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Mäntsälä

Väestö-
   dynamiikka   

Väestö
ennakkotieto

Naista/tuhat
miestä

ennakkotieto

Luonnollinen
väestönlisäys
ennakkotieto

20 739 ( ⬅ ) 1 002 ( ⬆ ) -5 ( ⬇ )
6/2020 6/2020 Q2/2020

Kokonaisnettomuutto
ennakkotieto

Valmistuneet
asunnot

Asuntojen
keskineliöhinta,

€

49 ( ⬆ ) 133 ( ⬇ ) 1 726 ( ⬇ )
Q2/2020 2017 2019

Vetovoima-
   dynamiikka   

Työllisyys-
   dynamiikka   

Työttömien osuus
työvoimasta Työllisyysaste

Taloudellinen
huoltosuhde

11,5 % ( ⬇ ) 78,8 ( ⬆ ) 118,9 ( ⬇ )
6/2020 2018 2018

Korkea-asteen
koulutettuja

Perus-
toimeentulotuen

saajia

Peruskoulun 1.
vuosiluokan
oppilaita

16,4 % ( ⬆ ) 2,4 % ( ⬆ ) 294 ( ⬇ )
2018 6/2020 2019

Koulutus- ja
hyvinvointi-
   dynamiikka   

Yritys-
   dynamiikka   

Aloittanutta
yritystä/1000
henkilöä

Yritysten
liikevaihto, Milj. €

Avoimen sektorin
osuus

työpaikoista

1,7 ( ⬆ ) 668 ( ⬆ ) 70,3 % ( ⬆ )
Q1/2020 2018 2017

Seutukunnan
BKT, €/asukas

Kunnallisverotulo,
Milj. €

Lainakanta,
€/asukas

54 444,1 ( ⬆ ) 79,6 ( ⬇ ) 3 586 ( ⬆ )
2017 2018 2018

Tulo-
   dynamiikka   
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Väestödynamiikka

Ikärakenne
2000–2040

Toimirakenne
2018

Väestörakenne ja -ennuste
2000–2040

Väestön muutokset
1990–2020

20 739 1 002 -5
(0 % / -0,3 %) (+0,1 %) (-8)

Väestö
ennakkotieto

Naista/tuhat miestä
ennakkotieto

Luonnollinen väestönlisäys
ennakkotieto

6/2020 (Kuukausi / vuosimuutos) 6/2020 (Kuukausimuutos) Q2/2020 (Kvartaalimuutos)

Ke sä kuul le 2020 vä ki lu vun en nak ko- 
tie to Mänt sä läs sä on 20 739 hen ki löä.
Vuon na 2019 vie ras kie li siä Mänt sä läs sä
oli 3,5 % väes tös tä, ja Uu del la maal la
lu ku oli · %. Vuon na 2018 taa ja ma-as te
oli 73,1 %, kun Uu del la maal la lu ku oli ·
%. Vuo den 2020 toi sel la nel jän nek sel lä
Mänt sä län luon nol li nen väes tön li säys
oli -5 hen ki löä, jo ka oli 8 hen ki löä vä- 
hem män kuin edel tä väl lä nel jän nek- 
sel lä.
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Vetovoimadynamiikka

Kuntien välinen nettomuutto
2010–2020

Nettomaahanmuutto
2010–2020

Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta
2006–2019

Valmistuneet asunnot
2007–2017

49 133 1 726
(+78) (-53 %) (-5,5 %)

Kokonaisnettomuutto
ennakkotieto

Valmistuneet
asunnot

Asuntojen
keskineliöhinta, €

Q2/2020 (Kvartaalimuutos) 2017 (Vuosimuutos) 2019 (Vuosimuutos)

Vuon na 2019 Mänt sä läs tä muu tet tiin
eni ten Uu del le maal le. Kaik kiaan Mänt- 
sä län suu rin muut to voit to oli Uu del ta- 
maal ta ja suu rin muut to tap pio oli Pir- 
kan maal le. Suu rin muut to voit to Mänt- 
sä läs sä oli 30–34-vuo tiaat (59 hen keä)
ja suu rin muut to tap pio oli 15–19-vuo- 
tiaat (69 hen keä). Vuon na 2017 alueel- 
la työs sä käy vien osuus oli 37,4 %.
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Työllisyysdynamiikka

Työllisyysaste
2000–2018

Työttömien osuus työvoimasta
2014–2020

Työllisyysrakenne
1987–2018

Työllisyyskehitys
2000–2018

11,5 % 78,8 118,9
(-5 %) (+1,6 %) (-2,3 %)

Työttömien osuus
työvoimasta

Työllisyysaste Taloudellinen
huoltosuhde

6/2020 (Kuukausimuutos) 2018 (Vuosimuutos) 2018 (Vuosimuutos)

Mänt sä län työ paik ka oma va rai suus, eli
alueen väes tön ja työ paik ko jen vä li nen
suh de oli vuon na 2017 66,4 %. Nuo ri- 
so työt tö myy den as te oli 2018 7,3 %.
Yh tä jak soi ses ti 12 kk tai pi dem pään
työt tö mä nä ol lei ta on ke sä kuus sa 2020
2,1 %. Laa ja työt tö myys as te, jo ka kat- 
taa työt tö mät ja pal ve lui den pii ris sä
ole vat yh teen las ket tu na on sa maan ai- 
kaan 13,1 %.
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Koulutus- ja hyvinvointidynamiikka

Väestö koulutustason mukaan
2018

Peruskoululaisten määrä
2011–2019

Sairastavuusindeksi
2005–2016

Perustoimeentulon saajat ja saajien osuus
väestöstä
2019–2020

16,4 % 2,4 % 294
(+2,6 %) (+4,3 %) (-4,2 %)

Korkea-asteen
koulutettuja

Perustoimeentulotuen
saajia

Peruskoulun 1.
vuosiluokan oppilaita

2018 (Vuosimuutos) 6/2020 (Kuukausimuutos) 2019 (Vuosimuutos)

Vain pe rus as teen suo rit ta nei ta Mänt sä- 
läs sä oli vuon na 2018 30,4 % väes tös- 
tä, kun Uu den maan vas taa va lu ku oli
25,9 %. THL:n sai ras ta vuus in dek si, jo ka
ku vaa sai ras ta vuut ta suh tees sa ko ko
maan ta soon, oli vuon na 2016 90,5,
jol loin ar vo las ki 4,2 % edel lis vuo teen
näh den. Vuon na 2019 al le 18-vuo tiai ta
oli 25,2 % väes tös tä, kun Uu del la maal- 
la osuus oli 20,6 %.
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Yritysdynamiikka

Yritystoiminnan muutokset
2013–2020

Aloittaneet yritykset
2013–2020

Yritysten liikevaihto
2014–2018

Avoimen sektorin työpaikat
2005–2017

1,7 668 70,3 %
(+9,6 %) (+6,2 %) (+0,4 %)

Aloittanutta yritystä/1000
henkilöä

Yritysten liikevaihto, Milj.
€

Avoimen sektorin osuus
työpaikoista

Q1/2020 (Kvartaalimuutos) 2018 (Vuosimuutos) 2017 (Vuosimuutos)

Mänt sä län yri tys ten mää rä oli vuo den
2019 nel jän nel lä kvar taa lil la 1 555. Uu- 
sia aloit ta nei ta yri tyk siä oli kvar taa lil la
33 ja lo pet ta nei ta 34. Vuon na 2017
työ paik ko jen mää rä avoi mel la sek to ril- 
la kas voi 0,4 pro sent tia edel lis vuo teen
ver ra tes sa, ja Mänt sä läs sä osuus oli
Suo men 66. suu rin.
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Tulodynamiikka

BKT per asukas
2005–2017

Verotulojen kehitys
2010–2018

Verotulot yhteensä
2010–2018

54 444,1 79,6 3 586
(+2 %) (-2,1 %) (+19 %)

Seutukunnan BKT, €/asukas Kunnallisverotulo, Milj. € Lainakanta, €/asukas

2017 (Vuosimuutos) 2018 (Vuosimuutos) 2018 (Vuosimuutos)

Mänt sä län ve ro tu lot oli vat vuon na
2018 79,6 milj. eu roa ja ve ro tu lot las ki- 
vat 2,1 pro sent tia edel lis vuo teen näh- 
den. Sa ma na vuon na lai na kan ta asu- 
kas ta koh den oli 3 586 eu roa, jo ka oli
Suo men 86. suu rin. Vuon na 2020
Mänt sä län kun nal lis ve ro as te on 20,5,
jo ka on Suo men 11. suu rin, ja py syi sa- 
ma na vuo den ta kai seen ver rat taes sa.
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Teemasivu: Koronatieto

Tartunnat kunnittain
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä

Tartunnat viikoittain
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä

Matkamäärien muutos
Helmi-maaliskuu 2020

Tartunnat väestön mukaan
Alueittain

28 10 7 698
(-73,6 %) (-28,6 %) (+0,1 %)

Sairaanhoitopiirin tartunnat
/viikko

Koko maan tartunnat
/päivä

Koko maan tartunnat
yhteensä

33 (Viikkomuutos) 12.8. (Päivämuutos) 12.8. (Päivämuutos)

Mänt sä läs sä on re kis te röi ty 25 CO VID-
19 tar tun ta ta paus ta. Hel sin gin ja Uu- 
den maan sai raan hoi to pii ris sä on re kis- 
te röi ty 5599 ta paus ta. Re kis te riin il- 
moi te tuis sa ta pah tu mis sa saat taa ol la
2–4 päi vän vii ve. Maa lis kuus sa 2020
Mänt sä läs tä läh te vät mat kat vä he ni vät
2,1 % ja saa pu vat 1,5 % edel lis kuu kau- 
teen näh den. Mat kois ta suu rin mää rä
teh tiin Hel sin kiin, jos ta myös läh ti suu- 
rin mää rä Mänt sä lään suun tau tu vis ta
mat kois ta.

N
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Tietolähteet
VÄESTÖDYNAMIIKKA Ikä ra ken ne. Ikä ra -
ken ne-in di kaat to ri ku vaa vii si vuo tis ikä ryh -
mis sä kun nan väes tön ikä ra ken net ta vuo -
si na 2000, 2019, ja Ti las to kes kuk sen väes -
tö en nus teen mu kaan vuon na, 2040. Seu -
raa va il moi tet tu päi vi tys ajan koh ta on
26.03.2021.

Toi mi ra ken ne. Toi mi ra ken ne ku vaa kun -
nan väes töä toi min nan mu kaan. Väes tö on
jaet tu työ voi maan ja työ voi man ul ko puo li -
siin: nä mä kak si ryh mää on jaet tu taas tar -
kem piin toi min taa ku vaa viin ryh miin.

Väes tö ra ken ne ja en nus te. Väes tö ra ken ne
ja en nus te ku vaa kar keis sa ikä ryh mis sä
las ten, työ ikäis ten ja kah den elä ke ikäis ten
ryh mien to teu tu nut ta mää rää vuo sien
2000-2019 ai ka na ja en nus tet tua mää rää
vuo sien 2020 - 2040 ai ka na Ti las to kes -
kuk sen väes tö en nus teen mu kaan. Yh des -
sä ikä ryh mät ku vaa vat myös ko ko kun nan
vä ki lu kua ja vä ki lu vun ke hi tys tä. Seu raa va
il moi tet tu päi vi tys ajan koh ta on
26.03.2021.

Väes tön muu tok set. Väes tön muu tos-in di -
kaat to ri ku vaa mis tä kun nan väes tön ke hi -
tys muo dos tuu vuo si ta sol la vuo sien 1990-
2019 ai ka na, ja en nak ko tie to ja vuo del ta
2020 Ti las to kes kuk sen en nak ko tie don
mu kaan. Väes tön muu tok set koos tuu
luon nol li ses ta väes tön li säyk ses tä (syn ty -
neet - kuol leet), kun tien vä li ses tä net to -
muu tos ta (kun taan muut ta neet - kun nas ta
muut ta neet) se kä net to maa han muu tos ta
(maa han muut ta jat - maas ta muut ta jat).
Seu raa va il moi tet tu päi vi tys ajan koh ta on
22.10.2020.

VETOVOIMADYNAMIIKKA Ko ko nais net -
to muut to. Ko ko nais net to muut to on yh -
teen las ket tu maan si säi sen tu lo- ja läh tö -
muu ton ero tuk sen ja maa han- ja maas ta -
muu ton ero tuk sen sum ma. Seu raa va il -
moi tet tu päi vi tys ajan koh ta on 22.10.2020.

Kun tien vä li nen net to muut to. In di kaat to ri
ku vaa ikä ryh mit täin kun nan maan si säi sen
tu lo- ja läh tö muu ton ero tus ta vuo si ta sol la.
Seu raa va il moi tet tu päi vi tys ajan koh ta on
22.10.2020.

Net to maa han muut to. In di kaat to ri ku vaa
ikä ryh mit täin kun taan koh dis tu van maa -
han muu ton ja kun nas ta ul ko mail le muut -
ta nei den (maas ta muut to) ero tus ta vuo si ta -
sol la. Seu raa va il moi tet tu päi vi tys ajan koh -
ta on 22.10.2020.

Van ho jen osa ke asun to jen ne liö hin ta 2006
– 2019. In dek si ku vaa kun nas sa myy ty jen
van ho jen osa ke asun to jen kes ki mää räis tä
ne liö hin taa vuo si ta sol la. Mu ka na on kaik ki
tie dos sa ole vat van ho jen asun to-osak kei -
den kau pat. On huo mion ar vois ta, et tä
pie nis sä kun nis sa sa tun nais vaih te lun vai -
ku tus voi ol la vuo si ta sol la suu ri. Seu raa va
il moi tet tu päi vi tys ajan koh ta on
05.05.2021.

Val mis tu neet asun not / 1000 asu kas ta. Val -
mis tu neet asun not in di kaat to ri ku vaa kun -
nas sa kaik kia val mis tu nei ta uu sia asun to ja
vuo si ta sol la suh teu tet tu na alueen kes ki vä -
ki lu kuun tu hat ta asu kas ta koh den. Suh -
teu tus mah dol lis taa eri aluei den ver tai lun.

TYÖLLISYYSDYNAMIIKKA Työl li syys as te.
Työl li syys as te ku vaa kun nas sa asu van työl -
lis ten 18-64-vuo tiai den osuut ta suh tees sa
kun nas sa asu vaan 18-64-vuo tiaa seen
väes töön.

Työt tö mien osuus työ voi mas ta. Työn ha ki ja,
jo ka ei ole työ suh tees sa ei kä työt tö myys -
tur va lain 2 lu vus sa tar koi te tul la ta val la työl -
lis ty pää toi mi ses ti yri tys toi min nas sa tai
omas sa työs sään ja jo ka ei ole työt tö myys -
tur va lain 2 lu vus sa tar koi tet tu pää toi mi nen
opis ke li ja. Työt tö mä nä pi de tään myös työ -
suh tees sa ole vaa, jo ka on ko ko naan lo -
mau tet tu tai jon ka sään nöl li nen vii koit tai -

nen työs ken te ly ai ka on al le 4 tun tia. Pää ‑
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toi mi sia kou lu lai sia ja opis ke li joi ta ei lue ta
työt tö mik si myös kään lo mien ai ka na. Työ -
voi maan lue taan kaik ki hen ki löt, jot ka
vuo den vii mei sel lä vii kol la oli vat työl li siä
tai työt tö miä. Seu raa va il moi tet tu päi vi tys -
ajan koh ta on 25.08.2020.

Työl li syys ra ken ne. Työl li syys ra ken ne ku vaa
kun nan väes tön ra ken net ta työt tö mät,
työl li set työ voi man ul ko puo li set jaol la.
Työt tö mät ovat vi ral li ses ti työt tö mä nä ole -
vat hen ki löt kun nas sa, työl li sik si lue taan
hen ki löt, jot ka ovat tar kas te lu viik ko na teh -
neet vä hin tään tun nin työ tä, jos ta hän on
saa nut palk kaa tai tu lo ja. Työ voi man ul ko -
puo li set ovat kaik ki muut hen ki löt.

KOULUTUS- JA
HYVINVOINTIDYNAMIIKKA Väes tö kou -
lu tus ta son mu kaan. In di kaat to ri il mai see
alueen väes tön kou lu tus ra ken teen hen ki -
lön kor keim man suo ri te tun tut kin non mu -
kaan. In di kaat to ris sa tut kin not ja kau tu vat
vii teen eri luok kaan; vain pe rus as teen, toi -
sen as teen, alim man-, alem man ja ylem -
män kor kea-as teen suo rit ta nei siin. Seu -
raa va il moi tet tu päi vi tys ajan koh ta on
05.11.2020.

Pe rus kou lu lais ten mää rä. Pe rus kou lu lais -
ten mää rä ku vaa kun nas sa vuo si ta sol la
asu vien 1. luo kan ja 7. luo kan op pi lai den
mää rää.

Sai ras ta vuus in dek si. THL:n sai ras ta vuus in -
dek si ku vaa alueen väes tön ikä va kioi tua
sai ras ta vuut ta in dek si nä, jos sa ko ko maan
kes ki ta so on ai na 100. Mi tä pie nem pi lu ku
on, si tä ter veem pi väes tö. In dek sis sä on
otet tu huo mioon seit se män eri sai raus ryh -
mää ja nel jä eri pai no tus nä kö kul maa, jois -
ta sai rauk sien mer ki tys tä ar vioi daan. Ai ka -
sar jaa päi vi te tään vuo sit tain, mut ta tie dot
las ke taan ta kau tu vas ti kol men pe räk käi -
sen vuo den tie to jen pe rus teel la niin, et tä
esim. vuo den 2019 tie dois sa on käy tet ty
tie to ja vuo sil ta 2016–2018.

Pe rus toi meen tu lon saa jat ja saa jien osuus

väes tös tä. In di kaat to ri ku vaa kuin ka mo ni
kun nan asu kas ja kuin ka suu ri osa asuk -
kais ta saa pe rus toi meen tu lo tu kea kuu -
kau si ta sol la. Saa jak si ti las toi daan hen ki lö,
jon ka ko ti ta lou del le on ti las toin ti jak sol la
mak set tu nol laa suu rem pi mak su. Saa jien
osuus väes tös tä on las ket tu Ke lan väes tö -
tie to jen pe rus teel la. Kun saa jien lu ku mää -
rä jää al le nel jän, tie to ja ei näy te tä. Seu -
raa va il moi tet tu päi vi tys ajan koh ta on
08.09.2020.

YRITYSDYNAMIIKKA Yri tys toi min nan
muu tok set. In di kaat to ri ku vaa toi mi aloit -
tain uu sien ja lo pet ta nei den yri tys ten
mää riä. Seu raa va il moi tet tu päi vi tys ajan -
koh ta on 22.10.2020.

Aloit ta neet yri tyk set. In di kaat to ri ku vaa liu -
ku va na 12 kuu kau den kes ki ar vo na kun -
nan aloit ta nei den yri tys ten mää rää suh -
tees sa 1000 asuk kaa seen. Suh teu tus
mah dol lis taa väes tö poh jal taan eri lais ten
aluei den ver tai lun. Seu raa va il moi tet tu
päi vi tys ajan koh ta on 22.10.2020.

Yri tys ten lii ke vaih to. In di kaat to ri ku vaa
vuo si ta sol la yri tys ten lii ke vaih don suh teel -
lis ta ke hi tys tä.

Avoi men sek to rin työ pai kat. In di kaat to ri
ku vaa yk si tyi sen sek to rin työ paik ko jen ja
yrit tä jien mää rän yh teen las ket tua mää rän
ke hi tys tä vuo si ta sol la.

TULODYNAMIIKKA BKT per asu kas. On
alueen mark ki na hin taan on ko ti mais ten
tuo tan to yk si köi den tuo tan to toi min nan
lop pu tu los asu kas ta koh den las ket tu na.
Ar vo on seu tu kun ta ta son tie to.

Ve ro tu lo jen ke hi tys. In di kaat to ri ker too yh -
teen las ket tu jen kun nal lis ve ro jen, yh tei sö -
ve ro jen ja mui den ve ro jen mää rän asu -
kas ta koh den las ket tu na vuo si ta sol la.

Ve ro tu lot yh teen sä. Il mai see yh teen las ke -

tut kun nal lis ve rot, yh tei sö ve rot ja muut ve ‑
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rot eu roi na vuo si ta sol la.
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Meistä

MDI on aluekehittämisen konsulttitoimisto, joka on
erikoistunut julkisen sektorin vuorovaikutteiseen

kehittämiseen. Tuotamme julkishallinnolle monialaista
tietoa päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi.
Erityisalaamme ovat alueiden kehitykseen liittyvät
analyysit ja tarkastelut, jotka perustuvat mm. tilasto-,

paikkatieto-, rekisteri- ja kyselyaineistoihin.
Palveluihimme kuuluvat myös strategiaprosessit,
tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit sekä työpajat ja
intensiiviset kehittämisleirit. Tiimimme koostuu

taustoiltaan monipuolisista työlleen omistautuneista
asiantuntijoista.

Robonomist rakentaa skaalautuvaa
ohjelmistorobotiikkaa tietotyön

automatisointiin. Robonomistin alustan robotit
keräävät ja analysoivat datan ja tuottavat sen
perusteella julkaisuvalmiita dokumentteja eri
muodoissa. Robonomistin ohjelmistorobotteja
voi soveltaa helposti eri käyttötarkoituksiin ja eri

toimialoille.

Yhteystiedot:

MDI Seinäjoki
Keskuskatu 10 C 18, 2 krs.

60100 Seinäjoki
Tarjouspyynnöt:

tommi.ranta@mdi.fi

Robonomist
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
Tarjouspyynnöt:

juha@robonomist.com
otto@robonomist.com
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