyviä enemmän. 

Huomioitavaa on myös se, että tytöt juovat humalahakuisesti poikia enemmän. 

Ero ammatillisen oppilaitoksen ja lukion välillä voi selittyä osittain syystä, että vuoden 

2018 ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen Mäntän Sasky:n ammatillisessa 

oppilaitoksessa on opiskellut myös aikuisopiskelijoita. 

 

Kannabiksen ja reseptilääkkeiden (esim. ADHD-lääkkeet) päihdyttävä käyttö on 

nuorten kertoman mukaan yleistä niiden helpon saatavuuden ja suhteellisen 

edullisen hinnan vuoksi. Niitä ei välttämättä edes mielletä huumausaineiksi. Nuorten 

oman arvion mukaan amfetamiinin ja subutexin käyttö on vähäisempää. Monet 

nuoret mieltävät kannabiksen samaan ryhmään alkoholin ja tupakan kanssa. 

Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa: Vähentynyt peruskoulussa, lukiossa, 

ammattikoulussa.  

 

Kaupunkiin on perutettu ehkäisevän päihdetyön ryhmä. Tärkeää ehkäisevässä 

päihdetyössä on edistää suojaavia ja nuoria vahvistavia tekijöitä ja mm. tuoda esiin 

koululaisten ja opiskelijoiden kanssa mitkä asiat auttavat vaikeista tilanteista 

eteenpäin. Myös päihdevalistus siitä, miten päihteet vaikuttavat aivojen ja psyyken 

kehitykseen ja esimerkiksi kannabiksesta skitsofrenian laukaisevana tekijänä. 
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Seksuaalinen häirintä 

Nuoret eivät aina tunnista, mikä on seksuaalista väkivaltaa tai häirintää. Avoin 

keskustelu nuorten kanssa opiskelijahuollossa ja oppituntien lisäksi henkilökohtaisen 

koskemattomuuden rajojen tunnistamaisesta ja avun pyytämisen mahdollisuudesta. 

Sosiaalisen median vaikutus: Lukiolaisista puhelimessa ja internetissä kokenut 

seksuaalista häirintää 2019 19,8 % ja 2021 36,4% (ks. oheinen kaavio) 

 

 
 

Lukiolaisista vastaajista seksuaalista häirintää julkisessa tilassa ilmoitti kokeneensa 
vuonna 2019 10,5 % ja vuonna 2021 18,6 %. 

 

 
Kaaviosta nähdään, että häiritsevää seksuaalista ahdistelua tai ehdottelua 

kokeneiden määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2019. 

 

Ruokailutottumukset ja ylipaino 
Ero ammattikoululaisten ja lukiolaisten ruokailutottumuksissa on suuri. Vuonna 2021 

lukiolaisista 27,3 % (v 2019 47,1 %) ei syönyt koululounasta päivittäin, kun 

ammattikoulun opiskelijoista osuus oli 60,9% (v. 2019 38,4 %, sekä eroteltuna tytöt 

34,1% ja pojat 41,8 %). Lounasta syömättömien ammattikoululaisten määrä on 

kasvanut huomattavasti. Lukiolaiset taas syövät huomattavasti aiempaa useammin 

koulussa.  
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Seuraavassa kaaviossa on esitetty lukiolaisten vastaajien ylipainoisten määrän 

merkittävä kasvu vertailuajankohtana.  Vuonna 2021 ylipainoisia oli 29,3% 

lukiolaisista kun vuonna 2019 osuus oli vielä 20 %. Ammattikoululaisista 23,2% oli 

ylipainoisia vuonna 2021 kun osuus oli 14,1 % vuonna 2019. 

 

Kokee, että asuinalueella ei ole tarpeeksi oleskelutiloja: Lukion opiskelijoista 57,1 % 

ja ammattikoululaisista 30,6 % v 2021. On kuitenkin huomioitava, että Mäntän 

nuorisotiloissa Länskässä käy peruskouluikäisten lisäksi myös ammattiin opiskelevia. 

Sen sijaan lukiolaisia käy vähemmän. Nuorisotilojen markkinointia myös lukiolaisille 

kannattaa erityisesti lisätä silloin, kun uudet nuorisotilat valmistuvat Kirkonpellolle. 

Nuorisotiloja on valmisteltu eri ikäryhmät huomioon ottaen ja nuorisovaltuusto on 

ollut suunnittelussa mukana.  

 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24 vuotiaiden osuus oli Mänttä-

Vilppulassa vuonna 2020 7,1 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Suunta on 

ollut laskeva vuodesta 2017 lähtien jolloin osuus oli 11,0 prosenttia. Vuoden 2021 

tilastotietoa ei ole kertomukseen saatavilla.  

 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 –vuotiaat %, vastaavan ikäisestä väestöstä 

(HYTE-kerroin);

 
 

Nuoret, joilla on ongelmia elämänhallinnassa jäävät helposti koulutuksen 

ulkopuolelle. Peruskoulun aikana tulisikin entistä enemmän pureutua juurisyihin. 
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Yhtenä syynä koulutuksen ulkopuolelle jäämisessä voi olla nuoren päihteiden käyttö. 

Koulutuksen ulkopuolelle jääminen voi vastaavasti altistaa päihteiden käytön 

lisääntymiselle. Toivottavaa on, että laajennettu oppivelvollisuus alkaisi tulevina 

vuosina näkyä nuorten hyvinvointia kuvaavissa indikaattoreissa. 

 
Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 18-24 –vuotiaiden nuorten osuus laski 

vuonna 2017 aikaisempien vuosien 6-7 prosentista noin 3 prosenttiin. Pienempi 

toimeentulotuen tarve on jatkunut tämän jälkeen vuoteen 2020 saakka, jolloin 

toimeentulotukea saaneiden osuus oli 2,9 % vastaavan ikäisistä nuorista.  

Nuorten poispäin suuntutuva muuttoliike saattaa vaikuttaa toimeentulotukea 

pitkäaikaisesti saaneiden määrään. Myös kaupungin työllisyyspalveluiden voidaan 

nähdä tehneen vaikuttavaa työtä kaupungin nuorison parissa. 

 
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24- vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä;   

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pirkanmaa 3,4 3,3 3,2 3,6 4,2 4,2 4,3 3,6 3,3 3,1 3,3 

Ylä-
Pirkanmaa 

5,3 5,1 5,3 4,9 5,4 4,8 4,8 2,3 2,1 2,2 2,5 

Jämsä 6,1 7,1 6,3 7,3 5,5 5,7 5,4 4,6 5,5 5,3 4,4 

Keuruu 5,1 5,8 6,0 7,0 7,2 6,5 5,1 4,0 2,7 3,1 2,4 

Mänttä-
Vilppula 

6,9 6,7 6,2 6,9 7,0 6,7 6,0 3,4 3,1 2,9 3,4 

Orivesi 5,6 5,7 5,7 6,7 6,4 5,8 5,8 3,3 3,2 3,0 1,7 

 

Työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 

saaneiden 16-24 vuotiaiden osuus vastaavan ikäisistä oli hieman vähentynyt vuonna 

2020 (1,7 %) vuoteen 2019 (2,0 %) verrattuna. Osuus on vuoden 2018 tasosta (1.3 

%) kuitenkin kasvanut hieman. 

 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24 v, % 
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Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden kohtalainen tai vaikea 

ahdistuneisuus on ollut kasvussa vuodesta 2013 (9,9) vuoteen 2019, jolloin 

ahdistuneisuus oli noussut 18,4 prosenttiin.  Vuonna 2021 tehdyssä 

kouluterveyskyselyllä ahdistuneiden määrä taas on vähentynyt 15,6 prosenttiin. 

Ammatillisen opetuksen luokkakoot ovat suurempia ja opetuksessa on vähemmän 

lähipäivätoteutuksia. Ammatillisen oppilaitoksen oppilaiden hyvinvointipalveluihin on 

lisätty mielenterveystyön panoksia. IPC- masennuksen- ja ahdistuksen 

ohjausmenetelmä on koulutettu myös sekä terveydenhoitajan, että koulupsykologin 

käyttöön. 

 
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoilla; 

 2013 2017 2019 2021 

Pirkanmaa 11,8 12,0 12,3 18,5 

Ylä-Pirkanmaa 12,7 14,9 20,3 14,1 

Jämsä 10,9 11,0 8,1 17,3 

Keuruu     

Mänttä-Vilppula 9,9 13,8 18,4 15,6 

Orivesi     

 

Lukion 1. ja 2. luokan oppilailla ahdistuneisuus on kasvanut ollen 11,9 % (2013), 17,6 

(2019) ja 23,2% (2021), vuoden 2017 tieto puuttuu. 

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla; 
 2013 2017 2019 2021 

Pirkanmaa 10,8 14.1 14,7 21,3 

Ylä-Pirkanmaa 12,3 12.8 13,1 21,8 

Jämsä 10,2 16.5 7,5 28,3 

Keuruu 10,7 11.1 19,5 14,9 

Mänttä-Vilppula 11,9 tieto puuttuu 17,6 23,2 

Orivesi 21,2 15.6 12,3 17,1 

 

Niiden nuorten määrä, jolla ei ole yhtään läheistä ystävää on kasvanut vuonna 2021 

ollen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla 12,3 % (9,9 % v.2019) ja lukion 1. ja 2. 

vuoden opiskelijoilla 18,2 % (12,8 % v.2019). Määrät ovat korkeammat vertailukuntiin 

verrattuna 
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Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin kehitys Mänttä-Vilppulassa 
 

Vahvuudet ja vahvistettavat asiat Huolenaiheet 

 Ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoiden ahdistuneisuus on 
vähentynyt 

 Ammatillisen oppilaitoksen 
oppilaiden hyvinvointipalveluihin on 
lisätty mielenterveystyön panoksia  

 Nuorten osallistuminen 
työllistymistä edistäviin palveluihin 
(työkokeilu, palkkatukityö, 
kuntouttava työtoiminta) on hyvä 
verrattuna Pirkanmaan tilanteeseen  

 Työllisyyspalveluiden sosiaalisen 
kuntoutuksen nuorten ryhmän 
toiminta on vakiintunut->edelleen 
vahvistettava ->pajakoulun 
kehittäminen  

 Masennusoireilun ehkäisyn 

työskentelymalli IPC otettu käyttöön 

oppilashuollossa 

 Lukion painotusta muutettiin 

sisältämään lääketieteellis-

luonnontieteellisen painotuksen ja 

kuvataide- ja musiikkipainotuksen 

sekä liikunnan. 
 

 Nuorisotyöttömyys korkealla 
tasolla 

 Ammatillisessa koulutuksessa 
opiskelevien ja lukiolaisten 
väliset erot päihteiden käytössä 
suuret. Erot koulutustasojen 
välillä päihteiden käytön suhteen 
ovat suuret  

 Päihdemyönteisyys 
 Päivittäin nuuskaa käyttävien 

ammattikoulussa opiskelevien 
osuus on kasvanut 

 Tytöt juovat humalahakuisesti 
poikia enemmän  

 Yhä useampi nuori kokee  
o läheisten ystävien 

puuttumista 
o on ylipainoinen 

o kokee ahdistusta 
o seksuaalista häirintää  

 Koulupelko, poissaolot, koulua 

käymättömyys 

 Koronan, etäkoulun vaikutukset 

 

Osa nuorten ja nuorten aikuisten palveluista on kuvattu Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmassa 2021-2024.  

 

3.3.1 Toimenpiteet ja tulokset 2017-2021 

 
Perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja lukion kurssitarjonnassa on laaja tarjonta 

kulttuurin monipuolista opetusta. Nuorille tarjotaan mahdollisuus valita 

kiinnostuksensa mukaan myös hyvinvointia tukevia kokonaisuuksia. Koulut ovat 

tehneet aktiivista yhteistyötä paikkakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa.    

Lukion painotusta muutettiin sisältämään lääketieteellis–luonnontieteellisen 

painotuksen ja kuvataide- ja musiikkipainotuksen sekä liikunnan. Painotuksilla 

pyritään saamaan lisää opiskelijoita Mäntän lukioon, vastaamaan olemassa olevaan 

kysyntään ja lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia. 

http://mantta-vilppula.oncloudos.com/kokous/20201234-2-1.PDF
http://mantta-vilppula.oncloudos.com/kokous/20201234-2-1.PDF
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Vuonna 2021 valmistui Kulttuuripuu eli kaupungin oma kulttuurikasvatusohjelma 

vuosille 2021-2024. Sen kautta lapset ja nuoret tutustuvat eri taiteenlajeihin ja 

kulttuuri-instituutioiden toimintaan. Kulttuurikasvatusohjelmaa toteutetaan 

sivistyspalveluiden ja kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden sekä alueen 

kulttuuritoimijoiden ja oppilaitosten yhteistyöllä. Ohjelma kohdentuu 

varhaiskasvatuksesta lukioon ja ammatilliseen opetukseen saakka.  

 

Kirjastot tukevat omalta osaltaan nuorten kasvamista aikuiseksi mm. 

tukemalla koulutusta ja harrastuksia. Hyvä lukutaito antaa paremmat edellytykset 

kouluttautumiseen ja työelämään sekä aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa.   

 

Oppilaitoksissa käy säännöllisesti koulun ulkopuolisia ammattilaisia nuorten tukena. 

Lukiolaisilla on käytössä koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan, koulupsykologin ja 

koululääkärin palvelut. Mäntänvuoren Terveyden nuorisotiimi tuottaa psykiatrian 

palveluita ja tiimi työskentelee moniammatillisesti nuorten tilanteiden edistämiseksi. 

Tuen tarpeeseen reagoidaan lakisääteisesti.  

Ev.lut. seurakunnan työntekijä on päivystänyt jo vuosia Vilppulan yhteiskoulun ja 

Koskelan yläkoulun-Mäntän lukion tiloissa joka toinen viikko sekä Saskyn tiloissa 

noin kerran kuukaudessa. Seurakunnan työntekijä on opiskelijoiden ja henkilökunnan 

käytettävissä keskustelua varten. 

 

Nuorisovaltuustolla on rooli nuorten äänen kuulumiselle linkkinä nuoren ja päättäjän 

välissä. Nuorisovaltuusto pyrkii osaltaan vähentämään eriarvoisuutta ja lisäämään 

osallisuutta. Nuorisovaltuuston edustajan tavoitta myös sosiaalisen median kautta. 

 

Vuosien 2017-2020 hyvinvointityön yhtenä painopisteenä oli kuntalaisten 

hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen kunnan elinvoimaisuutta kehittämällä. 

Työllisyysasteen parantamisen lisäksi tavoitteena oli erityisesti nuorten työllisyyden 

parantaminen.  

Vuodelle 2021 tavoitteeksi asetettiin nuorten työllistymisen edistäminen paikallisten 

yrittäjien ja koulujen kanssa.  

Saskyn omaohjaajan kanssa työllisyyspalveluissa on tehty edelleen jatkuvaa 

yhteistyötä kaikenikäisten ohjaamiseksi opiskelemaan ja päivittämään osaamistaan.  

Mäntänvuoren Terveyden oppisopimusyhteistyö Saskyn kanssa on myös tiivis, 

lisäksi yrityksessä tehtiin linjanveto tarjota sote-harjoittelupaikkoja mahdollisimman 

monelle.  

 

Työllisyyspalveluiden nuorten tiimi vahvistettiin kolmihenkiseksi, kun toinen etsivä 

nuorisotyöntekijä palkattiin vuonna 2021.Tämä on mahdollistanut nuorten laajemman 

tavoittamisen ja tukemisen kiinnittymään työelämään, opiskeluun tai tarvitsemaansa 

palveluun. Kolmas työntekijä mahdollisti starttivalmennuksen aloittamisen Mänttä-

Vilppulassa vuoden 2021 lopulla. Yhä suurempi osuus nuorista on kohdattu, vaikka 

yhä edelleen nuoria on tavoittamattomissa. 
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Joidenkin nuorten työttömyyden taustalla voi olla vaikeus lähteä opiskelemaan uutta 

ammattia puuttuvan tai itselle sopimattomaksi osoittautuneen tutkinnon tilalle. 

Joillekin on haasteellista opiskella lähiopetuksessa tai opiskella toisella 

paikkakunnalla. Voisi olla hyvä selvittää, olisiko Mänttä-Vilppulaan tarpeen kehittää 

yhteistyössä oppilaitosten ja esimerkiksi työllisyyspalvelujen kanssa työpajatyyppinen 

pajakoulu-malli, jossa nuoret pystyvät etenemään opinnoissaan erilaisessa 

toimintaympäristössä ja saada tukea oppimistehtävissään. 

 

Opiskelemaan hakeutuvilla nuorilla ei yleensä ole suuria ongelmia 

elämänhallinnassa. Oman suunnan etsimiseen voidaan kuitenkin tarvita apua. 9. –

luokkalaisten käynnit työpaikoilla tutustumassa on ollut hyvä käytäntö etsiä omaa 

kiinnostuksen kohdetta ja opiskelualaa.  

 
 

3.4 Työikäiset 

 
Työikäiset ja heidän hyvinvointinsa vahvistaminen on tärkeää niin yksilön itsensä 

kuin myös kaupunkimme yhteisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Työikäisten 

hyvinvointia ja terveyttä edistämällä vahvistamme huoltosuhteen kehitystä 

parempaan suuntaan.  

 

Korona-pandemian aikana psyykkinen kuormitus on kasvanut työikäisillä kuten muilla 

ikäryhmilläkin. Tämä on ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste, johon tulisi vastata 

tunnistamalla ja edistämällä työikäisten mielenterveyttä kaupungin perustoiminnassa 

sekä edistämällä sosiaalista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

 

Taidekaupungissamme on paljon hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten 

monipuolista harrastustarjontaa, opistoja, museotoimintaa, kirjastoja, konsertteja ja 

vapaa-ajan liikuntaharrastuksia. Myös luonto, joka on jokaisen kuntalaisen 

saavutettavissa järvien tarjoamine virkistysmahdollisuuksineen, on monille 

kuntalaisille hyvinvoinnin ja virkistyksen lähde. 

 

Ulkoiluvuosi 2021 –teemavuoden aikana lisättiin merkittävästi asukkaiden tietoutta ja 

kiinnostavuutta ulkoliikuntakohteiden käyttöön ja luonnossa liikkumiseen (kohteet, 

reitit, kuntoportaat). Taidekaupunki liikkuu –tiedotusverkossa (some) on yli 1000 

seuraajaa. 

 

Työikäisten toimeentulo 

 

Mikäli palkkatyötä ei ole tai siitä saatu tulo on riittämätön, työikäisellä voi olla oikeus 

työttömyysetuuteen. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Toimeentulotuen 

saaminen on läheisesti työttömyyteen liittyvä indikaattori ja kertoo välillisesti myös 

kuinka riittäviä ensisijaiset tukimuodot ovat. Toimeentulotuen tarve voi olla lyhyt- tai 

pitkäaikaista.  
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Toimeentulotukea saavien 25-64-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on 

kasvanut kaupungissamme vuodesta 2017 vuoteen 2020 ja heidän osuutensa 

vastaavan ikäisestä väestöstä vaihteli Mänttä-Vilppulassa tuolloin 9,5 prosentista 

10,8 prosenttiin. 
 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25 - 64-vuotiaiden määrässä ei ole 

tapahtunut suurta muutosta vuodesta 2017 vuoteen 2020, jolloin heidän osuutensa 

vastaavan ikäisestä väestöstä oli Mänttä-Vilppulassa 2,8 % - 2,9%. Ylä-Pirkanmaan 

kunnissa osuus oli tarkastelujaksolla tasaisesti 2,1%, koko Pirkanmaalla 2,9 %- 

3,0%. 

 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä 

väestöstä (Hyte-kerroin);  

 
 

Aikuisväestön terveydentila 

 

Sairauspäivärahaa saaneiden 25-64-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 

on Mänttä-Vilppulassa ollut huomattavasti korkeampi verrokkikuntiin nähden vuosina 

2017-2021. Luku nousi vuonna 2021 168,9 henkilöön/ 1000 vastaavan ikäistä (Ylä-

Pirkanmaa 153 henkilöä). Kaksi yleisintä syytä sairauspäivärahan saamiselle ovat 

tuki- ja liikuntaelin- sekä mielenterveysperusteiset syyt. 
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Sairauspäivärahaa saaneet 25- 64 vuotiaat/ 1000 vastaavan ikäistä;   

  
 

Kahden koronavuoden 2020 ja 2021 aikana työikäisten psyykkinen kuormitus on 

kasvanut. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saavien määrä on noussut 

huomattavasti aiemmista vuosista. Vuonna 2021 Mänttä-Vilppulan 25-64-vuotiaista 

sai mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa 38.8 henkilöä tuhatta vastaavan 

ikäistä kohden. Ylä-Pirkanmaan keskiarvo oli 32.4. Vuonna 2017 Mänttä-Vilppulan 

vastaava luku oli 26,7. Jatkossa olisi tärkeä panostaa entistä enemmän työikäisten 

mielen hyvinvoinnin edistämiseen. 

 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 

vastaavanikäistä; 

 
 

Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64 –vuotiaiden määrä on Mänttä-Vilppulassa 

vaihdellut raportin tarkastelujakson 2017-2021 aikana 11,6-10,8 % välillä, vuonna 

2021 osuus oli 11 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Työkyvyttömyyseläkettä saavia 

on Mänttä-Vilppulassa verrokkikuntiimme ja Pirkanmaan keskiarvoon nähden eniten. 
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Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64 –vuotiaat % vastaavan ikäisestä väestöstä 

(Hyte-kerroin);

 

Työikäisten osalta on vain vähän kuntakohtaista tilastotietoa saatavilla. Kunnassa 

järjestettävä hyvinvointikysely voisi jatkossa tuoda lisävaloa aikuisväestön 

hyvinvoinnin tilaan. Tähän on olemassa eri kyselymalleja, joita hyödyntämällä 

voitaisiin selvittää täsmällisesti esim. työikäisten positiivista mielenterveyttä (Warwic 

mental health) ja kunnan päihdetilannetta. 

 

Työikäisten hyvinvoinnin kehitys Mänttä-Vilppulassa 
 

Vahvuudet Huolenaiheet 

 Pitkäisaikaistyöttömien määrän 
väheneminen, työllisyyden 
kuntakokeilun intensiivisen tuen 
mallin hyödyntäminen 

 Terveyspalvelujen riittävä 
saatavuus, matalankynnyksen 
palveluja lisätty 

 Toimeentulotukea 
pitkäaikaisesti saaneiden 
aikuisten määrä ei ole kasvanut 
koronasta huolimatta 

 

 Koronan vaikutukset näkyivät 
työttömyyden kasvuna, 
työttömyysprosentti palautui, 
mutta osa-aikatyötä tekevien 
määrä on lisääntynyt 

 Psyykkinen kuormitus kasvanut 
koronan seurauksena 

 Mielenterveysperusteisesti 
sairauspäivärahaa saavien 
määrä on kasvanut  

 Sairauspäivärahaa saavien 
määrä on kasvanut 
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3.4.1 Toimenpiteet ja tulokset 2017-2021 
 
Painopisteeksi vuosille 2017-2020 oli asetettu Kuntalaisten hyvinvoinnin 

edellytysten turvaaminen kunnan elinvoimaisuutta kehittämällä. Tavoitteena oli 

Mänttä-Vilppulan elinkeinotoiminnan edellytysten vahvistaminen. 

 
MW-Kehitys Oy on toteuttanut raportointijaksolla useita hankekokonaisuuksia ja 

konseptointeja alueen yritystoiminnan vahvistamiseksi. Tärkeimmät ovat Sassin 

alueen yritystoiminnan suunnittelu- ja markkinointi yhteistyössä kansallisten 

ilmailualan yritystoimijoiden kanssa, Visittaidekaupunki.fi-palvelun avaaminen 

kaupungin monipuolisten palveluliiketoimintojen saavutettavuuden ja yritys-

kehittämisen tueksi sekä keskustojen kehittämiseen osallistuminen liikenteen ja 

toimitilojen kehittämisen kautta. Toimenpiteissä on ollut mukana huomattava määrä 

alueen yrityksiä. 

 

Elinvoimatyössä kehittämisyhtiöt ovat toteuttaneet pitkäkestoisesti edunvalvontaa 

liikenne- ja kaavoitushankkeissa. Erityisesti kaupungin saavutettavuuden 

parantaminen rautatieliikenteen avulla on elinympäristössä vahvasti vaikuttava tekijä, 

josta hyötyvät asukkaat, yritykset, työssäkäyvät ja matkailijat. MW-Kehityksessä on 

aktiivisesti toimittu myös yritysten ja yhteisöjen kanssa ystävyyskaupunkiyhteyksissä 

erityisesti Kiinaan ja Saksaan. 

 

Valtuustokaudella 2017-2021 työllisyyspalveluilla oli työllisyyspoliittinen hanke Steppi 

vv. 2017-19 ja Seppo-hanke toteutettiin vuonna 2020. Hankkeissa rakennettiin 

asiakkaille jatkopolkuja työkokeilun ja palkkatukityön kautta yrityksiin. Hankkeissa 

75%:lle löydettiin palkkatukityön jälkeen muu palkkatyö tai koulutus. Stepissä ja 

Sepossa kehitettiin myös opinnollistamista ja luotiin Mänttä-Vilppulan konsepti 

Rekrymessuihin, jotka toteutettiin vv.2017-2020. Rekrymessuilla yrittäjät ja 

työnhakijat kohtasivat ja koulutuksen järjestäjät esittelivät koulutustarjontaansa. 

Vaikka hankkeet päättyivät, niiden toimintamalleja ja verkostoa ollaan voitu 

hyödyntää työllisyyspalveluissa edelleen. 

 

Työllisyyden kuntakokeilulla voidaan nähdä olleen vaikutusta erityisesti 

kohderyhmänsä koulutukseen hakeutumisessa osaamisensa kartuttamiseksi ja 

päivittämiseksi, palveluihin ohjautumisessa ja työllistymisessä. Kun toiminta ja 

palvelut ovat tulleet tutuiksi niin asiakkaille kuin työntekijöille, asiakasohjaus tulee 

tehostumaan ja koko kunnan ekosysteemi saadaan laajemmin käyttöön työllisyyden 

edistämiseksi.  

 

Kuntalaisten päihteettömyyden edistämisen valmiuksia on edistetty sote-

ammattilaisten työssä vuosina 2017-2020 Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavissa 

yksiköissä on kehitetty osaamista ja valmiuksia tunnistaa päihteiden riskikäyttäjät. 
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Päihteiden käytön puheeksi ottamiseen on kiinnitetty huomiota sote-ammattilaisten ja 

asiakkaiden vuorovaikutustilanteissa. On myös luotu käytännöt päihtyneenä 

palveluja käyttävän ohjaamiseksi päihteettömään elämään. Huumeidenkäyttäjille on 

avattu 2021 terveysneuvontapiste, josta ohjausta ja neuvonataa sekä puhtaita 

välineitä anonyymisti. 

 

Syyskuun alussa 2020 aloitettiin KEHYS- hankkeen mukainen tutkimus 

päihdepalveluiden asiakkaiden palvelutarpeista. Suuntima-työkalu, jolla 

segmentoidaan asiakkaat oikean tasoiseen hoitoon, on otettu käyttöön 

päihdepalveluissa ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa.  

2020 lopussa aloitettiin matalan kynnyksen mielenterveysvastaanotot; asiakas 

pääsee itse netistä tai puhelimella ajan varaten mielenterveysammattilaisen 

vastaanotolle. Toiminta sai hyvän vastaanoton, ja lähetteet psykiatrian pooliklinikalle 

vähenivät ja asiakkaat pääsivät nopeasti hoitoon.  

 

Päihde- ja mielenterveysasiakkaita palvelemaan kehitettiin hyvinvointialueen 

linjausten mukaisesti Safe House -palvelua, jossa terveyskeskussairaalassa 

hoidetaan sellaisia psyykkisiä häiriöitä, jotka eivät tarvitse suljettua sairaalahoitoa. 

 

Työllisyyden kuntakokeiluun liittyvä yhteistyömallien kehittämistyö 

perusterveydenhuollon kanssa aloitettiin keväällä 2020, mutta koronapandemian 

kuormitus palveluissa on vaikeuttanut sen edistämistä. Työkykyhankkeen tiimoilta 

ollaan kehittämässä selkeää toimintamallia työterveyshuollon ulkopuolella olevien 

työikäisten työkyvyn haasteiden tunnistamiseksi ja kuntouttamiseksi. 

 

Työikäisten terveellisten elämäntapojen tukeminen 

Työikäisten liikunta-aktiivisuutta on tuettu yhdessä urheiluseurojen kanssa. 

Osallistuminen urheiluseurojen toimintaan ja liikunnan ilo ovat luonteva osa monien 

työikäisten arkea, joka lisää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Asukkaiden 

omaehtoista liikkumista on lisätty väittämällä tietoa Taidekaupunki liikkuu –

tiedotusverkoston kautta vuodesta 2020 lähtien. Liikuntaseuroja tuetaan 

liikuntapalveluiden vuosittaisavustuksilla.  

 

Autere-opiston kansalaisopistojen kurssit ovat ajanjaksolla tavoittaneet vuosittain n. 

1400 opiskelijaa edistäen terveellistä ja yhteisöllistä toimintaa. Kulttuuriavustukset 

kohdentuvat yhteisöllisten tapahtumien ja yhdistysten toimintaa, jotka edistävät 

monialaista harrastamista ja osallistumista (mm. kuorot, teatteri, musiikki, 

taidetapahtumat). 

Työnantajat tukevat monin eri tavoin terveellisiä elämäntapoja ja hankkivat 

hyvinvointipalveluita työntekijöilleen (lähinnä uimahalli, kuntosali ym.). Kirjastot 

tarjoavat runsaasti kirjallisuutta ja muuta aineistoa ravitsemuksen, liikunnan ja 

henkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Kirjastoissa on myös lainattavia 

ulkopelivälineitä. 
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3.5 Ikäihmiset 

 
Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tärkeänä tavoitteena on toimiva 

ja hyvä arki. Toimiva ja hyvä arki muodostuu oman näköisestä elämästä, 

osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista, asumisen ja arjen sujuvuudesta, 

neuvonnasta ja avusta palveluja haettaessa sekä oikea-aikaisista, joustavista ja 

tavoitettavista palveluista.  

 

Mänttä-Vilppulassa lähes puolet (48,2%) yli 75-vuotiaista asui vuonna 2020 yksin, 

mikä on verrokkikuntien suurin luku. Yksinasuvien osuus vastaavan ikäisistä 

kuntalaisista on pysynyt melko samana vuodesta 2017 (48,5%).  

  

Omaishoidon tukea saaneiden 75 vuotta täyttäneiden hoidettavien osuus vastaavan 

ikäisestä väestöstä Mänttä-Vilppulassa oli vuonna 2021 5.1 %. Määrä on  hieman 

vaihdellut ollen vuonna 2017 5,5 %.  

  

65 vuotta täyttäneiden mänttävilppulalaisten kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät 

hoitojaksot ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2020 hoitojaksojen 

määrä/ 10 000 vastaavan ikäistä kuntalaista oli 321,9 kun se vuonna 2019 oli 308,7 

hoitojaksoa. Hoitojaksojen määrät ovat kuitenkin muuta Ylä-Pirkanmaata 

vähäisempiä.  
 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/ 10 000 

vastaavan ikäistä (hyte-kerroin); 

 
 

Ennaltaehkäiseviin toimiin on kiinnitetty Mänttä-Vilppulassa huomiota ja kehitetty 

toimintamalleja, joita kuvataan luvun lopussa. Tätä on tärkeä jatkaa jatkossakin. 

Elinympäristön turvallisuuteen ja esteettömyyteen tulisi kiinnittää myös entistä 

enemmän huomiota. 
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä 

mänttävilppulalaisia oli vuonna 2021 2,5 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä oli 

sama verrattuna koko Ylä-Pirkanmaahan.  

  
Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden määrä, 

% vastaavan ikäisestä väestöstä, oli kasvanut vuodesta 2017 (11.8 %) vuoteen 2020 

(17,8 %). 

 

Tehostetun palveluasumisen yli 75-vuotiaiden asiakkaiden määrä on laskenut viime 

vuosina. Vuonna 2020 osuus oli 8% (v. 2017, 9,4%) vastaavan ikäisestä väestöstä, 

kun se Ylä-Pirkanmaalla oli 6,7 % (v. 2017, 6,8%). Luvut eivät ole täysin 

vertailukelpoisia, sillä osassa vertailukuntia vanhusten ympärivuorokautista hoitoa 

järjestetään laitoshoitona vanhainkodeissa tai terveyskeskuksen vuodeosastoilla/ 

terveyskeskussairaaloissa. 

 

On tärkeää tarjota riittävästi tehostettua palveluasumista. Mänttä-Vilppulan osalta 

palvelun tarjontaa on ollut saatavissa niin, että perusterveydenhuolto ei ole kuormittunut 

eikä tehostetun palveluasumisen paikkaa ole joutunut odottamaan terveyskeskus-

sairaalassa. Odotusajat tehostettuun palveluasumiseen ovat olleet vuoden 2021 aikana 

kohtuullisia, noin alle 1 kk-3kk. 
  

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ovat vähentyneet 65 vuotta 

täyttäneillä. Käyntejä oli vuonna 2020 2046 käyntiä/1000 vastaavan ikäistä kuntalaista 

(v. 2017, 2524 käyntiä). Ylä-Pirkanmaa v. 2020 1903 käyntiä ja v. 2017 2349 

käyntiä/1000 vastaavan ikäistä. Hoidon oikea-aikaisuus ja suunnitelmallisuus näkyvät 

avohoidon lääkärikäyntien vähenemisessä. Voidaan arvioida, että ikäihmisten hoito 

on toiminut hyvin.  

  

 
 

Ikäihmisten hyvinvoinnin kehitys Mänttä-Vilppulassa 

  
Vahvuudet Huolenaiheet 

 Liikuntamahdollisuuksia on hyvin, 
matalankynnyksen tarjontaa 
Autereopiston, liikuntaseurojen ja 
yhdistyksien kautta. 

 Kulttuuritarjontaa ikäihmisille on 
hyvin 

 Yhdistyksiä on paljon ja toiminta 
kohdentuu hyvin ikäihmisille 

 Seuroissa ja yhdistyksissä on 
aktiiviset toimijat 

 Vahvuutena on paikkakunnan 
pienuus ja ihmisten huolehtiminen 
toisistaan 

 Koronanaikainen yksinäisyys 

 Maksuttomia tiloja 
kokoontumisille on liian 
vähän 

 Kaatumisten ennaltaehkäisy 
tulisi huomioida kaupungin 
toiminnassa 

 Katujen esteettömyyteen 
panostamista tulee lisätä: 
hiekotus (osa teistä on ELY-
keskuksen kunnossapidosta 
ja osa kaupungin 
ylläpidossa) 
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 Geriatriset palvelut toimivat hyvin 
 Palveluohjauksen uudistettu 

toimintamalli 
 Kaatumisten ennaltaehkäisyyn on 

panostettu sote-puolella 
 Rokotuskattavuus koronan 

ennaltaehkäisevänä toimena on 

hyvä.  

 Hissittömien talojen suuri 
määrä 

  

  
 Ikäihmisille suunnatut palvelut Mänttä-Vilppulassa 
Ikäihmisten palveluiden tavoitteena on ylläpitää ja edistää ikäihmisten fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

 

Mäntänvuoren Terveyden palveluohjauksen tavoitteena on Ikäihmisten ohjaaminen 

ja tukeminen terveyttä ja hyvinvointia tukevaan toimintaan ja tarvittaessa palvelujen 

piiriin ohjaaminen.  Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä on tarjottu halukkaille 80-82-

vuotiaille kuntalaisille, jotka eivät ole palvelujen piirissä.   

 

Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee 

alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi apua kotiin. Kotihoidon palveluilla 

tuetaan omassa kotona asumista. Kotihoidon tukipalveluja ovat ateriapalvelu, 

asiointipalvelu, kuljetuspalvelu ja turvapalvelu. Palvelujen myöntäminen perustuu 

Mänttä-Vilppulan peruspalvelulautakunnan vahvistamiin myöntämisperusteisiin.  

 

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja 

huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen 

henkilön avulla.  

 

Palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen ovat asumisen vaihtoehtoja silloin, 

kun iäkäs henkilö ei selviä omassa kodissaan sinne tuotavan avun turvin. 

Palveluasuja tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa pääsääntöisesti päiväsaikaan.  

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille ikäihmisille, joilla palvelun tarve on 

ympärivuorokautista. Asiakkaan toimintakyky on merkittävästi alentunut ja asiakas ei 

pärjää enää kotihoidon tai tavallisen palveluasumisen turvin. 
  

Kirjastot tarjoavat ikäihmisille kirjoja, lehtiä, elokuvia ja muuta aineistoa virkistykseen 

ja tiedonhakuun. Kirjaston kotipalvelu välittää aineistoa ikäihmisille ja kirjakokoelmia 

on myös vanhusten palvelutaloissa. Kirjastot tarjoavat eläkeläis- ja muille 

yhdistyksille kokoontumistiloja sekä esiintymispaikkoja. Kirjastojen digiopastus ja –

laitteet ovat tarjolla myös ikäihmisille.   

 

Mänttä-Vilppulassa on neljä eläkeläisjärjestöä jotka ovat tärkeitä hyvinvointia ja 

terveyttä edistäviä toimijoita. Erilaiset yhdistykset järjestävät kohderyhmälle 

räätälöityjä sosiaalisia tapaamisia, palveluita ja liikkumista edistävää toimintaa. 

Yhdistysten palveluihin ohjataan myös ikäihmisten palveluohjauksen toimesta. 
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3.5.1 Toimenpiteet ja tulokset 2017-2021 
   
Ikäihmisten elämänhallintaa on vuosina 2017-2021 edistetty tukemalla ikäihmisten 

osallisuutta ja toimintakykyä, lisäämällä sosiaalisia verkostoja sekä lisäämällä 

esteettömyyttä. Ikääntyneen väestön palveluohjausta on lisätty sosiaali- ja 

terveystoimessa. 

  
Ikäihmisten osallisuutta ja sosiaalisten verkostojen lisäämistä on tuettu 2017-

2020 
Vanhusneuvoston toimintaedellytyksiä tuettiin. Vanhusneuvosto kokoontui vuosittain 

4-5 kertaa ja osallistui maakunnalliseen vanhusneuvoston tapaamiseen. 

Koronavuodet vähensivät tapaamisia puoleen. Toimintaa häiritsi koronapandemian 

aikaiset kokoontumisrajoitukset. Vanhusneuvoston ei ole ollut mahdollisuutta 

kokoontua etänä jäsenten puutteellisten tietoteknisten valmiuksien vuoksi. 

Vanhusneuvosto on otettu mukaan entistä enemmän kaupungin toimintaan ja 

suunnitteluryhmiin jäseneksi. Vanhusneuvoston mahdollisuuksia osallistua 

kaupungin päätöksenteon valmisteluun tulee edelleen lisätä.  

  

Ikäihmisille on tarjottu edullisia osallistumis- ja harrastemahdollisuuksia alentamalla 

hinnoittelua Kansalaisopiston kursseilla ja uimahallain käytössä. Ikäihmisille on myös 

kohdennettu edullisia liikunta- ja tanssiryhmiä ja ATK-kursseja. Korona esti 

osallistumista ja sosiaalisten verkostojen lisäämistä.  

  
Ikäihmisten toimintakykyä ja esteettömyyden lisäämistä on tuettu  

Ennaltaehkäisevien toimien kuten kuntouttavan päivätoiminnan ja liikunnan sekä 

riskikartoitusten, oikean lääkityksen ja ravinnon tärkeys korostuu kaatumisten 

ehkäisyssä ja näihin on kiinnitetty Mänttä-Vilppulassa huomiota ja kehitetty 

toimintamalleja. Mänttä-Vilppulassa on tällä hetkellä lääkäreinä geriatreja, mikä on 

mahdollistanut sen, että lääkesuunnittelussa otetaan huomioon kaatumisille 

altistavien lääkkeiden minimoiminen ikäihmisillä. Paikkakunnalla toimii mm. 

tasapainoryhmä, kotikuntoutus ja kuntouttava päivätoiminta ja liikuntaa tuetaan 

taloudellisesti. Ikäihmisille on suunnattu myös ohjattuja matalan kynnyksen 

vesiliikuntaryhmiä uimahallissa. Kaupunki tarjoaa ilmaisen kuntosalikortin 65 –vuotta 

täyttäneille, joita vuonna 2021 jaettiin 197 henkilölle.  

  

Esteettömyys on huomioitu julkisissa rakennushankkeissa. Asiointipisteen tilat 

toteutettiin esteettömyys huomioiden ja Vilppulan kirjastoon vaihdettiin sähköovi, jotta 

myös pyörätuolilla pääsee sisälle.   

 

Esteettömien asuntojen tarve kasvaa ja hissillisten talojen puute on suuri ongelma. 

Mänttä-Vilppulan asukkaista 24 % on yli 75 –vuotiaita. Kaupungin omistaman 

Koskelantalot Oy:n vuokralaisista 60 % on yli 55-vuotiaita ja asuntokanta 

kerrostalovaltaista. Vuokrataloista hissillisiä on vain kolme. Esteettömiä, ikäihmisille 
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tarkoitettuja vuokra-asuntoja yhtiöllä on vain 21. Tämä tulisi huomioida rakentamisen 

suunnittelussa.  

 

Elinympäristön turvallisuuteen on hyvä kiinnittää huomiota ja esimerkiksi katujen 

kunnossapito talvisin ja julkisten kiinteistöjen esteettömyys ovat tärkeitä ennalta 

ehkäiseviä toimenpiteitä. Hyvänä käytäntönä on ollut lisäksi mm. yhteinen 

sorannoutopiste omien kiinteistöjen pihojen hiekoitukseen. Tätä olisi hyvä jatkaa 

edelleen. 

 

Ikäihmisten vajaaravitsemuksen riskiin on kiinnitetty huomiota seulomalla ja 

arvioimalla kaikki säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat RAI-toimintakyvyn 

arvioinnin yhteydessä. Myös ravitsemushoitoa on tehostettu. Toimintakykyä kuvaava 

RAI-mittari otettiin käyttöön kotihoidon asiakkailla vuoden 2021 aikana. 

  

Ikääntyneiden uudet 2020 ruokasuositukset otettiin käyttöön ruokalistoissa vuoden 

2021 loppuun mennessä. Justiina Ateriapalvelut Oy on vuoden 2019 alusta saakka 

tuottanut ikäihmisten ateriapalveluita Mänttä-Vilppulassa. Tämä on tarjonnut 

ikäihmisille mahdollisuuden edulliseen ruokailuun vuoden jokaisena päivänä. 

Ruokailu on myös sosiaalinen tapahtuma. Kotiateriat on toimitettu arkipäivisin ja 

kuljetuspalvelun hoitava yritys on ollut yhteydessä kotihoitoon ikäihmisen tilanteesta 

tarpeen mukaan. 

  
Ikääntyneen väestön palveluohjausta on edistetty sosiaali- ja terveystoimessa  

Lähitori-toiminnalla on tarjottu vuoden 2018 alusta alkaen palveluohjausta 

ikääntyneelle väestölle. Palveluohjausta toteutettiin Lähitorin lisäksi 

puhelinneuvontana ja ennalta ehkäisevien kotikäyntien avulla. Myös kirkon 

diakoniatyö on tehnyt ikäihmisten kotikäyntejä. Kotikäyntien tavoitteena on tavoittaa 

ikäihmiset, jotka eivät ole säännöllisen kotiin annettavien palvelujen piirissä ja ohjata 

tarvittaessa palveluihin. Korona on vähentänyt käyntien määrää. Tämä on toiminta 

mitä on jatkossa hyvä jatkaa. 

 

Digi- ja etäpalvelut (Pihlajalinna-terveyssovellus) on käytettävissä. Yhteydenottojen 

määrä oli vuonna 2020 1130 kpl, joka kertoo digipalvelujen käyttöönoton 

onnistuneen. Voimavarahoitajamalli otettu käyttöön. Voimavarahoitaja tukee 

ikäihmistä muuttuneessa elämäntilanteessa kuten leskeksi jääminen tai 

sairastuminen. Voimavarahoitaja on käynyt terveyskeskussairaalassa, 

palveluasumisessa ja asiakkaiden kotona. 
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3.6 Mänttä-Vilppulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet ja 
tulokset 2017-2021 Kaikki ikäryhmät 
 
Sairastuvuus Mänttä-Vilppulassa 

Sairastuvuusindeksi kuvaa kuntien väestön sairastavuutta suhteessa koko maan 

tasoon. Indeksi kokoaa tiedot seitsemästä eri sairausryhmästä, jotka ovat syöpä, 

sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 

mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kunkin 

sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän 

merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja 

terveydenhuollon kustannusten kannalta. 

 

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu (vuoden 2019 tiedot julkaistu huhtikuussa 2022) 

 
 

Mänttä-Vilppulan sairastavuusindeksi on pienentynyt joka vuosi vuodesta 2014 

vuoteen 2019 saakka, jolloin indeksi oli 115.1%. Mänttä-Vilppulassa on hieman 

matalampi sairastavuus, kuin Ylä-Pirkanmaan naapurikunnissa Ruovedellä (116,7 

%) ja Virroilla (116,4 %) ja korkeampi kuin Juupajoella (96,3 %). Koko maan indeksi 

on 100, mihin muita kuntia verrataan sairastavuudessa. 
Monet tekijät vaikuttava sairastavuuteen. Elintavat, koulutustausta, työttömyys ja 

vähävaraisuus voivat olla väestön terveyserojen taustalla. Hyvin toimiva 

terveydenhuolto voi myös näkyä korkeana sairastavuutena, kun tauteja löydetään ja 

hoidetaan tehokkaasti. 

 
Mänttä-Vilppulan korkea tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi 175.2 on syytä ottaa 

tarkastelun kohteeksi. Selitykseksi on tarjottu runsaita teollisuustyöpaikkojamme, 

mutta työpaikkarakenteemme ei ole verrokkikuntiimme nähden erityisen poikkeava.  

Terveydenhuollon voidaan myös katsoa toimivan hyvin, mikä voi selittää osaltaan 

korkeaa indeksilukemaa. 
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Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu, THL; 

 

THL:n mielenterveysindeksi on myös pienentynyt Mänttä-Vilppulassa vuodesta 2014 

lähtien (134,3) vuoteen 2019 (109,6), mikä on viimeisin saatavilla oleva tilastotieto.  

 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä on pysynyt suhteellisen 

tasaisena vuoteen 2020 saakka, jolloin käyntimäärät laskivat. Vuonna 2020 käyntejä 

tuhatta asukasta kohden oli 1500, kun kolmena aikaisempana vuotena käyntikertoja 

oli ollut noin 200-300 käyntiä enemmän. Käyntimäärien lasku selittyy 

pandemiakauden vaikutuksilla, jolloin palveluihin hakeutuminen oli niukempaa. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden kehitys kaikki ikäryhmät  
 

Vahvuudet Haasteet 

 

 Sekä sairastavuusindeksi että 
mielenterveysindeksi ovat 
pienentyneet 

 
 
 

 Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi 
on laskenut, mutta taso on 
korkea 

 Psyykkisen kuormituksen ja 
yksinäisyyden lisääntyminen 
kaikissa ikäryhmissä ->mielen 
hyvinvoinnin tukeminen tärkeä 
nostaa esiin kunnan 
perustoiminnassa 

 Osallistuminen toimintaan ja 
palveluihin koronasta johtuvan 
tauon jälkeen haastavaa -> 
tarvitaan keinoja osallisuuden 
lisäämiseksi 

 Hoitovelan kasvu 
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Mänttä-Vilppulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet ja 

tulokset 2017-2021 koskien kaikkia ikäryhmiä 
Seuraavissa alaluvuissa kuvataan ja arvioidaan vuosien 2017-2020 sekä vuoden 

2021 Hyvinvointisuunnitelmiin kirjattujen painopisteiden, tavoitteiden ja 

toimenpiteiden toteutumista. Luvuissa poimitaan myös esiin tärkeimpiä 

johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia tulevan kaupunkistrategian sekä vuosien 

2022-2025 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelutyöhön.  

Lasten, lapsiperheiden, kouluikäisten, nuorten ja nuorten aikuisten, työikäisten sekä 

ikäihmisten osalta on jo aiemmissa luvuissa kuvattu ja arvioitu näitä ikäryhmiä 

koskevien painopisteiden ja tavoitteiden toteumat. 

 

 

3.6.1 Asukasdemokratian vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen 

 

Osallisuus on tärkeä hyvinvoinnin ulottuvuus. Se on kuulumista merkityksellisiin 

vuorovaikutussuhteisiin sekä mahdollisuutta olla osallisensa erialisista hyvinvoinnin 

lähteistä. Se on vaikuttamista omaan elämään, mahdollisuuksiin, toimintoihin, 

palveluihin ja yhteisiin asioihin. Osallisuutta kuvataan myös tunteena tai 

kokemuksena, jonka yksilö kokee. Osallisuuteen sisältyy sosiaalinen osallisuus ja 

poliittinen osallisuus. Sosiaalinen osallisuutta kuvaa esim. yhteisöllisyys ja yhteisöön 

kuuluminen. Äänestysaktiivisuus ja erilaisten neuvostojen toimintaan osallistuminen 

kuvaavat taas poliittista osallisuutta ja päätöksentekoon vaikuttamista. Toimeentulo-

tukea saavien määrä voi kuvastaa osattomuutta yhteiskunnan materiaalisiin 

resursseihin ja tätä kautta moniin toimintoihin. Osallisuuden kokemuksen 

mittaamiseen THL on kehittänyt osallisuusindikaattorin, joka koostuu 10 väittämästä. 

Indikaattori julkaistaan keväällä 2022. Mänttä-Vilppulasta ei tällä hetkellä ole 

saatavilla aikuisväestön osallisuutta kuvaavia tilastotietoja. 

Kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli Mänttä-Vilppulassa vuonna 2021 53,4% joka oli 

alhainen. Poliittista osallistumista tulisi edelleen edistää. 

 

Asukasdemokratian vahvistamiseksi ja päätöksenteon tueksi on järjestetty 

kuntalaiskyselyitä suurten hankkeiden osalta. Vuonna 2017 toteutettiin kaksi 

verkkokyselyä, vuonna 2018 ja 2019 yksittäisiä kuntalais- ja asiakaskyselyitä. 

Kulttuuristrategian laadinnan yhteydessä järjestettiin avoimia työpajoja vuonna 2018. 

 

Vuonna 2020 toteutettiin ja otettiin käyttöön: 

 Urheilutalohankkeen kansalaiskysely 

 Korkeakouluopintotoive-kysely 

 Kuntalaisaloite.fi -palvelu 

 Kaupungin chat-palvelu 

 Teknisten palveluiden sähköiset palvelukanavat 

Mäntänvuoren Terveydessä toimii asiakasraati, joka kokoontuu kaksi kertaa 

vuodessa. Vuonna 2020 kokoontumisia ei pandemiasta johtuen järjestetty. 
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Osallisuuden kehittämiseksi tehdyt toimet: 

Vuoden 2019 syksyllä järjestettiin Harrastusmessut Pekilossa. Yhdistysten 

kokoontuminen Kolhon kirjastossa aukioloaikojen ulkopuolella aloitettiin vuonna 

2017. Keväällä 2020 avattiin Taidekaupunki liikkuu -somekanava asukkaiden 

omaehtoisen liikkumisen edistämiseksi. Tämä lisäsi yhteisöllisyyttä ja tietoa 

palveluista joihin osallistua. Laajentui 2021 vuoden loppuun mennessä tuhanteen 

jäseneen. 

 

Avoin kansalaistoiminta ja järjestötoiminta ovat hyvin tärkeä osa osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden luomisessa Mänttä-Vilppulassa. Esimerkkeinä avoimesta 

kansalaistoiminnasta on Mää oon Mänttästä (MOM) -kylätapahtuma, joka kokoaa 

vanhat ja nykyiset mänttäläiset vuosittain yhteen. Kesällä 2021 MOM järjesti mm. 

kaksi kansalaisareenaa. Kyläyhdistykset ovat järjestäneet vuosittain kyläpäiviä jotka 

kokoavat kuntalaisia yhteen. 

Sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen monitoimijaisena 

(yhdistysten, seurakuntien, kansalaistoiminnan ja kaupungin välisenä) yhteistyönä on 

hyvä nostaa yhdeksi tärkeimmistä painopisteistä. 

 

 

 3.6.2 Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen kunnan 
elinvoimaisuutta kehittämällä  
 
a) Työllisyysasteen parantaminen 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilulla, joka alkoi maaliskuussa 2021 voidaan 

katsoa olevan merkitystä erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymisessä. 

Myös työnhakijan osaamisen päivittäminen ja täydentäminen koulutuspalveluiden 

avulla vastaa osaltaan kohtaanto-ongelmaan. 

 

b) Nuorten työllisyyden parantaminen 

Vuonna 2020 nuorisotyöttömyys nousi Mänttä-Vilppulassa jyrkästi 20,9 prosenttiin 

vuosien 2018 ja 2019 noin 14 prosentista. Vuonna 2021 Mänttä-Vilppulan 

nuorisotyöttömyys palasi 14,3%, mikä oli edelleen Pirkanmaan kuntien keskiarvoa 

13,3% huonompi.  

 
Nuorisotyöttömät, % 18-24 vuotiaat; (HYTE-kerroin) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pirkanmaa 13,4 13,7 17,4 18,7 20,9 21,4 16,7 12,8 12,6 17,6 13,3 

Ylä-
Pirkanmaa 

15,2 19,4 17,9 19,7 21,7 20,6 16,6 12,7 11,6 16,4 12,4 

Jämsä 20,3 22,7 26,8 26,8 27,9 27,1 22,5 24,0 24,4 24,9 17,7 

Keuruu 19,3 17,5 20,7 24,7 26,9 24,2 19,9 16,0 16,3 19,7 16,9 

Mänttä-
Vilppula 

16,8 27,0 21,3 23,4 23,5 24,5 21,3 14,1 14,8 20,9 14,3 

Orivesi 12,8 13,9 21,1 21,1 26,9 22,7 16,4 12,4 12,3 14,2 12,4 
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Vaikka nuorten työttömyystilanne on haastava, nuorten aktivointiaste oli Mänttä-

Vilppulassa maakunnallisesti hyvällä tasolla; vuonna 2019 aktivointiasteemme oli 

52,4%, kun se Pirkanmaalla oli keskimäärin 39,9%. Nuorten aktivointiasteella 

tarkoitetaan sitä, kuinka iso osa työttömistä nuorista on työllistymistä edistävissä 

palveluissa kuten esimerkiksi työkokeilussa tai palkkatukityössä. Aktivointiasteessa 

tapahtui huomattava väheneminen vuoden 2019 jälkeen, mikä oli seurausta Covid 19 

–pandemiasta. Toimipisteitä, oppilaitoksia ja työpajoja jouduttiin sulkemaan ja 

yritysten tilanne vaikeutui. Tilanne näyttää palautuvan vähitellen, mutta vuoden 2019 

tilanteeseen ei olla vielä ylletty. 

 

 

3.6.3 Lähipalveluiden turvaaminen 
 
Mänttä-Vilppulassa on saatavissa laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 

lähipalveluina 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon järjestämisvastuu siirtyy Mänttä-

Vilppulan kaupungilta Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaan 

hyvinvointialueen toiminnan suunnittelu on käynnistynyt vuoden 2021 aikana. 

Mänttä-Vilppula on osallistunut toiminnan suunnitteluun. Tietojen siirto kaupungilta 

hyvinvointialueelle on käynnistynyt vuoden 2021 aikana ja jatkuu koko vuoden 2022 

ajan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusopimuksen mukainen palvelutuotanto 

jatkuu, vaikka järjestämisvastuu siirtyy pois kaupungilta.  

 

Covid 19 -pandemia vauhditti digitaalisiin palveluihin siirtymistä. Etävastaanotot 

(hoitajien ja lääkäreiden, puheterapia, psykologi) on otettu säännölliseen käyttöön. 

PYYDÄ APUA-nappi on otettu käyttöön Mäntänvuoren Terveyden ja kaupungin 

nettisivuille. PYYDÄ-APUA-napin kautta lähetetty palvelupyyntö välittyy 

lapsiperheiden, aikuisten ja ikäihmisten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Se on 

ollut asiakkaille nopea tapa saada apua ja ohjausta. 

 

Mäntänvuoren terveys on ottanut NPS-asiakastyytyväisyysmittarin käyttöön 2020 

huhtikuussa. Mäntänvuoren Terveys on ottanut käyttöön asiakasraadin, joka on 

palvelujen käyttäjistä koottu ryhmä. “Asiakasraati on sparrausryhmä kuntalaisten ja 

Mäntänvuoren Terveyden välillä”, ovat raatilaiset itse todenneet. 

Omaolo palvelu on otettu käyttöön vuonna 2021. 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluita on kehitetty PirSOTE-hankkeessa (Tulevaisuuden sote-

keskus hanke), johon on osallistuttu yhteistyössä Pirkanmaan muiden kuntien 

kanssa.  
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3.6.4 Edistetään omaehtoista liikkumista  

Koronapandemia vuoksi liikuntamahdollisuuden vähenivät ja kaupunki perusti 

vuonna 2020 Taidekaupunki liikkuu –facebook sivuston, jossa kaupunkilaiset 

kertoivat liikkumisestaan ja suosittelivat muillekin. Vuoden 2020 lopussa jäseniä 

sivustolla oli jo noin 900. 

 

Vuoden 2021 aikana toteutettiin omaehtoiseen liikuntaan aktivoiva Mänttä-Vilppulan 

Ulkoiluvuosi 2021, millä pyrittiin edistämään kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä 

hyvinvointia. Ulkoiluvuosi oli lääke koronaa vastaan. Tavoitteena oli saada 

kuntalaisille tietoutta ja näkemystä mahdollisuuksista liikkua kotikulmilla ja tässä 

onnistuttiin hyvin. Teemavuosi toteutettiin näkyvästi tiedottaen, rajoitusten mukaisin 

tapahtumin ja eri kilpailuin. Taidekaupunki liikkuu –aktiiveja somessa n. 980 vuoden 

2021 lopussa. Yksittäisten seurojen määrä mukana teemavuodessa omien 

toimintojensa kautta oli 23 olympiakomitean alaista ja lajiliittojen ulkopuoliset toimijat. 

Liikkuminen lisääntyi ulkoilupaikoissa huomattavasti. On tärkeää pitää intoa yllä 

jatkaa aktiivista toimintaa edelleen. 

 

Lydia Widemanin kuntoportaat avattiin vuonna 2019 Mäntävuoreen. Vuonna 2021 

rakennettiin Vilppulan Parkkivuoreen kuntoportaat yritys- ja seurayhteistyöllä 6/2021, 

veturina hankkeessa oli Vilppula-Seura. Kolhon Hyvärisenlammen ulkoilureittialueelle 

toteutettiin laavu ja luontopolku Lions Cubin vapaaehtoisten toimesta 9/2021. 

Pohjaslahdelle rakennettiin näkötornia ja kuntopolkua 2020-2022. Honkahovilta 

Joenniemeen ulottuva Lemmenpolku kunnostettiin esteettömämmäksi vuonna 2021 

Lions Clubin toimesta. Uimahalliin hankittiin virtuaalivesijumppa-sovellus vuonna 

2020. Yhdistyksiä on tuettu urheiluseurojen yleisavustuksilla.  

 

Omaehtoista liikuntaa tukevat osaltaan jäähallin avoimet yleisöluisteluvuorot ja 

#BeActive-viikko. Uimahallin ja kuntosalien aktiivista käyttöä on edistetty. 

Koronatilanne ja sulut tiputtivat kävijämääriä merkittävästi vuosina 2020 ja 2021. 

Käyntimäärä uimahallissa vähentynyt suhteessa sulkupäiviin: v. 2021 19110 käyntiä, 

v. 2020 25 000 käyntiä ja v. 2019 43 000 käyntiä. Kuntosalien käyntimäärät 

vähentyneet vuosina 2020 ja 2021: v.2021 14 000 käyntiä, v. 2020 16 800 käyntiä ja 

v. 2019 24 920 käyntiä. 

  

Kuntoreittien kunnostukseen tarkoitettuun Arjen liikuntapaikat – hankkeelle ei saatu 

suunniteltua rahoitusta vielä 2021. Hanke laitettiin uudelleen hakuun 1/2022. Skeitti- 

ja pumptrac –rataan saattiin investointirahoitus vuosille 2021-2022. Rata valmistuu 

kesällä 2022 urheilukeskuksen alueelle. Kirjastoissa aloitettiin ulkopelivälineiden 

lainaus. 

 Pirkanmaan Taidesuunnistuksen näkyvyyttä parannettiin yhteistyössä paikallisten 

taidesuunnistukseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Vuosittaisia 

taidesuunnistuskohteita oli ajanjaksolla 4-6. Vilppulan opastettuja historiareittikohteita 

laajennettiin ajanjaksolla sisältäen 13 kohdetta.  
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3.6.5 Edistetään kuntalaisten mielen hyvinvointia ja elämänhallinta- 
valmiuksia (v 2021) 
 
Toteutetaan ehkäisevää päihdetyötä ja erityisesti huumausaineongelman 

ehkäisyä. Huomioitava nykyisten resurssien riittämättömyys hyvinvointi-

koordinaatiotyössä. 

Ehkäisevän päihdetyölle luotiin rakenteet kuntaan: Ehkäisevän päihdetyöhön valittiin 

yhdyshenkilö, vastuullinen toimielin (kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta) ja perustettiin 

Ehkäisevän päihdetyön työryhmä yhteistyössä kunnan, sote-toimijoiden ja 3. sektorin 

kanssa vuoden 2021 lopussa. Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman 

laatiminen ja toiminnan edistäminen on tärkeä tavoite. 

Huumeidenkäyttäjien terveysneuvonta aloitetaan Mäntänvuoren Terveyden toimesta 

tammikuussa 2022 Sarapihan terveysasemalla. 

 

Ennaltaehkäisevien mielenterveyttä ja elämänhallintaa tukevien keinojen 

käyttöönotto 

Mäntävuoren Terveydessä toteutettiin matalan kynnyksen vastaanottoja. Mittareina 

käytettiin: Matalan kynnyksen vastaanottojen asiakasmäärät. Nyt jo on selvää, että 

2020 aloitettu matalan kynnyksen mielenterveysvastaanotto vähensi raskaampien 

palveluiden lähetteitä. Asiakkaita oli vuoden 2021aikana ollut yhteensä 197. 

(Tilastoituja tapahtumia 803, joissa yhteydenotot, käynnit ja puhelinkäynnit ) 
Uusien asiakkaiden keskimääräinen määrä oli noin 5/viikko.  

Etä -/ digipalveluiden ja mobiilipalveluiden käyttö sekä Terveyssovelluksen latausten 

ja   etävastaanottojen määrä. Asiakkaita oli vuoden 2021aikana ollut yhteensä 197. 
 

Kirjastojen mielen hyvinvointia edistävän aineiston käyttö tukee asukkaiden 

elämänhallintataitoja. 

 

Lisätään kuntalaisten ruokailoa, parannetaan ruokatottumuksia  

Elintapaohjauksen palvelupolkujen rakentaminen ikäryhmittäin aloitettiin vuonna 

2021.  Elintapaohjauksen digitaalista kaupungin nettisivuilla julkaistavaa 

“palvelutarjotinta” valmisteltiin monialaisesti vuonna 2021 ja se julkaistaan 2022. Sitä 

työstetään yhtä aikaa kaikille ikäryhmille. Tarkoituksena on edistää kuntalaisen 

hyvinvointia edistävien valintojen tekemistä ja helpottaa hyviä elintapoja edistäviin 

palveluihin ohjautumista.  
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3.6.6 Hyvinvointia kulttuurista 
 
Taidekaupungissa kulttuuri on kaikkien saavutettavissa 

 

Toimintaa on toteutettu kaupungin yleisen periaatteen mukaan ”kulttuuria kaikille ja 

edullisesti”. Vuoden 2019 valmistuneen kulttuuristrategian mukaan painopisteiksi 

tarkennettiin kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen, kuntalaisten harrastamisen 

edistäminen järjestöyhteistyöllä, kaupunkitaiteen näkyvyys, elämyksellisten 

tapahtumien kehittäminen ja maakunnallinen kulttuuriohjelmayhteistyö.   

 

Kulttuuripalvelut on tukenut ajanjaksolla vuosittain n. 20 toimijaa. Tukemisella on 

välillisesti saavutettu eri tapahtumiin yli 20 000 käyntikertaa. Vuoden 2021 aikana 

valmistui kulttuurikasvatusohjelma koulujen kulttuuritoimijoiden yhteistyön tueksi. 

Harrastamista edistettiin ajanjaksolla lähes 100 kurssin voimin Autere-opiston 

toiminnan kautta sekä yhdistystoimijoiden yhteisessä Harrastemessut-tapahtumassa 

2019. Elämyksellistä kaupunkitaidetta toteutettiin ajanjaksolla neljässä uudessa 

kohteessa: Kauppakadun taidepuisto, T-Rex kaupungintalolla, Mäntylinnan muraali 

ja Kirkonpellon Minimetsä. Elämyksellisiä uusia tapahtumia syntyi mm. Kevyttä 

Klassista, POEM-sanataidetapahtuma ja Vilppulan Latoteatteri.  

 

Kulttuuripääkaupunkiyhteistyö vaihtui kilpailun jälkeen vuonna 2021 Operaatio 

Pirkanmaa –ohjelmaksi, jonka tavoitteena on nostaa kulttuuritoimijoiden 

osaamiskapasiteettia ja kuntien välistä yhteistyötä sekä kulttuurihyvinvoinnin 

edistämistä.  

 

Koronapandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi monia tapahtumia ja 

kulttuurihyvinvoinnin palveluita jouduttiin vuonna 2020 perumaan ja 2021 

osallistumismääriä rajoittamaan. 

 
Kulttuurihyvinvoinnin toteuttaminen  

 

Kulttuurihyvinvointi on keskeinen osa ihmisten kokonaishyvinvointia, sillä tutkitusti 

kulttuurilla ja taiteella voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia. Taide ja kulttuuri 

luovat jo itsessään hyvinvointia ja mielekästä elämää. Toisaalta niitä voidaan käyttää 

myös tavoitteellisesti edistämään hyvinvointia eri palveluketjuihin kytkemällä 

(Pirkanmaan kulttuurihyvinvointi-suunnitelma 2017). 

 

Kulttuuri, vapaa sivistystyö ja vapaa-ajan toiminta edistävät hyvinvointia ja tuottavat 

elämyksiä. Näissä kaikki osallistujat ovat yhdenvertaisia saman kiinnostuksen aiheen 

äärellä. Lähtökohta osallistumiselle ei ole diagnoosi- tai pulmakeskeinen vaan 

lähtökohta on myönteinen ja sen myötä voimavaroja vahvistava. 

 

Kirjastot ovat maksuttomia, kaikille avoimia ruohonjuuritason kulttuuritiloja ja 

kohtaamispaikkoja, jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat myönteisesti kansalaisten 
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lukutaitoon, oppimiseen, hyvinvointiin ja kansalaisidentiteettiin. Tuottamalla arjen 

hyvinvointia kirjastot lisäävät monin tavoin yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä 

ehkäisevät syrjäytymistä. Taidelainaamo mahdollistaa kuvataiteesta nauttimisen 

myös kotona ja kirjaston lukukoira tuo kaikenikäisille hyvää mieltä ja tukee lukemisen 

alkutaipaleella olevia lapsia. 

 

Museoilla on valtakunnallisissa tutkimuksissa osoitettu olevan selviä 

hyvinvointivaikutuksia. Taidekaupungin kulttuuritarjontaan kuuluu olennaisesti Gösta 

Serlachiuksen taidesäätiön ylläpitämät Serlachius-museot Gösta ja Gustaf, jotka 

tarjoavat aktiivisesti näyttelyitä, museopalveluita, yleisötapahtumia ja monipuolisia 

osallisuuden mahdollisuuksia. Serlachius-museoissa on viime vuosina (2017-2021) 

käynyt vuosittain yhteensä 68 000-153 000 henkilöä. Kaupunkilaisten osuutta 

kävijöistä ei erikseen tilastoida.  

 

Serlachius-museot ovat mukana vuonna 2022 tutkimuksessa, jossa mitataan uudella 

tavalla ihmisten kokeman museokäynnin hyvinvointiarvoa. Ennakko-oletus on, että 

ihmiset käyvät museoissa kohentaakseen hyvinvointiaan monin eri tavoin, ja että tätä 

hyvinvointiarvoa kyetään mittaamaan myös rahassa. Tutkimuksen toteuttaa 

yhdysvaltalainen prosessori Falkin tutkimusryhmä. Tutkimustulokset valmistuvat 

vuoden 2022 aikana, ja niitä tullaan hyödyntämään toiminnan vaikuttavuuden 

kehittämisessä. 

 
Autere-opisto on Mänttä-Vilppulan kaupungin ylläpitämä ja sivistyslautakunnan 

alaisuudessa toimiva kansalaisopisto. Opistossa harjoitetaan vapaata sivistystyötä 

kaikkien asukkaiden parhaaksi. Sivistyspalveluiden tehtävänä on rakentaa yhdessä 

vapaan sivistystyön ja muiden kouluasteiden kanssa elinikäisen oppimisen Mänttä-

Vilppulaa. Autere-opisto tekee paikallisesti vahvaa yhteistyötä eri kulttuuritoimijoiden 

kanssa ja tätä toimintaa halutaan ylläpitää ja kehittää edelleen. Autere-opisto tukee 

kurssitoiminnallaan asukkaiden elämänhallintaa, hyvinvointia ja monipuolista 

harrastustoimintaa. Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutus-

taustasta riippumatta. Kansalaisopiston kursseja ja yleisöluentoja järjestetään siten, 

että ne vastaavat kaupungin asukkaiden omaehtoisiin koulutustarpeisiin. 

 

Keskeisiä kulttuurihyvinvoinnin toimenpiteitä 2017-2021 

 

 Kulttuuripalvelut ja Autere-opisto ovat järjestäneet vuosittain 10-16 avointa ja 

maksutonta yleisöluentoa. Lisäksi opiston tarjonnassa on ollut alennettuja 

kurssituotteita ikääntyneille, maahanmuuttajille ja työttömille.  

 Kaupungin tukemissa kulttuuritapahtumissa on ollut tarjolla alennetut 

lipputuotteet (lapsilla ilmainen sisäänpääsy ja alennusliput opiskelijoille, 

eläkeläisille ja työttömille sekä varusmies- tai siviilipalvelusta suorittaville) 

 Kirjastot ovat tarjonneet kotipalvelua henkilöille, jotka eivät iän, sairauden, 

vamman tai liikuntaesteen vuoksi pääse kirjastoihin. Lisäksi asumisen 

palveluyksiköissä on toteutettu erillisiä kirjaston siirtokokoelmia. 
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 Kirjastoissa on järjestetty maksuttomia luentoja, konsertteja, työpajoja ja 

muita tilaisuuksia kaikenikäisille. Kirjastoista on voinut lainata myös ilmaisia 

elokuvalippuja ja kausikortteja jääkiekko-otteluihin sekä liikuntavälineitä ja 

pelejä.  

 Nuorisotoimen ja kehitysvammapalveluiden yhteistyönä on toteutettu 

elokuvaprojekti sekä Suomi 100 –itsenäisyyspäiväjuhlat sekä konsertteja. 

Lisäksi nuorten kansainvälistymisleiritoimintaa on järjestetty ystävyyskaupunki 

Simmernin kanssa hanketoiminnalla (2020-2022), jolloin nuorten 

osallistuminen toimintaan on ollut maksutonta. 

 Serlachius-museot ovat järjestäneet eri ikäisille suunnattuja tapahtumia kuten 

Seniorikahvit ja –tapaamiset, Lasten lauantait ja Perhepäivät. Lisäksi 

toteutettu lasten kesätaidekursseja Autere-opiston yhteistyöllä. Työttömille on 

museoon ollut maksuton sisäänpääsy. 

 Mänttä-Vilppulan evankelisluterilainen seurakunta on järjestänyt vuosina 

2017-2021 maksuttomia musiikkitapahtumia kirkoissa ja muissa seurakunnan 

tiloissa, sekä eri sote-toimijoiden tiloissa. Vakiintuneen toimintansa lisäksi 

seurakunta on koronarajoitusten aikana järjestänyt tapahtumia verkossa 

seurattavaksi. Myös laitoksiin suunnattuja tapahtumia on nauhoitettu ja 

tiedotettu niistä laitoksia. 

 

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen kehittämisen ja tasapuolisen 

saatavuuden edistämisen toimenpiteet: 

 

 Kulttuuripalvelut on toteuttanut yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tuottajan (MVT) kanssa kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen 

toimintasuunnitelman vuonna 2021. Suunnitelma on kohdennettu 

ensimmäisessä vaiheessa erityisesti palveluasumisyksiköiden 

kulttuuritoiminnan kehittämiseksi järjestöyhteistyöllä. 

 Kaupunki on ollut mukana maakunnallisen Kulttuurihyvinvoinnin 

palveluohjaushankkeen toteutuksessa (2021-2023). Hankkeen tavoitteeksi 

Mänttä-Vilppulassa on otettu erityisesti tukea tarvitsevien nuorten 

hyvinvoinnin edistäminen ja monialaisen hyvinvointi-/kulttuurilähetteen 

kehittäminen.  

 Osallistuttu maakunnalliseen Kulttuuri ja taide virtaa –hankkeen 

toteuttamiseen ja ohjausryhmätyöhön (2021-2022). Tavoitteena nostaa 

kulttuurihyvinvoinnin palveluiden ja tuotteiden näkyvyyttä maakunnallisessa 

verkkoalustassa ja tulevassa hyvinvointialueen yhteistyössä. 

 Kaupunki on osallistunut (9/2021-2/2022) koordinoivana toimijana kulttuuri- ja 

vapaa-aikapalveluiden -työpakettiin hyvinvointialueen valmistelevassa 

yhdyspintatyössä.  

 

Tasapuolista kulttuurin saatavuutta on edistetty myös tiedottamalla taide- ja 

kulttuuripalveluista kaupungin henkilöstölle, sote asiakkaille ja kuntalaisille 

omaehtoisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Autere-opiston harrastusta edistävä 
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kurssitarjontaopas jaettu vuosittain joka kotiin. Kulttuuritapahtumatarjonta on 

aktiivisesti esillä kaupungin some-kanavissa ja tiedottamisessa.  

 

Vuonna 2021 tavoitteena oli, että kaupunki järjestää yhteistyössä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden palvelujentuottajan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 

kulttuuria asumis- ja toimintayksiköiden asiakkaiden arkeen. Kaupungin ja 

kolmannen sektorin suuntaamaa toimintaa (näyttely, -musiikki- ja vierailutoiminta) ei 

vielä päästy täysipainoisesti toteuttamaan koronaan liittyvien rajoitteiden vuoksi.  

 

Järjestöt hyvinvointia ja terveyttä edistävinä toimijoina 

 

Pirkanmaan hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt muodostavat jatkossa yhteisen 

kokonaisuuden, jonka kautta koko väestön hyvinvointia ja sosiaalista osallistumista 

voidaan viedä eteenpäin. Kuntien ja järjestöjen tärkeänä roolina on aktiivisesti 

ylläpitää ja kehittää omalla alueellaan asukkaiden osallisuutta, elämäntapojen 

ohjausta ja yleistä hyvinvointia. Yhdessä kunnan palveluiden kanssa järjestöjen 

toiminta muodostaa tärkeän kokonaisuuden, jota on hyvä yhdessä kehittää ja luoda 

myös uusia toimintatapoja.  

 

Järjestötoiminta on merkittävää kansalaistoimintaa kaupungissamme ja sen parissa 

on suuri määrä kaupungin asukkaista. Pelkästään liikuntaan liittyvissä seuroissa on 

mukana jo 3500 jäsentä. Eri kulttuurialan järjestöjä on kaupungissamme jo lähes 

kolmekymmentä. Lisäksi kaupungissa toimii useita hyväntekeväisyysjärjestöjä, sote-

palveluita tuottavia yhdistyksiä, nuorten ja ikäihmisten palvelujärjestöjä, eri 

harrastuksia tukevia yhdistyksiä, kyläyhdistyksiä ja poliittisia järjestöjä.  

Kaupunginvaltuusto päätti loppuvuodesta 2021 uudesta toimintamallista, jossa 

kunnan ja järjestöjen yhteistyötä tiivistetään vuosittaisilla kokoontumisilla järjestö-, 

seura- ja kulttuurifoorumeissa. Samalla nostetaan järjestötoimijoiden tietoutta 

kaupungin ja muiden rahoittajien tarjoamista avustuksista sekä oman toiminnan 

kehittämisestä ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä. 
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4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 

Mänttä-Vilppulan vetovoima Taidekaupunkina ja tapahtumien järjestäjänä on 

vahvistunut viimeisten viiden vuoden aikana. Kaupungin houkuttelevuutta ja 

vetovoimaa hyvän asumisen ja työntekemisen kohteena tulee kuitenkin vahvistaa 

merkittävästi väestömäärän nostamiseksi. Tähän tarvitaan näkyviä kampanjoita 

yhdessä kaupunkiorganisaation, yrittäjien ja paikallisten järjestöjen kanssa.  

 

Kaupungin saavutettavuuteen joukkoliikenteen osalta tulee jatkossa kiinnittää 

erityistä huomiota. Samalla kaupungin houkuttelevuutta asumiskohteena on lisättävä, 

kaupunkiympäristön viihtyvyyttä parannettava sekä suunniteltava palvelukohteisiin 

kustannustehokkaita ja vetovoimaisia investointeja. Työnantajien tulisi kiinnittää 

myös erityistä huomiota positiiviseen työnantajakuvaan ja oman kunnan palveluiden 

esille tuomiseen.  

 

Omaehtoisen lähiliikunnan edistäminen tulee olla jatkossakin kaupungin 

suunnittelun keskiössä. Arjen liikkumista ja esteettömiä ratkaisuja tulee edistää 

taajamissa ja luontoreiteillä. Tähän on hyvät mahdollisuudet valtion tukemien 

hanketoteutusten kautta.  

 

Kaupunkimme väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt merkittävästi, kuten 

suurimmassa osassa Suomen kuntia, väestön ikääntyessä ja syntyvyyden 

pienentyessä. Mänttä-Vilppulassa vuonna 2017 huollettavien määrä sataa kohti oli 

80 ja 2021 määrä oli 93 (Ylä-Pirkanmaan alueella vastaava luku on keskimäärin 95). 

Suunta on ennusteiden mukaan taittumassa seuraavan vuosikymmenen aikana.  

 

Työurien pidentäminen on keskeinen tehtävämme vastata edellä mainittuun 

haasteeseen. Samalla on tärkeää saada nuoret entistä nopeammin työelämään. 

Mänttä-Vilppulassa nuorisotyöttömyys on maakunnallisesti korkealla tasolla ja 

työllisyysaste matala. Työurien pidentämiseksi liittyviä toimenpide-ehdotuksia:  

- osatyökykyisten kynnystä tehdä palkkatyötä tulisi madaltaa  

- kartoitetaan yritysten, oppilaitosten ja työllisyyspalveluiden yhteistyöllä 

täsmätyöpaikkoja ja osa-aikatyötä niille työntekijöille, joiden voimavarat eivät 

riitä täyteen työpanokseen  

- lisätään tietoutta työhyvinvoinnista ja työergonomiasta kuormittavien 

tekijöiden vähentämiseksi ja sairauspoissaolojen pienentämiseksi 

- vahvistetaan työikäisten mielen hyvinvointia erityisesti koronavuosien 

aiheuttaman psyykkisen kuormittavuuden vähentämiseksi  

- työttömien nuorien työttömyysjaksojen lyhentäminen erityiseksi 

painopisteeksi, ohjataan nopeasti työhön, koulutukseen ja palveluihin 

 

Työpaikkaomavaraisuus on Mänttä-Vilppulassa jo pitkään ollut yli 100 %. On 

ilahduttavaa, että paikkakunnallamme on työpaikkoja ja työmahdollisuuksia. Hyvien 

osaajien saaminen on yrityksiin ja muille työpaikoille on ollut kuitenkin viime vuosien 
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haasteena. Tarvitsemme kaupungin, kehittämisyhtiöiden, yrittäjien ja oppilaitosten 

entistä tiiviimpää yhteistyötä löytääksemme ratkaisuja paikkakunnalla työssäkäyvien 

tukemiseen ja pysyvyyteen sekä maahanmuuttoon ja paluumuuttoon.  

 

Lasten syntyvyyden vähetessä ja ikäluokkien pienentyessä tulee tarkastella 

kaupungin palvelurakennetta ja palveluiden kehittämistä. Tehtävänämme on: 

 

- uudistaa poikkihallinnollista yhteistyötä nuorisopalveluiden ja koulujen sekä 

kolmannen sektorin välillä (nuorisotyö ja oppilashuolto koulujen yhteyteen)  

- Lisätä opettajien osaamista täydennyskoulutuksen avulla ja vahvistamalla 

ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria kouluilla  

- toteuttaa koulujen palveluverkon suunnitelmaa 

- luoda monialaisessa yhteistyössä lapselle, nuorelle ja/tai perheelle 

yksilöllinen ja tavoitteellinen hoitopolku, jossa perhe/asiakas on aktiivinen 

toimija voimavaroineen (erityisesti mielenterveyden haasteiden ja 

aggressiohallinnan kysymyksissä)  

 

Nuorten hyvinvoinnissa on tapahtunut muutoksia. Nuorten normaalit kohtaamiset 

ovat vähentyneet erityisesti koronavuosina, jolloin ahdistuneisuus ja yksinäisyys on 

kasvanut. Lisäksi lasten ja nuorten ylipaino on ollut kasvussa, koululounasta 

päivittäin syövien koululaisten määrä on laskenut ja liikuntaa harrastavien määrä on 

vähentynyt. Myös vaikeudet lukemisessa alakoulussa ja kirjoittamista vaativissa 

tehtävissä ovat yläkouluissa kasvaneet. Keskeiset huomiot ja kehittämistoimenpiteet:  

- harrastamiseen ja ryhmätoimintaan tulee jatkossa kiinnittää huomiota 

- perusopetuksessa on käynnistetty harrastamisen Suomen malli (ilmainen 

harrastusryhmä koulupäivän yhteydessä), jota tulee jatkaa 

- liikuntaseurojen ja kulttuuriyhdistysten toimintaa ja yhteistyötä kehittävä 

seurafoorumimallin edistäminen  

- nuorten hyvinvointilähetteen pilotointi ja lähetemallin laajentaminen   

- koululaisten lukutaitoa ja oppimiskykyä on jatkossa tuettava aiempaa 

enemmän. Riittävän ajoissa aloitettu tuki edistää myös lasten osallisuuden 

kokemusta ja ennaltaehkäisee mahdollisia koulukiusaamisia  

 

Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen on kunnassa tärkeää ja ennaltaehkäiseviin 

palveluihin tulee entistä enemmän panostaa. Ikäihmisten kotikuntoutus ja 

kuntouttava päivätoiminta ovat hyväksi todettuja toimintamalleja, Lisäksi 

toimintakykyä on tuettu esimerkiksi yli 65-vuotiaille tarjotuilla ilmaisilla 

kuntosalikorteilla. Myös liikuntareseptien avulla liikuntaan ohjaaminen on jo 

käynnistynyt ja sitä tulee jatkaa.  

 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen määrä yli 65-vuotiailla on viime 

vuosina ollut kasvussa. Kaatumisten ennaltaehkäisyn työryhmä on perustettu ja 

tässä geriatrien asiantuntemus on ollut tärkeää. Asuntojen ja kaupunkiympäristön 

katujen esteettömyyteen ja kunnossapitoon tulee kiinnittää entistä enemmän 



62 (63) 

 

 

huomiota.  Fyysinen esteettömyys ja toimintakykyä ylläpitävän liikunnan 

mahdollistaminen nousevat yhä tärkeämmiksi tavoitteiksi hyvinvointialueen 

käynnistyessä. 

 

Kotihoidon palveluihin tulee panostaa tulevaisuudessa lisää, jotta kotona 

asuminen mahdollistuu nykyistäkin pidempään, ja kotihoitoa voidaan tarjota 

ympärivuorokautisesti. Pirkanmaan hyvinvointialueen keskeisiä painopisteitä on 

ympärivuorokautisen kotihoidon edistäminen.    
 

Kuntalaisten mielen hyvinvointiin tulee panostaa kaikissa ikäluokissa. Ehkäisevä 

päihde- ja mielenterveystyö, jossa kaikki toimijat kunnan, sote-sektorin ja 3. sektorin 

puolelta ovat mukana on vaikuttava keino.  Tähän on luotu rakenteet kunnassa 

vuonna 2021 ja toimintaa käynnistetään. Myös mielen hyvinvoinnin tukemiseen 

käytettävissä olevia tutkittuja vaikuttavia toimintatapoja on tarpeen tarkastella 

kuntatasolla. 

 

Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja hyvinvointia tukevien valintojen 

mahdollistaminen on tärkeää. Korona-aikana yksinäisyys on lisääntynyt entisestään. 

Mänttä-Vilppulassa on paljon yksihuoltajaperheitä ja yksinasuvia ikäihmisiä.   

Koronan aiheuttamien sulkujen jälkeen on tärkeää saada kuntalaiset takaisin 

mukaan toimintaan. Tiedottaminen toiminnasta ja esim. järjestöjen toimintaan 

mukaan kutsuminen ja ohjaaminen ovat entistä tärkeämpää. Ikäihmiset tarvitsevat 

muita ryhmiä enemmän ei-digitaalisia tiedotuskanavia. Hyvänä toimintamallina tähän 

ollaan kehittämässä mm. kulttuurihyvinvoinnin palveluohjausta kaupungin ja sote-

toimijoiden yhteistyöllä.  

 

Osallisuuden kokemus ja yhteisöllisyyden lisääntyminen ovat myös vetovoimatekijä 

kunnassa. Kaupunkilaisten osallistumista kaupungin toiminnan ja palveluiden 

suunnitteluun tulisi edistää osallisuusohjelman avulla. Kunnan ja järjestöjen 

yhteistyötä tulee viedä eteenpäin vuosittaisissa foorumeissa ja teematoteutuksissa 

(esim. Yhdessä olemme enemmän -järjestövuosi 2022).  

 

Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen on taidekaupungissamme keskeistä 

hyvinvointia edistävää ja ennalta ehkäisevää toimintaa. Kulttuurihyvinvoinnin voidaan 

katsoa laajassa merkityksessään sisältävän kaikki kunnan ja järjestökentän yhdessä 

tuottamat ja ylläpitämät vapaa-ajan palvelut (kulttuuri-, kirjasto-, kansalaisopisto-, 

nuoriso- ja liikuntapalvelut). Keskeinen tavoitteemme on jatkossakin luoda 

asukkaillemme hyvinvointia harrastamisesta ja yhteisöllisestä toiminnasta. Samalla 

kulttuurihyvinvointi vahvistaa kaupunkimme yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä 

taidekaupunkina.  

 

Kulttuurihyvinvoinnin merkitys on huomioitu vahvasti myös hyvinvointialueen 
tulevissa palveluissa, joissa eri hoitoketjuihin aletaan kytkeä kulttuurihyvinvoinnin 
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lähetemalleja. Järjestöjen rooli tulevien palvelumallien kehittämisessä yhdessä 
kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa tulee nousemaan keskeiseksi toimintatavaksi.  
Näitä uusia palvelumalleja tulee kehittää ja suunnitella yhteisissä työpajoissa ja 

foorumeissa. 

 

Elintapaohjauksen palvelupolkujen ja palvelutarjottimen kehittämistä tulee 

vahvasti jatkaa kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyönä. Vaikka vaativammat 

sote-palvelut siirtyvätkin hyvinvointialueen vastuulle, niin kaupungin vastuu 

asukkaiden omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisessä pysyy vahvana.  

 

Elintapaohjauksen palvelutarjottimen sisältöjä, näkyvyyttä ja markkinointia tulee 

tehostaa, jotta kuntalaiset löytävät hyvinvointia edistävien palveluiden pariin entistä 

helpommin (liikkuminen, kulttuuri, ravitsemus ja terveys). Elintapaohjaus tulee 

näkyväksi Pirkanmaan sote-yhteistyön tavoitteiden kautta 2022, kun kaikkiin 

Pirkanmaan kuntiin rakennetaan elintapaohjauksen verkkosivusisällöt.   

 


