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1 JOHDANTO
Perusturvalautakunta käynnisti Ikäohjelman 2007—2020 laadinnan 6.9.2006, 129 §
tekemällään päätöksellä. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 23.10.2006, 494 § ja totesi, että
Rovaniemen Ikäohjelman tulee perustua hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja päätti, että
Ikäohjelma
tulee
tuoda
kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi
ja
edelleen
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Tämä selvitys on koottu Ikäpoliittisen strategian tausta-aineistoksi.
2 IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE
2.1 Väestön kehitys
Palvelujen tarpeen kasvun ennakointi perustuu väestön ikääntymiseen ja arviointiin
ikäihmisten toimintakyvyn kehityksestä. Rovaniemellä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen
2015 mennessä 2520 henkilöä (kasvu 29,5 %), joista yli 85-vuotiaita on 587 (kasvu 82 %).
Taulukko 1. Rovaniemen ikäihmisten määrän ennuste 2006—2025

2005

2006

2010

2015

2020

2025

65—74

4693

4819

4944

6143

7406

7690

75—84

2843

3006

3245

3615

3916

5049

85-

653

708

959

1295

1562

1860

65+

8189

8533

9148

11053

12884

14599

75+

3496

3714

4204

4910

5478

6909

65+ (%)
75+ (%)

14 %
6%

14.7 %
6,4 %

15.4 %
7,1 %

18,3 %
8,1 %

20,9 %
8,9 %

23,4 %
11,1 %

Tilastokeskus 2007
Rovaniemellä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2015 mennessä 2520 henkilöä, joista yli
85-vuotiaita on 587.

Yli 65- vuotiaiden määrän kehitys 2006-2025
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Lähde: Tilastokeskus 2006
Kuvio 1: Yli 65-vuotiaiden määrän kehitys 2006–2025
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Taulukko 2. Ennakoitu muutos vuodesta 2006 vuoteen 2025 eri ikäryhmissä
Muutos 03—06

Muutos 06—10

Muutos 10—15

Muutos 15—25

Yht.
65—74
75—84
85-

154
472
82

125
239
251

1199
370
336

1547
1434
565

2871
2043
1152

Kun verrataan vuosina 2003—2006 toteutunutta kehitystä, kasvuennuste lienee minimi.
Palvelujen järjestämisen ja ennakoivien toimenpiteiden kehittämisen kannalta keskeistä on yli
85-vuotiaiden määrän kasvu. Vuosina 2010—2015 eläkkeelle jäävät suuret ikäluokat näkyvät
ennusteessa. He ovat ns. kolmasikäisten ryhmä, jolla on monenlaisia voimavaroja ja jotka ovat
potentiaalisia aktiivisia toimijoita eri sektoreilla.
Väestön jakautuminen eri suuralueille ja ennuste vuoteen 2015 on taulukossa 3. Yli 65–
vuotiaista noin 80 % asuu keskustan alueella, jonne myös keskittyy määrällisesti suurin
palvelujen tarpeen kasvu.
Taulukko 3. Väestön jakautuminen eri suuralueille ja ennuste vuoteen 2015

Ikä

Rovaniemen
Sodan- Ounas- Alakemi- Ranuan- YläkemiVuosi keskus
Muu
kyläntie joki
joki
tie
joki

Väestö
yhteensä

2005
2010
65—74 2015

3659
4903
4942

123
115
143

304
315
377

276
266
328

63
57
75

254
230
277

14

4693
5886
6142

2005
2010
75—84 2015

2199
2736
2778

57
71
79

170
189
211

202
252
282

32
38
32

158
209
233

25

2843
3495
3615

2005
2010
2015

522
972
1055

11
10
15

21
30
44

52
92
133

3
6
4

24
30
43

20

653
1140
1294

85-

2.2 Sairastavuus ja toimintakyky
Tilvis
(2001)
on
arvioinut
vanhusväestön
sairaanhoidon
tarpeeseen
vaikuttavan
sairastuvuuden kehitystä lähitulevaisuudessa. Arvion mukaan sydän- ja verisuonisairauksien
kohdalla sairauksien siirtyminen myöhempään ikään ei välttämättä vähennä kysyntää ja
hoitojen kehittyminen luo paineita entistä iäkkäämpien hoitoon. Dementiaa aiheuttavien
aivosairauksien kohdalla vanhimpien ikääntyneiden lukumäärän kasvu lisää hoidontarvetta.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kohdalla osteoporoosiin ja kaatumisiin liittyvät ongelmat
lisääntyvät jyrkästi väestön ikääntyessä ja luovat hoidontarvetta. Myös nivelrikko lisääntyy ja
aiheuttaa kotiin tuotavien apujen tarvetta. Eräät syövät lisääntyvät iän mukana; taudit
todetaan varhaisemmin, hoito tehostuu ja hoitoajat pitenevät. Mielenterveysongelmien
kohdalla käsitteet ja hoidon aiheet muuttuvat eri aikoina; esimerkkinä tästä depression hoito.
Kroonisten keuhkosairauksien kohdalla runsaasti tupakoineen sukupolven vanhuusiän vaivat
näkyvät hoidon tarpeena. Aikuisiän diabetes ja metabolinen oireyhtymä lisääntyvät lihavuuden
mukana ja komplikaatiot kasaantuvat vanhusväestöön. Myös alttius infektioille lisääntyy
väestön ikääntyessä ja toistuvat hoidot ovat tavallisia.
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Rovaniemellä koko väestön sairastuvuusindeksi on hieman yli maan keskiarvon ja tilanne on
pysynyt ennallaan vuodesta 2000 vuoteen 2005. Sairastavuusindeksissä kuvataan
kuolleisuuden, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen
yhteismäärää. Kansantautien summaindeksi on Rovaniemellä maan keskitasoa korkeampi.
Kehitystä on tapahtunut hieman huonompaan suuntaan vuodesta 2000 vuoteen 2005.
Kansantautien summaindeksi sisältää verenpainetaudin, sepelvaltimotaudit, astman,
diabeteksen, nivelreuman, sydämen vajatoiminnan ja psykoosit. (Hyvinvointikatsaus 2006.)
Dementian esiintyvyys
Vaikean tai keskivaikean dementian esiintyvyys lisääntyy laskennallisesti vuoteen 2015
mennessä noin 30 henkilöä vuodessa.
Taulukko 4. Dementian esiintyvyys

Ikä

Dementian
vallitsevuus 2006
Väestö Dem

2010
Väestö Dem

2015
Väestö Dem

30-64
65-74
75-84
85+

0,26
4,2
10,7
35

27185
4944
3245
959

26802
6143
3615
1295

26651
4819
3006
708

69
202
322
248

71
208
347
336

70
258
387
453

2025
Väestö Dem
25493
7690
5049
1860

66
323
540
651

Yht.
35184 841
36333 962
37855 1168 40092 1580
Dementian vallitsevuus % = vaikeasti tai keskivaikeasti dementoituneiden osuus
ikäryhmässä

Ikääntyneiden toimintakyky on parantunut nuorempien iäkkäiden (65—74 v) ryhmässä, mutta
vanhemmissa ikäryhmissä tutkimustulokset toimintakyvyn muutoksista ovat osin ristiriitaisia
(Vaarama ym. 2006). Tutkittu on myös 75 vuotta täyttäneiden, keskimäärin 81-vuotiaiden
kotona asuvien toimintakykyä ja palvelujen käyttöä vuonna 1998 poikkileikkausaineiston
avulla. Tulosten mukaan joka kolmas heistä selvisi ilman vaikeuksia kotona, 26 prosentilla oli
ongelmia vain kotiaskareissa ja asioinnissa, 35 prosentilla lisäksi pieniä ongelmia
henkilökohtaisissa päivittäisissä toimissa ja 12 prosentilla oli suuria ongelmia selvitä kotona.
Kun avun tarvetta oli kahdella kolmesta, vain joka kolmas käytti joko yksityisiä tai julkisia
kotipalveluja. Epävirallinen apu näyttää siten edelleenkin olevan ikääntyneiden yleisin avun
lähde. (Mt.)
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Näyttöön perustuvia hoitomuotoja eläkeikäisessä väestössä on esitetty kuviossa 2.

Hyvä oireenmukainen hoito
(kivun lievitys)

Sairasosastot
n. 1 v ennen kuolemaa

Vanhainkotien asukkaat
Kesto keskim. 2 v

90 %
dementiaa

Runsaasti sairaalahoitoa
tarvitsevat
Kesto n. 1 -3 v
Usein 85+

Äkillinen sekavuustila
Monisairaat
Lievä dementia
Kotisairaanhoito

Useita sairauksia,
kotona asuvat
Kesto 5 -10 v
Usein 75+

Useita sairauksia,
toimintakyky ja muisti
heikkenemässä

Hyväkuntoiset,
kotona asuvat
Kesto 10 -30 v
65+

Liikunta , tarvittaessa lisäravinne,
Ca-D, rokotukset , akuutin sairauden
nopea hoito, lonkkahousut
Geriatrinen asiantuntemus (akuutin
sairauden nopea hoito, kuntoutus),
dementian hoito, lonkkahousut , Ca-D,
ACE -estäjät aivoverenkierron häiriöissä
Hypertonian, dyslipemioiden ja dementian
hoito, ACE -estäjät (AMI, AVH), liikunta ,
Ca-D, eteisvärinä + Marevan, sepelvaltimo
taudin lääkkeellinen ja kirurginen hoito,

0-3 sairautta, 1 -3 lääkettä,
muisti ja toimintakyky hyvä

-

Yleiset elämäntapaohjeet ,
liikuntaryhmät , Ca-D, rokotukset ,
riskitekijöiden hoito

(Pitkälä ja Strandberg 2003)

Kuvio 2. Näyttöön perustuvia hoitoja ja niiden kohderyhmiä eläkeikäisessä väestössä
Myös yksinäisten psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen käytöllä on saatu näyttöä sen
vaikutuksesta psyykkiseen hyvinvointiin, muistitoimintoihin ja terveyteen sekä sosiaali- ja
terveyspalvelujen
käytön
vähenemiseen.
Ystäväpiiri-ryhmämallin
nimellä
toimivan
tavoitteellisen
ryhmätoiminnan
koulutus
alkaa
Rovaniemellä
syksyllä
2007
Vanhustyönkeskusliiton järjestämänä. (www.vanhustyonkeskusliitto.fi.)
Dementoituneiden kotihoidon tukemisesta perhekohtaisesti räätälöidyillä ja koordinoiduilla
palveluilla on kyetty siirtämään dementoituneiden laitoshoitoon siirtymistä ja se on vastannut
perheiden
tarpeisiin
paremmin.
Koordinoidut
palvelut
maksoivat
5 000

vähemmän/perhe/henkilövuosi
kuin
räätälöimättömät,
koordinoimattomat
palvelut.
Kokeiluprojekti toteutettiin Espoossa. (Eloniemi–Sulkava ym. 2006) Omaishoito yhteistyönä
-tukimalliin on tutustuttu myös Rovaniemellä helmikuussa 2007 seminaarissa.
2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia
Dementoivien sairauksien lisääntyminen väestön ikääntyessä lisää laitoshoidon ja
ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Jos nykyinen kehityskulku jatkuu, on laitoshoidossa
kahdeksan vuoden kuluttua vain dementoituneita henkilöitä ja heistä 80—90 %:lla dementian
aste on vähintään keskivaikea (Finne-Soveri 2006). Rovaniemellä vaikean dementian
esiintyvyys vuodesta 2005—2015 kasvaa 275 henkilöä eli vuosittain 25—30 henkilöä tarvitsee
pelkästään dementian vuoksi joko kotihoitoa tai ympärivuorokautista hoivaa.
On arvioitu, että noin joka kuudes (16 %) yli 65-vuotiaista, joka kolmas (30 %) yli 75vuotiaista ja joka toinen (50%) yli 85-vuotias tarvitsee arvioiden mukaan apua päivittäin.
Palvelujen tarve ei kasva lineaarisesti iäkkäiden määrän kasvun mukaan.
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Vaarama (2006) arvioi, ettei vuoteen 2015 liene odotettavissa suuria muutoksia hoivaa
tarvitsevien ikääntyneiden tarpeissa. Hoivatarpeita vuoteen 2015 ajatellen nykyiset 70—75
vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat ovat olennaisin joukko. Nyt 55—65 -vuotiaat ovat vuotta
2030 ajatellen ydinjoukko ja juuri heidän toimintakykynsä voi olettaa kohentuvan. Nämä
myöhemmät kohortit tullevat muovaaman palvelutarjontaa ja palvelumarkkinoita suurestikin.
Vaarama (mt.) esittää, että tulevina vuosina tulisi integroida omalääkäri, kotisairaanhoito ja
sosiaalitoimen kotipalvelu yhtenäiseksi ja saumattomaksi, yksilölliseen palvelusuunnitelmaan
perustuvaksi kokonaisuudeksi. Palvelusuunnitelma sisältäisi myös hoitavan omaisen
palvelutarpeet. Kotipalvelujen kattavuuden nostaminen STM:n suosituksen mukaisesti 25
prosenttiin 75 vuotta täyttäneistä ja päivittäisen avun kattavuuden kaksinkertaistaminen
nykyisestä vastaamaan 12 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä näyttää riittävältä varautumiselta
75 vuotta täyttäneiden palvelutarpeisiin, jos toteutetaan myös ehkäisevää toimintaa. Tämä
edellyttää toteutuakseen lisäresursseja.
2.4 Valtakunnalliset ikäpoliittiset tavoitteet ja hankkeet
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille (2004)
käsittelee Suomen väestönkehitystä, väestöpolitiikkaa ja varautumista ikärakenteen
muutoksiin erityisesti vuoteen 2015. Selonteon lähtökohtana on, että ikärakenteen muutos
koskee kaikkia ikäryhmiä.
Valtioneuvoston johtopäätökset väestökehityksestä ja sen merkityksestä ovat seuraavat:
-

Väestön ikärakenteen kehitys vaatii nykyaikaista väestöpolitiikkaa
Näköpiirissä oleva palvelutarpeen kasvu edellyttää nykyistä suurempaa huomiota eriikäisten ihmisten toimintakykyyn ja terveyden edistämiseen
Lasten ja nuorten kasvuolosuhteista huolehtiminen on tärkeää
Väestö- ja terveyspolitiikan lisäksi tarvitaan toimenpiteitä talouskasvun vauhdittamiseksi
Tulonsiirtojärjestelmiä on sopeutettava väestömuutokseen
Aluekehitys ja palveluiden turvaaminen vaativat rakenteiden ja toimintatapojen uudistuksia
Ikääntyneiden voimavarat ja ikääntyneiden luomat mahdollisuudet on osattava hyödyntää

Tulevaisuuselonteon oheismateriaalina on viisi asiantuntijaraporttia, joista yksi käsittele
ikääntymistä voimavarana. Asiantuntijaraportissa (Vaarama 2004) esittää yhteenvedossaan
seuraavia toimenpiteinä mm:
-

Ikääntyneiden hoivan tarvetta voidaan vähentää merkittävästi parantamalla asuntoja ja
asuinympäristöjä.
Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen ehkäisee palvelutarpeita ja
tukee elämänlaatua.
Siivous, asiointi ja arjen askareet ovat kotona asuvien ikääntyneiden yleisimmät ongelmat.
Palvelujen rahoitusvastuuta tulisi selkiinnyttää.
On löydettävä uusia tapoja hoivapalvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa.
Kustannusten hallinta edellyttää myös toiminnallisia muutoksia ja alueellista ja
seutukunnallista
yhteistyötä.
Meneillään
olevan
kansalliset
sosiaalitoimen
ja
terveydenhuollon kehittämishankkeet tuottanevat tähän uusia malleja.
Palvelujen kohdentamisen parantaminen merkitsee myös työn organisoinnin parantamista
ja johtamisen kehittämistä. Vanhustyöhön tarvitaan lisää laatujohtamisen välineitä.

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008) on ajantasaistettu ottamaan huomioon mm.
ikäpolitiikalle asetetut valtakunnalliset tavoitteet. Ikäpoliittinen strategia kunnissa perustuu
tietoisiin arvovalintoihin ja eettisiin periaatteisiin. Ihmisarvosta johdettuja periaatteita ovat
(mt., 12) itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus,
yksilöllisyys ja turvallisuus. Suosituksessa korostetaan kuntalaisten osallisuutta ja
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vaikuttamismahdollisuuksien tukemista, ikäpoliittisen strategian valmistelua yhteistyönä eri
hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa.
Suosituksessa esitetään strategisia linjauksia kolmelle osa-alueelle: palvelurakenteeseen,
henkilöstöön ja johtamiseen sekä asumis- ja hoitoympäristöihin. Palvelurakenteen
kehittämiseen linjauksissa huomio tulee kiinnittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja
ehkäisevään toimintaan ja tasapainoiseen palvelurakenteeseen ja siinä palvelutarpeen
arvioinnin kehittämiseen asiakasohjauksen lähtökohtana.
Suosituksen (mt., 30) mukaan 2012 mennessä valtakunnallisena tavoitteena on, että 75
vuotta täyttäneistä henkilöistä
-

91—92 % asuu kotona itsenäisesti tai sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin
13—14 % saa säännöllistä kotihoitoa
5—6 % saa omaishoidon tukea
5—6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä
3 % on hoidossa vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen
vuodeosastolla

Laadukkaan palvelutoiminnan piirteinä korostetaan mm. kattavaa palvelutarpeen arviointia,
asiakaskeskeisyyttä ja kuntoutumista edistävän työotteen toteutumista.
Henkilöstöön ja johtamiseen liittyvissä linjauksissa henkilöstön määrälle ja koulutusrakenteelle
henkilöstömitoituksen suunnittelussa ja arvioinnissa on huomioitava 1) asiakkaiden
toimintakyky ja avuntarve, 2) palvelujen järjestämisen ja tuottamisen linjaukset ja 3)
henkilöstön ja työn organisointiin liittyvät tekijät.
Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön mitoituksiksi (hoitotyöntekijä asiakasta
vuorokaudessa) esitetään (mt., 36):
Vähimmäismitoitus
(alempi-korkeampi*)

Hyvä mitoitus

Ympärivuorokautinen hoito

0,5-0,6

0,7-0,8

Pitkäaikaishoito, terveyskeskuksen
vuodeosasto

0,6-0,7

0,8

kohden

*Korkeampi vaihtoehto vähimmäismitoitukseksi on suositeltava silloin, kun asiakkailla on
vaikeita somaattisia tai käytösoireita tai kun hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset puitteet
aiheuttavat henkilöstön lisätarpeita.
Mitoitukseen lasketaan mm. terapia- ja muu henkilöstö siltä osin, kuin he tekevät hoitotyötä.
Hoitoympäristön tavoitteena tulee olla elinympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen. Hyvä
ympäristö ylläpitää ja edistää ikäihmisen toimintakykyä. Palveluasumisessa tulisi jokaisella
asukkaalla olla oma huone ja hygieniatila ja mahdollisuus yhteiseen ja turvalliseen olemiseen
sisällä ja ulkona. Myös pitkäaikaishoidossa yhden hengen huoneiden osuutta tulisi lisätä ja
vuoteen 2015 mennessä uusiin ja peruskorjattaviin tiloihin tulisi rakentaa vain yhden hengen
huoneita.
Strategian toimeenpano ja järjestelmällinen seuranta ja arviointi on nostettu suosituksessa
vahvasti esille. Strategian käytäntöön saamiseksi voidaan laatia erillinen toimenpideohjelma.
Strategian tulisi myös ohjata kehittämishankkeiden ja projektien valintaa. Strategian seuranta
ja arviointi on keskeinen työväline kuntien päätöksentekijöille.
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Ikäpolitiikka kunnissa. Strategia johtamisen tukena (2006) julkaisussa on
taustamateriaalia kansallisista linjauksista ja hankkeista sekä esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä
vanhuspoliittisen strategian laatimisprosesseista kunnissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015 (STM
2006) linjaama lähivuosien muutoksen suunta on kiteytetty neljään päästrategiaan, joiden
mukaisesti edistetään terveyttä ja toimintakykyä, lisätään työelämän vetovoimaa,
vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä ja varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen
toimeentuloturva.
Vanhuspalveluissa painopiste on palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamisessa lisäämällä
palvelujen käytettäviä voimavaroja. Painopisteet ovat kotona ja lähiympäristössä annettavissa
palveluissa, laaja-alaisen ja asiakkaan voimavarat huomioonottavassa palvelutarpeen
arvioinnin toteutuksessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuden ja
palveluketjujen kehittämisessä. Myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa omaishoitajien
tukeminen on nostettu esille.
Hyvinvointi 2015 -ohjelma. Sosiaalialan pitkän aikavälin tavoitteita (STM 2007) on osa
Sosiaalialan kehittämishanketta. Ohjelmassa esitetään sosiaalialan kehittämisen kannalta
keskeiset hyvinvointipolitiikan pitkän ajan tavoitteet ja toimenpidesuuntia tulevalle
kehittämistyölle. Ikääntyneiden kohdalla keskeisiksi pitkän aikavälin haasteiksi on esitetty:
-

Aktiivinen ikääntyminen ja vanhuuden hoivan turvaaminen
Työvoiman riittävyydestä ja osaamisesta kotihoidon ja hoivapalvelujen turvaamiseksi
tulee huolehtia
Ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäminen
Sosiaalisten verkostojen ylläpito ja yhteisvastuun vahvistaminen
Ennakoiva ja turvallinen apu kotihoidon strategiaksi
Vanhusten hoivan ja hoidon laatu nykyistä paremmaksi
Asiakkaan valinnanvapauden ja aseman vahvistaminen
Vanhustenhuollon lainsäädäntöä uudistettava

Kansallinen hanke terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi Valtioneuvoston
vuonna 2002 tekemän periaatepäätöksen mukaan käynnistettiin Kansallinen projekti
terveydenhuollon turvaamiseksi. Ohjelman yksi kuudesta pääkohdasta oli hoitoon pääsyn
turvaaminen tietyissä määräajoissa.
Suomessa tulivat 1.3.2005 voimaan kiireettömän hoidon määräajat. Ne koskevat potilasta,
jonka terveydentila ei edellytä välitöntä hoitoon pääsyä, vaan hän voi odottaa sekä hoidon
tarpeen arviointia että pääsyä itse hoitoon. Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon
ammattihenkilö. Uudistuksessa on määritelty kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajat:
-

-

Välitön yhteydensaanti terveysasemalle ja hammashoitoon arkipäivisin virka-aikana
Terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään
kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta
Lääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun hoidon järjestäminen kohtuullisessa ajassa,
kuitenkin enintään kolmessa kuukaudessa siitä kun hoidon tarve on arvioitu (tämä
enimmäisaika voidaan ylittää perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa
erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella)
Erikoissairaanhoidon polikliinisen hoidon arviointi aloitetaan viimeistään kolmen viikon
kuluessa lähetteen saapumisesta ja hoito järjestetään ja aloitetaan viimeistään kuuden
kuukauden kuluessa
Kiireelliseen hammashoitoon pääsy samana päivänä (vuoden kaikkina päivinä omille tai
ostopalveluvastaanotoille) ja hoitotoimenpiteitä odottavien osalta hoito aloitetaan
kuuden kuukauden kuluessa

9

Sosiaalihuoltolakiin tehty muutos (1.3.2006 alkaen) sisältää säännökset kuntien
velvollisuudesta järjestää palvelutarpeen arviointi. Kiireellisissä tilanteissa palvelujen
tarve on arvioitava viipymättä. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä pääsy
palvelutarpeen arviointiin 80 vuotta täyttäneille ja kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea
saaville viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Laki ei muuta kunnan
velvollisuutta järjestää sosiaalihuollon palveluja, mutta se täsmentää niitä menettelytapoja,
joiden avulla palvelujen piiriin tullaan.
Muita kansallisia hankkeita
Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta on pitkän
aikavälin terveyspoliittinen ohjelma, jonka taustana on Maailman terveysjärjestön WHO:n
Terveyttä kaikille -ohjelma. Terveys 2015 on yhteistyöohjelma, joka toimii kehyksenä
terveyden edistämistoiminnalle yhteiskunnan eri alueilla. Ohjelmassa esitetään kahdeksan
kansanterveyttä koskevaa tavoitetta sekä useita toimintaa linjaavia kannanottoja.
Ikäryhmittäisistä tavoitteista erityisesti tavoite viisi liittyy ikäihmisiin. Siinä esitetään, että yli
75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena kuin
viimeisten 20 vuoden ajan. Ohjelmassa painotetaan, että myös ikääntyneiden sairauksia
voidaan ehkäistä, toimintakykyä edistää ja siten tukea itsenäisen elämän edellytyksiä.
Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä, kansallinen tavoite – ja
toimintaohjelma 2004—2007 linjaukset tukevat Terveys 2015 –kansanterveysohjelman,
terveydenhuollon turvaamista koskevan kansallisen hankkeen sekä terveydenhuoltoa
koskevien kansallisten suositusten toimeenpanoa. Käytännön kehittämisessä korostuvat
asiakkaiden ja potilaiden terveyden ja itsehoidon edistäminen, psykososiaalinen tukeminen,
hoitotyössä toimivien tehtäväkuvien laajentaminen sekä lapsiperheiden ja ikääntyneiden
palvelutarpeisiin vastaaminen. Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa määritellään hoitotyön
toimintaa ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2004—2007.
Uusi iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen on käynnistynyt sosiaali- ja
terveysministeriön tuella vuonna 2004, ohjelma jatkuu vuoteen 2009. Kansallinen ohjelma
edistää iäkkäiden kotona asuvien ihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.
3 ROVANIEMEN VANHUSPALVELUJEN KUSTANNUSVERTAILUA
Vuonna 2006 keskisuurten kaupunkien välisessä vertailussa Rovaniemellä vanhusten
ympärivuorokautisen hoidon ikävakioidut kustannukset sosiaali- ja terveyspalveluissa olivat
19,4 % korkeammat ja kotihoidon kustannukset olivat 11,7 % korkeammat kuin keskimäärin
keskisuurissa kaupungeissa. Ympärivuorokautisen hoidon kustannukset olivat Rovaniemellä
korkeimmat, 471 /asukas, kun keskiarvo oli 394 /asukas.
Lisätyn terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset, joihin sisältyy erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon
kustannukset
sekä
sosiaalitoimesta
yli
65-vuotiaiden
ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon kustannukset olivat 6,9 % korkeammat kuin
keskisuurissa kaupungeissa keskimäärin.
Kuviossa 3 on esitetty asukasta kohden laskettujen ikävakioitujen kustannusten ero
keskisuurten kaupunkien keskiarvoon 2006 (miljoonaa euroa). Sosiaali- ja terveyspalvelujen
vanhuspalvelujen kustannusten ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon nähden oli yhteensä
5.6 M.
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Kuvio 3. Asukasta kohden laskettujen ikävakioitujen kustannusten ero keskisuurten
kaupunkien keskiarvoon 2006 (miljoonaa euroa)

Suurten ja keskisuurten kaupunkien vertailussa 2006 Rovaniemen tarvevakioidut menot ovat
37  pienemmät asukasta kohden kuin ikävakioidut menot (kuvio 4), mutta edelleen
kolmanneksi korkeimmat keskisuurissa kaupungeissa.
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Kuvio 4. Suurten ja keskisuurten kaupunkien lisätyn terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidut
kustannukset vuonna 2006
Maan keskiarvoihin verraten tarvevakioidut terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menot
vuonna 2005 olivat 4 % alle maan keskiarvon (Rovaniemi; indeksi 96, kun koko maa 100).
Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelujen tarve oli Rovaniemellä 7 % alhaisempi kuin
maassa keskimäärin. Vanhustenhuollon ja palveluasumisen tarvevakioidut menot olivat 8 %
alle maan keskiarvon. Tässä palveluasumisen nettomenot on arvioitu kuuden suurimman
kaupungin palveluasumisen nettoyksikkökustannusten avulla ja ovat keskiarvoja. (Hajunen
ym. 2007.)
4 IKÄIHMISTEN OMAT NÄKEMYKSET JA IKÄIHMISTEN NEUVOSTON TOIMINTA
Lapin yliopiston KaupunkiElvi tutkimus- ja kehittämishankkeen tutkimuksessa haastateltiin
vuonna 2005 yhteensä 140 henkilöä, iältään 60—79 -vuotiaita neljässä eri kaupungissa (Kemi,
Kemijärvi, Rovaniemi ja Tornio).
Tähän yhteenvetoon on kerätty tutkijoilta (Simo Koskinen, Jouni Piekkari, Pirkko Lehtinen)
saatua osin vielä julkaisematonta tietoa rovaniemeläisten vastauksista joidenkin
tutkimuskysymysten osalta.
-

Tilanteessa, jossa henkilölle tulisi selviytymisvaikeuksia asunnossa, vastaajista vajaa 60
% piti parhaimpana asumismuotona mieluiten senioritaloa tai palvelutaloa ja reilu 30 %
nykyistä asuntoa, jossa tarvittaessa tehdään muutostyöt.
Terveyspalvelut (lääkäri, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, sairaalahoito) arvioi
riittäviksi 80 % vastaajista.
Yli 30 % oli varautunut eläkepäiviin ja 9 % oli hankkinut eläkeläisasunnon.
Vastaajista 66 % tapasi vähintään joka viikko ainakin yhden ystävän.
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-

Noin puolet koki elämänsä melko turvalliseksi ja noin 40 % erittäin turvalliseksi. Kaksi
henkilöä koki elämänsä erittäin turvattomaksi.
Lähiympäristössä oli ongelmia; 16 % vastaajista arvioi, ettei piha- ja lähiympäristö ollut
huoleton ikäihmiselle, mikä oli korkein % -osuus muihin vertailukaupunkeihin verraten.

Kodin ulkopuolista liikkumista haittaavina tekijöinä vastaajista:
-

Vajaa kolmannes koki, ettei levähdyspaikkoja ollut riittävästi jalankulkijoille (korkein
%-osuus muihin vertailukaupunkeihin verraten).
10 % arvioi huonojen liikenneyhteyksien haittaavan.
13 %:a haittasi ympäristön rauhattomuus.
Yli 20 %:a haittasi ympäristön mäkisyys ja liukkaus (15 vastaajaa ).
Pitkät välimatkat palveluihin eivät haitanneet lähes lainkaan (3).
Huonokuntoiset kadut haittasivat noin 30 %:a (21).
Huimauksen ja kaatumisen pelko haittasi 20 %:a (15).
Väkivallan pelon kodin ulkopuolista liikkumista haittaavana tekijänä mainitsi 14 henkilöä
(20 %), kun vertailukaupungeissa sitä oli 1—2 vastaajaa.

Muina haittaavina tekijöinä mainittiin, että kaupungissa on vähän WC:tä, penkkejä saisi olla
enemmän, teiden soraus on puutteellista ja Toripuistikon ja Korkalonkadun risteykseen tulisi
saada valot.
Vastaajat olivat hyvin toimintakykyisiä, eikä heillä ollut avuntarvetta päivittäisissä toimissa tai
liikkumisessa sisällä tai ulkona. Raskaissa taloustöissä oli avuntarvetta noin 20 %:lla ja
terveytensä koki huonoksi vain 3 henkilöä 67 vastaajasta.
Ikäihmisten neuvoston toiminta
Rovaniemen kaupunginhallitus (20.3.2006, 129 §) asetti perusturvalautakunnan esityksestä
Ikäihmisten neuvoston. Ikäihmisten neuvosto toimi jo aikaisemminkin Rovaniemen kaupungin
ja maalaiskunnan yhteisenä neuvostona.
Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusväestön ja vanhusväestöä
edustavien järjestöjen yhteistoimintaa kunnassa, seurata vanhusten ja ikääntyvien tarpeiden
ja niihin vastaavien palvelutarjonnan kehitystä, seurata ja edistää kunnan päätöksentekoa
vanhusväestön kannalta kaikilla sektoreilla, vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja
toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös henkilöille, joiden kyky
liikkua ja toimia on rajoittunut. Ikäihmisten neuvosto voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja
vanhusväestöä ja ikääntyneitä koskevissa asioissa.
Perusturvalautakunta, tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat nimenneet edustajansa
Ikäihmisten neuvostoon ajalle 2006—2008. Rovaniemen Eläkeläisyhdistysten yhteistyöjärjestö
nimeää viisi jäsentä, joista yksi toimii neuvoston valitsemana puheenjohtajana. Sihteerinä
toimii viranhaltijaedustaja.
Ikäihmisten neuvoston kaksi jäsentä on ollut mukana ohjausryhmässä. Lisäksi Ikäihmisten
neuvostossa on otettu kantaa terminologiaan; neuvoston lausunnon mukaan termi ikäihmiset
on suositeltavin ilmaus.
Ikäihmisten neuvosto järjestää vuosittain 1-2 keskustelu- ja luentotilaisuutta ajankohtaisista
aiheista.

5 YMPÄRISTÖ JA IKÄIHMISET
Elin- ja asuinympäristön kriittiset paikat ikäihmisen näkökulmasta muodostavan ketjun, joilla
kaikilla on merkitystä ikäihmisen itsenäisen suoriutumisen kannalta.
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Kuvio 5. Elin- ja asuinympäristön
vanhuspoliittinen ohjelma 2006, 28)

kriittiset paikat vanhuksen näkökulmasta

(Espoon

On näyttöä, että riskiä laitoshoitoon joutumiseen tai palvelujen käytön turhan varhaista
aloitusta voidaan vähentää vaikuttamalla ympäristötekijöihin (fyysisiin ja sosiaalisiin).
Ympäristön esteettömyyttä ja toimivuutta parantamalla voidaan vaikuttaa merkittävästi
tukipalvelujen tarpeeseen ja yksinäisyyteen vaikuttamalla voidaan vähentää yleensä palvelujen
käytön tarvetta tai alentaa laitoshoitoon joutumisen riskiä. Ikääntyneiden hyvinvoinnin
riskitekijöitä ovat edelleen mm. puutteelliset asunnot ja asuinympäristö sekä lähipalvelujen ja
julkisen liikenteen heikko saatavuus. (Vaarama ym. 2006).
5.1 Ympäristö ja asuminen
Asunto-, kaavoitus- ja rakentamispolitiikan vaikutukset ovat erittäin merkittäviä myös
ikääntyneille, koska niissä tehtävät ratkaisut vaikuttavat palvelujen käyttöön ja kustannuksiin
jopa vuosikymmeniä myöhemmin.
Vuonna 2000 voimaan tullessa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ovat kaikille soveltuvan,
esteettömän, turvallisen ympäristön vaatimukset entistä voimakkaammin esillä. Edellä
mainitun lain 5 §:ssä alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on turvallisen, terveellisen,
viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten,
tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luominen. Myös palvelujen saatavuus,
liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen toimintaedellytykset on tavoitteissa mainittu. Eli lainsäädännölliset perusteet ja
tavoitteet ovat kunnossa.
Kaavallisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi ikäihmisten asuin- ja elinympäristöön.
Esim. asuntojen kerrosluvut, palvelujen sijoittaminen, liikenneratkaisut ja virkistysalueiden
varaaminen vaikuttavat ikääntyvien asumisviihtyisyyteen ja selviytymiseen arjessa.
Ikäihmisille hyvä elinympäristö on hyvä myös muille väestöryhmille. Melko yleinen
kehitystrendi myös Rovaniemellä on ollut se, että ikääntynyt muuttaa omakoti- tai rivitalosta
kaupungin keskustaan tai sen lähiympäristöön kerrostaloasuntoon palvelujen lähettyville.
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Toinen merkittävä muutostekijä Rovaniemelläkin on ollut väestön muuttaminen maaseudulta
taajamiin ja kaupungin taajama-alueellakin keskustaan.
Vasta laaditussa alueiden käytön strategiasuunnitelmassa on Rovaniemen alueelle
esitetty kuusi palvelukylää (Muurola, Kivitaipale, Vanttauskoski, Vikajärvi, Meltaus ja
Sinettä), joissa pyritään säilyttämään ja kehittämään peruspalveluja, jotka palvelevat myös
pienempiä lähikyliä. Näin saadaan laajassa kaupungissa eri joki- ja tiesuunnilla säilymään
palveluja ja kaupunki voi näitä kyliä tukea kaavoitus-, rakentamis- ja maapolitiikan avulla.
Edellä mainittu strategia mahdollistaa ikääntyneiden asumisen pitempään tutussa
kotiympäristössä. Rovaniemen keskustan ja sen lähiympäristönkin palveluissa tapahtuu
muutoksia, jotka eivät aina ole ikääntyneille myönteisiä esimerkkinä Torkkolan kaupan
lopettaminen.
Hyvässä asuinympäristössä on:
-

hyvä katujen ja muiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapito
hyvät peruspalvelut esim. lähikauppa, posti, terveyspalvelut, pankki
turvalliset kevyen liikenteen reitit levähdyspaikkoineen ja esim. leveämmät pitkospuut
luontoreiteille rollaattoria tai pyörätuolia tarvitseville ihmisille
esteettömät kulkuyhteydet ja hyvät liikennepalvelut
kerho- ja kokoontumistiloja
monipuolinen asukasrakenne (lapset, aikuiset ja ikääntyneet)
hyvät osallistumismahdollisuudet kulttuuriin, kuntoiluun yms.
virikkeiset virkistysalueet ja –palvelut lähellä asuntoja

Asumisolosuhteet
Rovaniemen ikäohjelma vuoteen 2030 selvityksessä todettiin asumisen yleisimpinä haittoina
olevan portaat ja hissittömyys (Hilmo kotihoidon laskenta 1997).
Hissittömiä monikerroksisia taloja on edelleen noin 40 % yli kolmekerroksisista kerrostaloista.
Asuntorahasto myöntää hissiavustusta (50 %) uuden hissin rakentamiseksi vanhaan
kerrostaloon. Hissiavustuksia hakeneita oli vuosina 2003 ja 2004 yhteensä 5 kappaletta.
Vuosina 2005 ja 2006 ei hissiavustuksia ole haettu.
Kaupunki myöntää hissiavustusta valtion tuen lisäksi n. 5 % kustannuksista. Kaupungin
avustus maksetaan sen jälkeen, kun valtio on tehnyt avustuspäätöksen ja töiden valmiusaste
on 25 %. Kaupungin avustuspäätöstä myönnettäessä otetaan huomioon mm. taloyhtiöissä
asuvien ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten määrä.
Hissin korjaamiseksi/liikuntaesteen poistamiseksi on valtio antanut myös avustusta (50 %) ja
hakijoita on ollut vuosina 2005—2006 yhteensä 10 taloyhtiötä.
Kunta myöntää sosiaalisin perustein vanhuksille (yksi yli 65-vuotias) ja vammaisille,
asuntorahastolta saamansa myöntämisvaltuuksien rajoissa, korjausavustusta, joka on
tarkoitettu ensisijaisesti toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen
kotioloissa selviytymisen kannalta. Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hankkeen
hyväksytyistä kustannuksista. Ko. korjausavustuksia vuonna 2006 myönnettiin yhteensä 20
hakijalle. (Tiedot asuntosihteeriltä.)
Taulukko 5. Vanhusasuntokunnat (yli 65 v.) 2004

Ikä
Rovaniemi

Yht.
65—69

Kaikki
varustetasoluokat
yhteensä
5994
1741

Hyvä

Puutteellinen

Kehno tai
tuntematon

5462
1619

369
80

163
42

16

70—74
75—79
80—84
85+

1490
1364
896
503

1356
1238
807
442

91
92
65
41

43
34
24
20

Puutteellisesti tai kehnosti asuvia vanhusasuntokuntia oli vuonna 2004 Rovaniemellä
8,9 % kaikista yli 65-vuotiaiden asuntokunnista.
Rovaniemellä asui yksin 75 vuotta täyttäneistä 44,4 % vuonna 2005, mikä on kasvanut hiukan
vuodesta 2000. Lapin läänin keskiarvo on 41 % ja koko maassa 45,8 %. Yksin asuminen
keskittyy kuitenkin selvästi kaupungin keskustan suuralueelle
Asumisympäristö on merkittävä ikäihmisen hyvinvoinnin kannalta. Vaaraman (2006)
tutkimuksessa todettiin, että hyvä ja esteetön asunto jopa kaksinkertaisti todennäköisyyden
hyvään elämänlaatuun verrattuna puutteellisesti asuviin.
Senioriasunnot ovat ikääntyneille tarkoitettuja asuntoja, joissa asukkaille on asetettu
yhtiöjärjestyksessä tai tontinvuokrasopimuksessa ikärajavaatimus
(usein yli 55 v.). Senioriasuntojen suunnittelussa on huomioitu ikääntyvien ja liikuntaesteisten
tarpeet, kuten hissit, matalat kynnykset, tilavat WC- ja pesutilat ja hälytysjärjestelmä.
Rovaniemellä varsinaisia senioriasuntoja on valmistunut keskustaan Veitikantielle. Ikäihmisten
vuokra-asuntoja on mm. Rovalalla Pohjolankadulla ja Yrjö ja Hanna -säätiöllä Lounakodin
lähellä. Kunta-asunnoilla on vanhastaan joitain vuokrataloja mm. Kaartokatu 1-3,
Korkalonkatu 10, joihin pyritään ohjaamaan ikäihmisiä, mutta joihin ohjautuu asumaan myös
nuorempia.
Senioriasuntojen tarve tullee lisääntymään tulevaisuudessa huomattavasti nk. suurten
ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Uusia senioriasuntoja tulisi rakentaa eri puolille kaupunkia
ottaen huomioon alueen muut palvelut ja ympäristölliset tekijät.
Palveluasuminen
on
asumismuoto,
jossa
palvelujen
tuottaja
tarjoaa
asukkaalle
palvelukokonaisuuden, johon vakituisen asunnon lisäksi kuuluu jokapäiväiseen selviytymiseen
liittyviä palveluja. Palveluasumisessa on monenlaisia järjestelytapoja, jotka eroavat toisistaan
palveluasunnon omistussuhteiden ja palvelujen järjestelyjen suhteen. Tehostetussa
palveluasumisessa palveluja järjestetään ympärivuorokauden ja toiminta on lähellä
hoivayksikköä.

Yhteenveto/kehittämiskohteet:
Uusien asuntojen rakentamisessa ja vanhojen korjaamisessa tulee ottaa
enemmän
huomioon
ikääntyneiden
erityistarpeet
kuten
esteettömyys,
turvallisuus, hissien rakentaminen, palvelujen hyvä saatavuus ja hyvät
liikenneyhteydet ja ympäristön virikkeellisyys.
Asumismuotojen monipuolisuutta ja valinnanmahdollisuuksia tulee lisätä eli
tarvitaan kerros-, rivi- ja omakotitaloja, omistus- ja vuokra-asuntoja, palvelujen
ja hoidon tarpeen kannalta eriasteisia asuntoja.
5.2 Liikennejärjestelyt ja liikkuminen
Rovaniemen seudun paikallisliikenteen kehittäminen (2004) selvityksessä on asetettu
paikallisliikenteen palvelutasotavoitteet. Paikallisliikenteen tulee tarjota yhteydet vähintään
keskeisimmille työ- ja koulumatkoille sekä päivittäiseen asiointiin. Tavoitelinjastoksi on
asetettu, että kaikilta keskeisiltä asuntoalueilta on suorat yhteydet keskustaan,
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keskussairaalaan
korkeakouluja.

ja

Rantavitikalle,

jossa

sijaitsee

mm.

Lapin

yliopisto

ja

ammatti-

Rovaniemen seutuliikenteen kehittäminen (2005) selvityksessä todetaan, että paras
joukkoliikenteen palvelutaso on pääteiden varrella olevissa kylissä. Jatkossa väestön
vähentyminen ja ikääntyminen haja-asutusalueilla tulee asettamaan suuria haasteita
palvelujen järjestämisille.
Yhteiset palvelutasotavoitteet asiointimatkoille ovat:
Arkisin järjestetään runkoreitin varren kyliltä keskustaan tai muuhun seudullisesti
merkittävään palvelukeskukseen asiointiyhteys päivittäin ja muualla kunnan sisällä tavoitteena
on, että myös autottomilla kuntalaisilla on mahdollisuus asioida kuntakeskuksessa vähintään
kerran viikossa. Perilläoloaika asiointikohteessa on 1—4 tuntia. Selvityksessä on myös
alueellinen suunnitelma linjaston kehittämiseksi.
Palveluliikenteellä tulee olemaan yhä suurempi merkitys kunnan sisäisen liikenteen hoidossa ja
yhteistyötä lisätään mm. Kelan kuljetusten ja sosiaalitoimen kuljetusten kanssa.
Maalattiaista kalustoa on Rovaniemellä
palveluliikenteessä se on myös huomioitu.

tarjolla

jonkin

verran

paikallisliikenteessä

ja

Palvelulinja Nättijussi, Petronella ja Citypali asioivat keskustan alueella maanantaista
perjantaihin. Ounasjoen, Yläkemijoen, Alakemijoen ja Sodankyläntien alueilla palvelulinjat
kulkevat 1—2 kertaa viikossa reitistä riippuen.
Palvelulinjat ovat kaikille avoimia ja ne toimivat kutsuperiaatteella. Mikäli reitille ei ole tullut
kutsua, reittiä ei ajeta. Palvelulinja tekee poikkeamia reitiltä 500 m (ovelta ovelle). Asiakas
ilmoittaa viimeistään edellisenä päivänä reitin yhteydessä ilmoitettuun tilausnumeroon
kuljetustarpeensa. Maanantaina ajettaviin linjoihin tilaus tulee tehdä edellisenä perjantaina tai
viimeistään maanantaina tuntia ennen linjan lähtöä. Asiakkaalta peritään matkasta
liikenneministeriön vahvistaman linja-autotaksataulukon mukainen maksu. Palvelulinjat
ajetaan aina Saarenkylän terveyskeskukseen saakka.
Yhteenveto/kehittämiskohteet:
Liikennepalvelut ovat kaupungin keskeisellä alueella varsin hyvät, sen sijaan
väestön vähentyminen maaseudulla vaikuttaa kannattavien liikennepalvelujen
kehittämiseen negatiivisesti.
Liikenneturvallisuutta on edelleen parannettava mm. kevyen liikenteen väylien ja
eritasoristeysten rakentamisella.
Kaupungin keskusta-alueella on parannettava eräiden vilkkaiden katujen
risteysalueita esim. liikennevalojen, liikenteenjakajien ja suojateiden avulla.
Palvelulinjaliikenteen jatkuva kehittäminen muuttuvien tarpeiden mukaan mm.
viikonloppuliikenne.
5.3 Päivittäistavarakaupan ja lähikaupan palvelut
Erityisesti lähikauppapalveluiden saatavuus korostuu ikäihmisillä. Rovaniemen kaupan
palvelusverkkoselvityksessä (1/2007) todetaan, että Rovaniemen yleiskaava ja alueiden
käytön strategia ohjaavat maankäytön suunnittelua. Keskeisiä kaupan alueita näissä ovat
Rovaniemen keskusta, Eteläkeskus, Saarenkylä, Napapiiri ja uutena alueena myös
Saarenkolmio. Lisäksi selvityksessä kiinnitetään huomiota lähikauppaverkoston säilyvyyteen ja
luodaan mahdollisuuksia uusien lähikauppojen ja kaupunginosakeskusten synnylle.
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Kaupunginosakeskusten syntyminen merkitsee päivittäistavarakaupassa laajempaa valikoimaa
lähempänä asukasta. Ounasvaaralle oma kaupunginosakeskus on jo syntynyt ja luoteiskeskus
voisi olla seuraava kohde. Toistaiseksi Ounasvaaran lähimyymäläverkosto on pysynyt
ennallaan kaupunginosakeskuksen toteuttamisesta huolimatta. Kaupunginosakeskusten
välittömästä läheisyydestä saattaa kuitenkin poistua joitain tällä hetkellä tehottomia
myymälöitä. Esimerkiksi Korkalovaaran alueella lähikauppojen lukumäärä saattaa laskea,
mutta yhden myymälän poistuminen ei ratkaisevasti ohenna tarjontaa, kun samalla alueella
sijaitsee
toinenkin
kauppa.
Lähipalveluiden
verkosto
täydentynee
kuitenkin
Ylikylän/Vennivaaran suunnalla, missä on toistaiseksi ainoa aukkopaikka melko tiheässä
lähimyymäläverkostossa.
Yhteenveto/kehittämiskohteet:
Yhteenvetona selvityksessä todetaan, että lähipalveluiden saavutettavuus pysyy
hyvällä tasolla Rovaniemellä myös tulevaisuudessa.
Ikäihmisten kotona selviytymisen kannalta lähikaupan palveluiden kehittymistä ja
muutoksia on seurattava jatkuvasti mm. ydinkeskustan alueen kasvava tarve.
Haja-asutusalueilla
on
huomioitava
kauppapalveluiden
ja
monipalvelupisteiden yhteensovittamisella saatava synergiaetu.

mahdollisten

6 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN RAKENNE 2006
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen vuoden 2006 alusta on
merkinnyt tiivistä toimintakäytäntöjen ja palveluketjujen tarkastelua ja yhteisen työkulttuurin
luomista koko palvelukentässä. Myös uuden ohjaus- ja budjetointijärjestelmän käyttöönotto
samassa yhteydessä on edellyttänyt uudenlaista orientaatiota palvelujen tuottamiseen ja
järjestämiseen.
Molemmissa kunnissa oli lähivuosina tehty avopainotteisuutta tukevia rakennemuutoksia;
vanhainkodit oli muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi ja vuoden 2004 alussa oli aloitettu
yhteinen
Rovaseudun
seniorineuvola
-hanke,
jonka
yhteydessä
kehitettiin
seniorineuvolatoimintaa
ja
moniammatillista
tiimityöskentelyä
kotihoidossa
(www.rovaniemi.fi/seniori-Info).
Vuoden 2006 aikana siirryttiin koko kaupungissa omalääkärijärjestelmään ja otettiin käyttöön
alueelliset hoitotiimit. Toteutuessaan omalääkärijärjestelmä palvelee erityisesti monisairaiden
ikäihmisten hoidon jatkuvuutta.
Tällä hetkellä merkittävin kehittämishanke on ikäihmisten liikunnan ja lihasharjoittelun
lisäämiseen tähtäävä KUNTO-hanke, yhdessä vanhuspalvelukeskuksen, liikuntapalveluiden,
terveydenhuollon ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Sisällöllisesti hanke linkittyy
valtakunnalliseen iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan Voimaa vanhuuteen, joka on
käynnistynyt sosiaali- ja terveysministeriön tuella vuonna 2004 ja ohjelma jatkuu vuoteen
2009. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa elämänlaatua parannetaan tehostamalla erityisesti
iäkkäiden ihmisten tasapainoa ja jalkojen lihasvoimaa edistävää liikuntaa. Ohjelmalla halutaan
lisätä ja kehittää iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapainoharjoittelumahdollisuuksia ja
olosuhteita, luoda uudenlaisia tapoja iäkkäiden ihmisten terveysliikunnan järjestämiseen ja
fyysisen toimintakyvyn testaamiseen sekä tehostaa nykyisten resurssien käyttöä.
Kansantautien ennaltaehkäisyyn tähtäävä koko väestöä koskeva hanke, Terve Lappi (2006–
2008), pyrkii vaikuttamaan liikunnan, ravintotottumusten ja tupakoinnin vähentämisen avulla
pitkällä tähtäimellä nykyisten ja myös tulevien ikäihmisten terveyteen.
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6.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaavat palvelukeskukset
palvelusopimusten
pohjalta.
Valtaosa
ikäihmisten
palveluista
on
keskitetty
vanhuspalvelukeskukseen elämänkaarijaottelun pohjalta. Yksityisiltä palveluntuottajilta
hankitaan noin 60 % palveluasumispaikoista ja kotihoidon palveluja vähäisessä määrin noin 6
% asiakkaista.

Vanhuspalvelukeskus
Kotihoito
- kotihoito
ja
tukipalvelut
- päiväpalvelu
- seniorineuvola
- omaishoidontuki
- muistihoitajan palvelut
- palveluohjaus
- hoitotarvikejakelu

Terveydenhuollon
palvelukeskus

Sosiaalipalvelukeskus

Avosairaanhoidon palvelut
- lääkärin ja hoitajan
vastaanotto
- kuntoutuspalvelut
- apuvälinelainaus
- hoitotarvikejakelu
- rtg-palvelut
Suun terveydenhuolto

Palveluasuminen
(oma toiminta ja ostettu)
- tehostettu
palveluasuminen
- palveluasuminen
- jaksohoito
Laitoshoito
- tk-akuuttisairaanhoito
- pitkäaikaishoito
- kotisairaala
SAS-toiminta
- asiakassijoittelu
- valvonta

Mielenterveyspäihdepalvelut
- avopalvelut
- SAS-toiminta
- palveluasuminen

Sosiaaliturvatyö
- toimeentulotuki
Vammaisja
vanhussosiaalityö
- neuvonta ja ohjaus
- toimeentulotuki
- kuljetuspalvelu
- asunnonmuutostyö
- vammaispalvelulain
mukaiset tukitoimet

ja

Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus
-

terveys- ja erityisliikuntapalvelut

Ennaltaehkäisevään toimintaan sisältyen kaupunki tukee vapaaehtoistoimintaa ja saattoavun
järjestymistä mm. Neuvokkaan toiminnan kautta, tukee Jokkakallion palvelutalon avointa
ryhmätoimintaa sekä vastaa Eläkeläistilojen vuokrasta.
Kotihoito
Seuraavissa kuvioissa on esitetty asiakkaiden määrät eri kotihoidon alueilla ja asiakkaiden
jakautuminen avun tarpeen mukaan vuoden 2006 lopussa.
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Alle 11 tuntia kuukaudessa palveluja saavien määrä on noin 47 % kaikista asiakkaista. Tämä
tukee Rava-kartoituksen tulosta, jossa todettiin alle 1,5 Rava-arvolla olevia yhteensä 449
henkilöä ja heistä 208 oli muistiltaan ja psyykeltään normaaleja.
95

Yhteensä
40

Länsikaira

31

Keskusta

56
52

24
34

Itäkaira
0

142

212
Tehostettu ( yli 29 h/kk)
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Tuettu (11- 29 h/kk)
Autettu (alle 11 h/kk)
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Kuvio 6. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat kotihoitoalueittain 31.12.2006
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Kuvio 7. Tilapäisen kotihoidon asiakkaat alueittain 31.12.2006
Seniorineuvolan toiminta vakiintui vuonna 2006. Keskustan alueella se toimii erillisinä
neuvoloina
Ounasrinteellä, Ratantauksessa,
Lainaankadulla, Rantaviirin alueella
ja
Saarenkylässä syyskuusta 2007 alkaen sekä aikuisvastaanottoon sisältyen Sinetässä,
Vanttauskoskella ja Muurolassa. Omaishoidontukeen sisältyy sekä palkkio että hoitajien
vapaapäivien hoitojärjestelyt.
Palveluasuminen
Tehostettua palveluasumista tarjotaan kaupungin omana toimintana (178 paikkaa) ja eri
järjestöiltä ja yrityksiltä ostettuna noin 230 tehostetun palveluasumisen paikkaa sekä vajaa 70
paikkaa ns. tavallista palveluasumista. Vanhainkodit on muutettu viime vuosina tehostetun
palveluasumisen yksiköiksi.
Palveluasumisen yhteydessä voi olla myös palvelukeskustoimintaa, jossa tarjotaan
avopalveluina talon omille ja myös ulkopuolisille asiakkaille ateria-, kylvetys-, kuntoutus-,
liikunta- ja virkistyspalveluja. Myös ulkopuolisten käyttöön em. palveluja tarjoavat keskustan
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alueella Jokkakallion palvelutalo, Veitikanharjun palvelutalo ja Aarnenpiha,
Tainan Tupa ja Meltauksessa Lapinvuokko. Erityisesti palvelukylissä toimivat
kehittyneet ja joita on edelleen kehitettävä oman alueensa monipuolisiksi
resurssipisteiksi. Aivan ydinkeskustan alueelta puuttuu avoin palvelukeskus,
keskustassa asuvien ikäihmisten tarpeita.
Tehostettua
seuraavat:

palveluasumista

ja

palveluasumista

tarjoavat

yksiköt

vuonna

Vanttauksella
yksiköt ovat
kotihoidonkin
joka palvelisi
2006

ovat

Kaupungin omat yksiköt
Aaltoranta
Kaartokoti
Koivupuisto
Näsmänkieppi I
Näsmänkieppi II
Näsmänkieppi III
Näsmänkieppi IV
Rautiosaari I
Rautiosaari II (sis. D-yksikön)
Yksityiset palvelutuottajat (ostopalvelut)
Palvelukoti Aarnenpiha: Akseli/Elina yht.
Hoivakoti Etelärinne
Hoivakoti Lapinvuokko
Palvelukeskus Lounakoti
Ryhmäkoti Arvola ja Dementiakoti Muistola
Palvelukoti Pahtaja
Palosalmen Metsätyömieskoti
Seutulanharjun hoivakoti
Palvelutalot Kotipihlaja ja Saarentupa
Tainantupa
Toivonpuisto
Veitikanharjun Palvelukoti

Paikka- Hoitoon osallistuva/
luku
asukaspaikka
17
0,76
17
0,59
20
0,50
16
0,69
16
0,75-0,81 (varahlö)
16
0,63-0,69 (varahlö)
16
0,69
26
0,65-0,69 (koko hk)
30
0,63-0,67 (koko hk)
43
10
14
9
25
39
17
17
24
14
10
21

0,72
0,50-0,58 (koko hk)
0,71 (osa avustavaa)
0,56-0,78 (koko hk)
0,60/0,75
0,64
0,41
0,59
0,63
0,50-0,56 (koko hk)
0,68

Dementiayksiköitä ovat:
Aaltoranta, Akseli, Kotipihlaja, Muistola, Näsmänkieppi I, Saarentupa, Rautiosaaren D-yksikkö
Tavallisia palvelutaloja ovat:
Palvelukoti Aarnenpiha/Elina-yksikkö
Jokkakallion palvelutalo
Palvelukoti Saarenkoti
Palvelukoti Veljestupa

23
27
12
1

(21 asuntoa yhteensä)

Henkilökuntamäärä asukaspaikkaa kohden vaihtelee ja lukuja on vaikea verrata keskenään
luotettavasti, koska henkilöstörakenteet ovat erilaisia ja myös palvelutalojen tapa järjestää
mm. ateria ja siivouspalvelut ja muuta toimintaa tai tapa organisoida henkilöstön työvuorot
vaihtelee. Lautakunnan määrittelemä vähimmäisvaatimus on 0,5–0,6 hoitavaa henkilöä
asukasta kohden.
Terveyskeskussairaala
Pitkäaikaishoito järjestetään terveyskeskuksen neljällä osastolla. Akuuttisairaudenhoito on
keskitetty A1- ja A2-osastoille Sairaalakadulle ja tehostettu geriatrinen kuntoutus K3-osastolle
Pulkamontielle. Kotisairaalassa on keskimäärin 5 paikkaa käytössä.
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Akuuttihoidon osasto, A1
A2
Kuntoutusosasto
K3

25 paikkaa
27 paikkaa
34 paikkaa, joista pitkäaikaishoidon paikkoja n.15

Pitkäaikaishoidon osastot P4
P5
P6
P7

36
36
35
15

paikkaa
paikkaa
paikkaa
paikkaa 1.4.2007 alkaen määräaikaisesti

Yhteensä 208 potilaspaikkaa, joista noin 71 akuuttihoidon ja kuntoutuksen paikkaa ja 137
pitkäaikaishoidon paikkaa. Ylipaikat osastoilla voivat todellisuudessa nostaa käytettävissä
olevia paikkalukuja.
Avosairaanhoidon palvelut
Avosairaanhoidon lääkäripalvelut tuotetaan väestövastuuperiaatteella ja väestö on jaettu
kaikkiaan seitsemään tiimiin. Yhden lääkärin vastuuväestön määrä vaihtelee 1750—2450
henkilön välillä. Jokaisessa tiimissä toimii hoitajavastaanotto. Kaupungissa toimii kaksi
terveysasemaa; Sairaalakadulla ja Pulkamontiellä.
Mielenterveysyksikössä oli vuonna 2006 yli 65-vuotiaiden käyntejä 991 ja eri asiakkaita 207.
Taulukko 6: Lääkäripalvelujen käynnit ja peittävyys eri ikäluokissa vuonna 2006

Kuntoutuspalvelut tuotetaan sekä Pulkamontien että Sairaalakadun terveysasemilla
sijaitsevissa
yksiköissä.
Kuntoutuspalvelut
muodostuvat
yksilö-,
ryhmäja
kuntoneuvolapalveluista sekä toimintaterapia- ja puheterapiapalveluista.
Kuntoutusosaton henkilöstö työskentele myös akuuttihoidon ja kuntoutuksen osastoilla. Sen
sijaan kotihoidossa ei työskentele kuntoutushenkilöstöä, jonka tarvetta ja muotoja mm. Kuntohankeen yhteydessä tullaan arvioimaan. Apuvälinelainaus ja käytön ohjaus on tapahtunut
yhdessä yksikössä vuoden 2007 tammikuusta alkaen ja on keskeinen ja lisääntyvä palvelu
kotona selviytymisen kannalta.
Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Lapin keskussairaalasta. Keskussairaalassa toimii 14paikkainen psykogeriatrinen tutkimus- ja hoito-osasto. Terveyskeskuksen päivystys on
toiminut keskussairaalan tiloissa helmikuusta 2007 lukien ja kokemusta sen toimivuudesta tai
vaikutuksista vanhuspotilaiden hoitoketjun kulkuun ei vielä ole.
Vanhussosiaalityö
Vanhussosiaalityöhön sisältyy sosiaalisen tilanteen ja toimeentulon arviointi, neuvonta ja
ohjaus.
Lisäksi
vanhussosiaalityöntekijät
tekevät
päätöksiä
asunnonmuutostöistä,
kuljetuspalveluista ja vammaispalvelulain mukaisista tukitoimista ja avustuksista.
Ikäihmisten alkoholinkäytön lisääntyminen on yksi sosiaalityön haaste suunnittelukaudella.
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Vuonna 2006 käytettiin yhteensä 864 000  kuljetuksiin ja asiakkaista oli noin 1300. Vuoden
2007 aikana asiakasmäärä on kasvanut noin 1700 henkilöön. Kuljetustukea myönnetään
vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja joka ei vammansa
tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria
vaikeuksia. Lisäksi myönnetään kuljetuspalvelua sosiaalihuoltolain nojalla välttämättömiin
asiointimatkoihin henkilöille, joilla on suuria liikkumisvaikeuksia ja jotka, heidän sosiaalinen
tilanne huomioon ottaen niitä välttämättä tarvitsevat.
Asunnon muutostöihin sai avustusta vammaispalvelulain nojalla vuonna 2006 yhteensä 185
henkilöä, joista 114 oli 65 vuotta täyttäneitä tai vanhempia. Lisäksi asunnonmuutostöihin
avustusta sai sosiaalihuoltolain nojalla 46 henkilöä, joista oli 65 vuotta täyttäneitä tai
vanhempia 41.
Vammaispalvelulain nojalla korvausta myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle asunnon
muutostöistä aiheutuneisiin kohtuullisiin kustannuksiin, jos henkilö vammansa tai sairautensa
vuoksi
välttämättä
tarvitsee
näitä
muutoksia
suoriutuakseen
tavanomaisista
elämäntoiminnoista eikä hän ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Sosiaalihuoltolain nojalla
avustusta annetaan henkilöille, joita ei voida pitää vaikeavammaisina, mutta joiden
suoriutumista tavanomaisista elämäntoiminnoista suuresti haittaa sairaus tai vamma.
Avustuksen antamisessa käytetään varallisuusharkintaa.
Liikuntapalvelukeskuksen
järjestämät
terveysja
erityisliikuntaryhmät
saumattomasti kuntoutuspalveluja ja edistävät ikäihmisten toimintakykyä.

täydentävät

6.3 Geriatrinen kuntoutus ja liikuntakykyä ylläpitävä kuntouttava toiminta
Kuviossa 8 on kuvattu geriatrisen kuntoutuksen sijoittumista hoitoketjussa

Kuvio 8. Geriatrisen kuntoutuksen sijoittuminen hoitoketjussa (Valvanne 2007)
Tällä hetkellä Terveyskeskussairaalan yksi osastoista (K3) on painottunut tehostettuun
kuntoutukseen vuoden 2006 alusta. Osastolla on ollut käytössä noin 17 paikkaa ja loput
paikoista ovat olleet pitkäaikaishoidon käytössä. Osastolla työskentelee hoitohenkilökunnan
lisäksi 1 toimintaterapeutti, 3 fysioterapeuttia, 1 kuntohoitaja ja osa-aikaisena
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askarteluohjaaja. Sisäisen hoitopäivälaskutuksen mukaan kuntoutuspaikkoja oli keskimäärin
20 paikkaa käytössä vuonna 2006.
Fysioterapiassa käynneistä kohdistui yli 65-vuotiaisiin 4542 käyntiä ja yhteensä 1354 eri
asiakasta (1,6 % suhteutettuna yli 65 vuotiaisiin). Kuntoneuvolassa käyntejä oli 304 ja
yhteensä 253 eri asiakasta. Ryhmätoiminnassa ei tilastoida asiakkaita erikseen.
Osastonhoitajan arvion mukaan kaikista ryhmistä yli 65-vuotiaiden osuus on 2/3. Ryhmiin
osallistujia vuonna 2006 on ollut kaikkiaan 5118.
Muut toimijat:
Rovaniemen
Veljes-sairaskodin
tulevaisuustyöryhmän
loppuraportin
(21.12.2004)
johtopäätöksissä todetaan, että Veljes-sairaskodin omaisuus ja hallinnointi tulee
tulevaisuudessa säilyttää säätiöpohjaisena siten, että Rovaniemen kaupunki nimeää säätiöön
omat edustajansa.
Veljes-sairaskodissa kuntoutetaan ja hoidetaan sotainvalideja ja veteraaneja niin kauan kuin
heillä on kuntoutuksen tarvetta. On arvioitu, että järjestöjen toiminta tulee jatkumaan ainakin
vuoteen 2015.
Raportissa todetaan myös, että asteittain Rovaniemen Veljes-sairaskodin toimintaa aletaan
muuttaa siten, että Rovaniemen Veljes-sairaskodista tulee uuden kaupungin keskitetty
kuntoutuspalvelujen tuottaja.
Tällä hetkellä Veljes-sairaskodissa
sairaskodissa on 30 paikkaa.

erityinen

vahvuusalue

on

geriatrinen

kuntoutus

ja

Vuonna 2002 Lapin läänissä oli sotainvalideja noin 1000 ja veteraaneja 7000.
Valtakunnallisten ennusteiden pohjalta laskettuna veteraanien määrä näyttää vähenevän
vuoteen 2010 mennessä noin 3000:een ja vuoteen 2020 mennessä 250:een.
(Tulevaisuusraportin johtopäätöksiä.)
Veljes-sairaskodin johtajan (H. Lähelmä) tiedon mukaan vuoden 2006 alussa Lapin läänissä oli
sotainvalideja ja veteraaneja yhteensä 3395. Ennusteiden mukaan sotainvalidien ja
veteraanien määrä vähenee 7—10 prosenttia vuodessa. Sotainvalidien ja veteraanien määrän
loppuminen on vääjäämätön tosiasia, mutta aika-ajoin väheneminen on ollut hitaampaa kuin
on ennustettu.
Sotainvalidien ja veteraanien hoidon- ja kuntoutustarpeen vähenemisen myötä Veljessairaskodilla vapautuvien paikkojen käytöstä tulee lähitulevaisuudessa tehdä päätös talon
järkevän ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Vapautuvien paikkojen määrä ja käyttö tullaan
huomioimaan kaupungin palveluiden järjestämisen suunnitelmissa.
Vuoden 2006 alusta Veljes-sairaskodista kaupunki ostaa 1 paikan lähinnä leikkaushoidon
jälkeen jatkokuntoutusta tarvitseville.
Ennaltaehkäisevä ikäihmisen liikuntakykyä ja lihasvoimaa ylläpitävä kuntouttava toiminta
Kunto-hankkeen yhteydessä on tavoitteena koko vanhuspalvelujen henkilöstön kouluttaminen
(Voitas-koulutus) vuosina 2006—2007 toteuttamaan osana palvelukotien ja kotihoidon
arkitoimintaa; liikuntaryhmiä, ulkoilua, yksilöharjoituksia ja kotivoimisteluharjoituksia.
Sirkka-Liisa Kivelän (2006) tekemässä selvityshenkilön raportissa korostetaan geriatrisen,
psykogeriatrisen, geriatrisen hoitotyön ja sosiaalityön osaamisen lisäämisen tarvetta
kokonaisuudessaan. Osaamisen lisääminen edellyttäisi Rovaniemelläkin vanhustenhoitoon
erikoistunutta lääkäriä, geriatria ja vanhustenhoitotyöhön erikoistuneita hoitajia ja
vanhussosiaalityön sisällön kirkastamista.
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6.4 Yhteenveto nykyisistä tiloista
Pulkamontien kiinteistössä on kaksi vuodeosastoa. Kuntoutusosaston (K3) tilat ovat
valmistuneet vuonna 1991 ja pitkäaikaishoidon (P4) tilat 1993. Kiinteistössä on tehty lähinnä
vuosikorjauksia ja toiminnallisten muutosten aiheuttamaa remontointia.
Kokonaisuutena tilat ovat valoisat ja toimivat.
Osastoilla on 70 potilaspaikkaa, joista 5 on viiden (4+1) hengen huoneissa
30 on kolmen hengen huoneissa
30 on kahden hengen huoneissa
5 on yhden hengen huoneissa
K3:lla on 34 potilaspaikkaa. Osastolla on yhteensä 14 potilashuonetta, joista yhden hengen
huoneita on 1, kahden hengen huoneita 8, kolmen hengen huoneita 4 ja viiden (4+1) hengen
huoneita 1. P4:llä on 36 potilaspaikkaa. Osastolla on yhteensä 17 huonetta, joista yhden
hengen huoneita on 4, kahden hengen huoneita 7, kolmen hengen huoneita 6 ja neljän hengen
huoneita 0.
Pulkamontien tilat ovat yleisesti toimivat ja valoisat. Ongelmana on, että puolet
potilaista on yli kolmen hengen huoneissa.
Sairaalakadun kiinteistössä on kaksi vuodeosastoa, jotka on peruskorjattu terveyskeskuksen
peruskorjauksen yhteydessä vuonna 1991. Tarvetta peruskorjaukseen on. On liian paljon
neljän ja kolmen hengen huoneita.
Osastoilla on 52 potilaspaikkaa, joista 24 on neljän hengen huoneissa
9 on kolmen hengen huoneissa
12 on kahden hengen huoneissa
7 on yhden hengen huoneissa
A1:llä on 25 potilaspaikkaa. Osastolla on yhteensä 9 huonetta, joista yhden hengen huoneita
on 4, kahden hengen huoneita 2, kolmen hengen huoneita 3 ja neljän hengen huoneita 2.
Osastolla A2 on 27 potilaspaikkaa. Osastolla on yhteensä 11 huonetta, joista yhden hengen
huoneita on 3, kahden hengen huoneita 4, kolmen hengen huoneita 0 ja neljän hengen
huoneita 4.
Tilat ovat osin ahtaat ja epäkäytännölliset nykyiseen toimintaan. Mm. pesu- ja
WC-tiloja on liian vähän ja lääkehoitotilat epäkäytännölliset. Saattohoitopotilaita
varten tulisi olla yhden hengen huoneita enemmän. Osastolla on usein potilaita
ylipaikoilla, jolloin tilojen ahtaus entisestään korostuu.
Näsmäntien kiinteistössä sijaitsee kaksi vuodeosastoa, jotka on peruskorjattu vuosina 1997—
1999.
Osastoilla on 71 potilaspaikkaa, joista 5 on viiden hengen huoneessa
15 on kolmen hengen huoneissa
38 on kahden hengen huoneissa
13 on yhden hengen huoneissa
P5:llä on 36 potilaspaikkaa. Osastolla on yhteensä 22 huonetta, joista yhden hengen huoneita
on 11, kahden hengen huoneita 10 ja viiden hengen huoneita 1. Yhden ja kahden hengen
huoneet sopivan kokoisia, paitsi 4 kahden hengen huonetta on pieniä. Viiden hengen huone
aivan liian ahdas.
P6:lla on 35 potilaspaikkaa. Osastolla on yhteensä 16 huonetta, joista yhden hengen huoneita
on 2, kahden hengen huoneita 9, kolmen hengen huoneita 5. Osastolla on eristyspotilaita sekä
psykiatrisia potilaita, jotka tarvitsisivat yhden hengen huoneen.

26

Yhden ja kahden hengen huoneet ovat muuttuneet kahden ja kolmen hengen
huoneiksi potilaspaikkojen lisääntymisen vuoksi. Kolmen ja neljän hengen
huoneet ovat huono ratkaisu.
Pitkäaikaishoidon yksi osasto on perustettu väliaikaisesti 1.4.2007 lukien Muurolan sairaalaan
vuokratiloihin. Tilat ovat osin liian pienet ja yksikkökoko 15 potilaspaikkaa erillisenä yksikkönä
liian pieni.
Muurolan osaston pitkäaikaishoidon paikat pyritään korvaaman tehostetulla
palveluasumisella.
Rautiosaaren palvelukodin tilat:
Palvelukodin yksiköt sijaitsevat erillisissä rakennuksissa, joita yhdistää yhdyskäytävä.
Osa I (ent. os 4) on rakennettu vanhainkodin sairasosastoksi vuonna 1962 ja saneerattu
nykyiseen käyttöön 1993. Osa II (ent. os 5) on rakennettu vuonna 1981 ja sitä on saneerattu
1995. Dementiayksikön tilat on saneerattu 2005.
Asukashuoneista 3 on kahden hengen huoneita. Asukashuoneissa on joko omat tai kahden
asunnon yhteiset WC- ja pesutilat, joita ei voida käyttää pesutiloina ahtauden ja huonon
ilmanvaihdon vuoksi.
Rautiosaaren palvelukodin tiloissa korostuvat pitkät käytävät ja väljät yleistilat.
Asukastilat ovat osin epäkäytännölliset; WC:n ovet ovat ahtaat, huoneiden ovet
liian kapeat ja tilojen paloturvallisuus edellyttää automaattisammutusjärjestelmän
asentamisen.
Matalan
huonekorkeuden
vuoksi
ilmanvaihto
koetaan
puutteelliseksi.Palvelukodin tilat vaativat korjaussuunnitelman.
Näsmänkiepin palvelutalon tilat ovat saneerattu keväällä 2004 palveluasumiskäyttöön. Tilat
ovat valoisat ja toimivat. Palvelukodissa on yhteensä neljä 16 asukkaan yksikköä, joista yksi
dementiayksikkö. Asuinhuoneet ovat yhden hengen huoneita, joiden koko vaihtelee 23,39–
36,22 neliöön. Osassa asuntoja on oma, osassa kahden asunnon yhteinen. Näsmänkiepissä on
7-8 jaksohoitohuonetta.
Yhdessä yksikössä sijaitsee happihuone, jossa on valmiina seinähappi ja seinäimu ja oma WC.
Huonetta käytetään aktiivisesti jaksohoidossa.
Ruokasali, jakelukeittiö ja päiväsali ovat tiiviisti yhdessä ja tiloina toimivat. Saunatilat ja
fysioterapian huone ovat yksiköiden yhteiskäytössä. Parveketilat ovat tilavat.
Dementiakoti Aaltoranta
Dementiakoti Aaltoranta sijaitsee Saarenkylässä. Tilat on rakennettu 1952 ja peruskorjattu
vuosina 1993—1994. Tilat ovat kahdessa kerroksessa, talossa on hissi. Aaltorannassa on 17
yhden hengen huonetta. Asukashuoneissa ei ole WC- tai pesutiloja. Asukkailla on yhteinen
ruokailu- ja oleskelutila. Tilat ovat kodikkaat. Alakerrassa on asukkaiden yhteiset saunatilat,
jotka ovat tilavat ja toimivat.
Aaltorannan tilat ovat osin ahtaat ja epäkäytännölliset.

Kaartokoti
Kaartokoti sijaitsee Kaartokadulla. Koti toimii 4 kerroksisessa kerrostalossa, joka on saneerattu
vuonna 1991. Asuintilat, 17 asuinhuonetta, sijaitsevat kahdessa eri kerroksessa (3. ja 4. krs.).
Oleskelutilat ovat kohtalaiset. Osa asukashuoneista on pieniä ja ahtaita. Asukashuoneista
puuttuu omat WC- ja pesutilat. Sauna sijaitsee kellarikerroksessa. Henkilökunnan sosiaaliset
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tilat ovat kellarikerroksessa, jossa on kosteutta ja homeen tuoksua. Yksikön tilat eivät
mahdollista 2–hengen avustettavien asukkaiden asumista.
Toimivuuden kannalta 2 eri kerroksessa toimiminen on epäkäytännöllistä.
Koivupuisto
Ryhmäkoti Koivupuisto on toiminut 2 kerroksisessa entisistä vanhainkodin rakennuksista
saneeratuissa tiloissa vuodesta 1998–2000 lähtien. Talossa on hissi. Huoneet ovat 1—2
hengen huoneita ja niistä puuttuu omat WC- ja pesutilat. WC-tilat ovat pääosin ahtaat.
Kahtakymmentä asukasta kohden käytössä on kaksitoista WC:tä. Suihkutiloja asukkaiden
käytössä on kaksi, molemmissa kerroksissa yksi. Alakerrassa on myös sauna.
Tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset.
Päiväkeskusten tilat:
Tapionkoti (n. 25 paikkaa) toimii vuokratiloissa Korkalonkadulla. Tilat ovat hyväkuntoiset ja
toimivat. Onnelan päiväkeskus (10 paikkaa) toimii Näsmänkiepin alakerrassa. Tilat ovat osin
kellaritiloissa ja epäkäytännölliset. Vuoden 2008 investointisuunnitelmassa on varaus
Näsmänkiepin
viereisen
Aaltorannan
ensimmäisen
kerroksen
saneerauksesta
päiväkeskustoimintaan ja kotihoidon tiimitiloiksi. Tavoitteena on lisätä paikkaluku 15–20
paikkaan.
Hillapolun päiväkeskus (10 paikkaa) on siirtynyt uusiin toimiviin vuokratiloihin Väylätielle
1.6.2007. Tilat antavat myös mahdollisuuden tarvittaessa lisätä paikkamäärää lähivuosina.
Näiden järjestelyjen jälkeen päivätoiminnalla on toimivat ja riittävät tilat
lähivuosiksi. Muurolan alueella on tavoitteena aloittaa päivätoimintaa asteittain
vuonna 2008 joko omana toimintana tai ostopalveluna. Tilakysymys Muurolassa
on 2008-2009 ratkaisematta.
6.5 Henkilöstörakenne ja -mitoitus
Taulukossa 7 on kuvattu lähinnä vanhuspalvelukeskuksen henkilöstömitoitukset.
Palveluasumisen ostopalveluissa henkilöstömitoitukset vaihtelevat 0,5–0,7:n välillä.
Taulukko 7. Henkilöstömitoitus 2006—2007 kaupungin omissa palveluissa

Palvelut

2006

Hoitoon osallistuva hk/asukas

Kotihoito
- sis. päiväpalvelun
17
- sis. kotisairaanhoidon

148

1,6—1,7/100 yli 65-vuotiasta kohden

Tehostettu palveluasuminen

114

0,50—0,53 Koivupuisto/Kaartokoti
0,63—0,65 Rautiosaari
0,69—0,81 Näsmänkieppi
0,76
Aaltoranta
hoitoon osallistuvaa/asukas *)

Terveyskeskussairaala

106

Akuuttiosastot ja kuntoutusosasto (K3) **)
0,65—0,68 hoitaja/ss 8—9
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0,70—0,85 hoitoon osallistuvaa /ss (sis.
terapiahenkilöstön ja muut osallistuvat)
Pitkäaikaishoito (P4, P5 ja P6)
0,58—0,61 hoitajaa/ss
0,63—0,67 hoitoon osallistuvaa/ss
(sis. hoitoon muut osallistuvat)
Määrissä on huomioitu varahenkilöt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Kuntoutushenkilöstö
- sis. K3:n ja AI-A2
7
Vanhusten sosiaalityö
- sis. terveyskeskussairaalan
- vanhus-ja vammaissos.työ

1
4

*) Eri tilastoja ja tutkimuslähteitä yhdistäen valtakunnallisesti tehostetun palveluasumisen
mitoitus vaihtelee 0,45—0,55 tasolla ja vanhainkodeissa 0,52—0,63 tasolla ja **)
terveyskeskuksen vuodeosastoilla 0,65:n yläpuolella (Voutilainen 2007).
Luotettavia valtakunnallisia vertailutietoja ei ole saatavissa. Voutilaisen (mt.)
aineistoon verraten tehostetussa palveluasumisessa henkilöstömitoitus näyttää
olevan osin valtakunnallisen keskiarvon yli ja terveyskeskussairaalassa
henkilöstömitoitus sijoittuvan valtakunnalliseen keskiarvoon.
Sairaanhoitajia hoitohenkilöstöstä on akuuttihoidon osastoilla noin 60 % ja pitkäaikaishoidossa
noin 30 % hoitohenkilöstöstä. Tehostetussa palveluasumisessa jokaisessa yksikössä on
vähintään 1 sairaanhoitaja, joissain 2—3 sairaanhoitajaa yksikön koosta johtuen, 10—15 %
hoitoon osallistuvasta henkilöstöstä.
6.6. Palveluketjujen toimivuus ja SAS-ryhmän toiminta
Palveluketjun toimivuus testataan nimenomaan eri rajapinnoissa, asiakkaan siirtyessä eri
palvelusta tai hoitopaikasta toiseen. Palveluketjun sujuvuuden kannalta ikäihmisten palvelujen
tuotanto on keskitetty vanhuspalvelukeskukseen niin, että koko palveluketju kotoa –
terveyskeskukseen - sairaalahoitoon on yhteisen johdon alla.
Tehostetun palveluasumispaikkojen lisäämisestä huolimatta erikoissairaanhoidosta syntyy
jonotusta terveyskeskukseen. Vuonna 2006 ns. sakkopäiviä oli 413 vrk. Sairaalasta
kotiutuminen ja tarvittavan kotihoidon järjestyminen toteutuu 1—3 vrk:n kuluessa. Ongelmia
ilmenee lähinnä ilta- ja viikonloppupalveluiden nopeassa järjestämisessä.
SAS-toiminta (S=selvitä A=arvioi S=sijoita) on oleellinen osa hoidonporrastusta. SAS–ryhmän
tehtävänä on esittää palveluasumiseen valittavat henkilöt sekä SAS-toiminnan kehittäminen.
SAS-ryhmään
kuuluvat
palvelupäällikkö,
palveluasumisen
esimies,
ylilääkäri,
terveyskeskuslääkäri, SAS-hoitaja, kotihoidon edustus kolmelta alueelta sekä sairaalan
sosiaalityöntekijä. SAS-ryhmän kautta toteutettiin noin 200 sijoitusta vuonna 2006. SASryhmä kokoontuu kahden viikon välein.
SAS-ryhmän ja SAS-hoitajan toiminta on avainasemassa palvelujen oikeassa
kohdentumisessa ympärivuorokautisessa hoidossa ja myös jaksopaikkojen
tarkoituksenmukaisessa käytössä.
Vuoden 2007 alusta terveyskeskussairaala ruuhkautui jälleen ja ns. sakkopäivät
erikoissairaanhoidosta lisääntyivät selvästi. Osastoilla odotti noin 20 pitkäaikaishoidon potilasta
ja vajaa 20 henkilöä odotti tehostettuun palveluasumiseen. Samanaikaisesti osastoilla oli 6—8
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ylipaikkaa käytössä. Väliaikaisena ratkaisuna perustettiin 1.4.2007 alkaen 15-paikkainen
pitkäaikaishoidon osasto Muurolan sairaalan tiloihin mahdollistamaan akuuttihoitopaikkojen
lisäyksen.
6.7 Teknologian hyödyntäminen ikääntyneiden palveluissa
Kaupungin palvelupiste Osviitalla on verkkopiste Siula Vanttauskoskella ja Vikajärvelle
suunnitellaan myös palvelupistettä. Ikäihmisten palvelujen neuvontaa ja ohjausta tukee
verkkosivuilla toimiva www.rovaniemi.fi/seniori-Info.
Dementiaa sairastavien osuuden lisääntyessä erityisesti kotona asumista tukevia uusia
teknologisia ratkaisuja tulisi tulevina vuosina olla selvästi enemmän. Toimivien teknologiaan
perustuvien toimintamallien käyttöönotto ja teknologisten apuvälineiden käytön lisääminen
tulisi toteuttaa erillisellä hankerahoituksella mahdollisimman pian.
Teknologian hyödyntäminen ikääntyneiden palveluissa on edelleen vähäistä.
Teknologiaa hyödynnetään kotona asumisen tukena lähinnä järjestämällä
kotihoidossa turvapuhelimia ja ovivahteja. Palveluasumisessa hyödynnetään
erilaista turvatekniikkaa mm. kameravalvontaa.
6.8 Palvelurakenne 2006
Palvelujen kohdentuminen ja kattavuus
Perusturvalautakunta on hyväksynyt kotihoidon, palveluasumisen ja omaishoidontuen
myöntämisperusteet, joissa yhtenä myöntämisen perusteena käytetään Rava-mittaria , mikä
kuvaa asiakkaan toimintakykyä ja avun tarvetta. Mitä suurempi Rava-arvo (1,29—4,02), sitä
enemmän asiakas tarvitsee apua. Lautakunta on ohjaaviksi arvoiksi vahvistanut kotihoidon
palveluihin vähintään 1,4, tavallinen palveluasuminen 2—2,5 ja tehostettu palveluasuminen yli
2,5. Laitoshoidon raja-arvoa ei ole vahvistettu.
Ikääntyneiden toimintakykyä ja avuntarvetta on kartoitettu suurten ja keskisuurten
kaupunkien välillä (Suurten ja keskisuurten kaupunkien Rava-poikkileikkaustutkimus vuonna
2006).
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Kuvio 9. RAVA-indeksin keskiarvot keskisuurissa kaupungeissa vuosina 2004 ja 2006
Rovaniemellä Rava-arvojen keskiarvo oli alhaisin vertailukaupunkeihin nähden.
Palvelujen peittävyys oli Rovaniemellä korkein. Säännöllisen hoidon ja palvelun piirissä oli
Rovaniemellä eniten sekä 65 vuotta täyttäneiden (13,9 %) että 75 vuotta täyttäneiden (26,5
%) ikäryhmästä (kuvio 10 ja 11).

Kuvio 10. Säännöllisen hoidon ja palvelun piirissä olleiden 65 v. täyttäneiden osuus
ikäryhmästä keskisuurissa kaupungeissa vuosina 2004 ja 2006

31

Kuvio11. Säännöllisen hoidon ja palvelun piirissä olleiden 75 v. täyttäneiden osuus
ikäryhmästä keskisuurissa kaupungeissa vuosina 2004 ja 2006
Kotihoitoasiakkaiden asiakkaista Rovaniemellä sijoittui avun tarpeeltaan alimpaan luokkaan
(Rava alle 1,49) eniten vertailukaupungeista (kuvio 12). Tehostetussa palveluasumisessa noin
75 % asiakkaista sijoittui yli 2,49 Rava -luokkiin, mikä on asetettu palveluasumisen
myöntämisperusteissa ohjaavaksi arvoksi (kuvio 13).
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Kuvio 12. Kotihoitoasiakkaiden sijoittumien eri Rava-luokkiin vertailukaupungeissa
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Kuvio 13. Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden sijoittuminen eri Rava-luokkiin
keskisuurissa kaupungeissa 2004-2006
Rovaniemellä ohjaudutaan palvelujen piiriin vertailukaupunkeja alhaisemmalla
Rava-arvolla keskimäärin. Palvelujen peittävyys eri ikäryhmissä on korkein
Rovaniemellä. Vähän apua tarvitsevien osuus kotihoidon asiakkaissa on myös
suurin, joten palvelujen kohdentamista on syytä edelleen tarkentaa. Tehostetussa
palveluasumisessa keskimääräinen RAVA-indeksi on korkea. Kuitenkin alle
suositellun Rava-arvon asiakkaiden osuutta tulee tarkastella tarkemmin.
Kartoituksessa ilmeni, että yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa
asukkaiden toimintakyky on huonompi kuin kunnallisissa yksiköissä. Tähän
seikkaan tullaan myös kiinnittämään huomiota. Varsinaisen laitoshoidon potilaiden
osuus on pieni ja heidän keskimääräinen RAVA-indeksi on korkea.
Rava-kartoitus tehdään seuraavan kerran lokakuussa 2007.
Palvelurakenne
Taulukossa 8 on verrattu vuoden 2006 lopussa yli 75-vuotiaiden osuutta (ikäryhmäänsä
suhteutettuna) Rovaniemellä Lapin lääniin ja koko maahan.
Kotihoidon peittävyys Rovaniemellä on hiukan suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
Ympärivuorokautista hoitoa (sis. tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit ja pitkäaikaishoito)
oli Rovaniemellä (12 %) vuonna 2006 enemmän kuin koko maassa (10,2 %) ja Lapin läänissä
(10,9 %) vuonna 2005. Omaishoidon tuen peittävyys oli hiukan alhaisempi kuin maassa
keskimäärin.
Voutilainen (2007) on vertaillut myös eri maakuntia keskenään. Kotihoitopainotteisin on
Pohjois-Pohjanmaan alue, jossa säännöllisen kotihoidon peittävyys on korkein 17,4 % ja
vastaavasti ympärivuorokautisen hoidon peittävyys 9,8 %. Valtuuston asettama tavoite 90 %
kotona asumisesta ei aivan toteutunut, vaan ympärivuorokautisessa hoivassa oli 2 % eli 74 yli
75–vuotiasta enemmän vuonna 2006.
Taulukko 8. Ikääntyneiden palvelujen rakenne ja peittävyys vuonna 2006 verrattuna
koko maahan ja Lappiin (2005 tiedot). 75 vuotta täyttäneet % vastaavasta
väestöstä.
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Rovaniemi 2006

Lappi(2005) Koko maa (2005)

Yli 75 vuotiaita 31.12.2006 3714
Tk-sairaala (97 pth)
2,6 %
3,1 %
2,5 %
Tehostettu palveluasuminen (349)
9,4 %
5,2 %
3,4 %
Vanhainkoti
2,6 %
4,3 %
Tavallinen palveluasuminen (68)
1,8 %
1,6 %
2,0 %
Kotihoito (Rava-kartoitus 10/2006)
13,5 %
13,3 %
11,5 %
(sis. kaikki yli 75 v 500 as; yht. asiakkaita 674)
Päiväpalvelu (151 yli 75-vuotiasta vuoden aikana on 4,1 %, paikkoja 45 eli 1,2 %)
Päivittäin kotihoidon apua saavat 453 henkilöä
Omaishoidon tuki (125)
3,4 %
3,7 %
(Yhteensä 189 yli 65 v)

Myös Rava-kartoituksessa tehty vertailu osoittaa (taulukko 9), että avopalvelujen korkeasta
kattavuudesta (7,9 %) huolimatta myös ympärivuorokautisen hoivan osuus (13,2 %) on
suurin Rovaniemellä yli 65-vuotiaisiin suhteutettuna.
Taulukko 9. Syyskuussa 2006 tehdyn Rava-kartoituksen perusteella palvelujen kattavuus yli 65-vuotiaisiin suhteutettuna
Kattavuus 65+
Kotihoito

PalvTalo

TehPalv

HoiSa

Avo

Laitos

Yht

Joensuu

4,9

1,2

2,1

2,6

6,2

4,7

10,9

Kemi

2,6

0,4

4,2

0,9

3,0

5,2

8,2

Kerava

4,6

0,0

2,3

1,5

4,6

3,8

8,3

Lappeenranta

4,7

0,7

2,6

2,2

5,4

4,9

10,2

Mikkeli

3,6

0,5

4,4

1,8

4,1

6,2

10,4

Raisio

2,9

0,0

3,3

0,7

2,9

4,1

7,0

Rovaniemi

7,0

0,9

4,1

1,2

7,9

5,3

13,2

Salo

4,5

0,4

4,7

0,6

4,9

5,3

10,2

Keskiarvo

4,3

0,5

3,5

1,5

4,8

4,9

9,7

Nykyinen palvelurakenne Rovaniemellä on oikean suuntainen ja mm.
pitkäaikaislaitoshoitoa on purettu tehokkaasti palveluasumisella. Tämä on
johtanut ympärivuorokautisen hoivan osuuden osittain hallitsemattomaan
lisäykseen, mikä näkyy myös kustannuksissa (vrt. keskisuuret kaupungit/2006).
Kotihoitoa ja avopalveluja on kehitetty viime vuosina eri hankkeissa, mikä
heijastunee korkeina kattavuuslukuina. Kotihoidon korkea kattavuus ei kuitenkaan
näy palvelurakenteessa riittävästi ympärivuorokautista hoivaa alentavana.
Tulevien vuosien palvelurakenteen eri mallien ja painopisteiden suunnittelussa hyödynnetään
Evergreen 2000 Plus -ohjelmaa. Strategisten painopisteiden toteuttamissuunnitelma
konkretisoituu toimenpide- ja kehittämisohjelmassa.
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7 LIIKUNTAPALVELUT
Liikunnan ja voimaharjoittelun aloittamisella ja lisäämisellä sekä tupakoinnin lopettamisella
vielä myöhäisessäkin iässä on selvästi terveysvaikutuksia. Kestävyysharjoittelulla saadaan
aikaan vielä vanhoissakin ikäryhmissä maksimaalisen hapenkulutuksen kohoamista. Liikunnalla
on myönteinen vaikutus keskimääräiseen elinikään. Liikunnan ja voimaharjoittelun
aloittamisella on merkitystä vielä myöhäisessäkin iässä. Jo noin kolmen kuukauden
voimaharjoittelu lisää 20—40 % 85-vuotiaiden lihasvoimaa. Voimaharjoittelu voi parantaa
myös hapenottokykyä.
Liikunnalla ja voimaharjoittelulla ei vain ehkäistä sairastuvuuden kasvua ja fyysisen
toimintakyvyn heikkenemistä vaan myös laajemmin psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn
säilymistä. Hyvä liikkumiskyky mahdollistaa usein myös harrastuksiin ja sosiaaliseen elämään
osallistumisen. Iäkkään elinvoima ja itsenäisyys lisääntyvät kunnon ja toimintakyvyn
kohotessa. (Hirvensalo ym. 2003). Suomalaisten iäkkäiden ihmisten liikunnallinen aktiivisuus
on kansainvälisesti vertaillen hyvää tasoa. Erityisesti 65—74 -vuotiaat ovat aktiivisia liikkujia.
Ympäristö voi eri keinoin edistää ikäihmisten liikuntaharrastusta.
Liikuntaympäristö Rovaniemellä
Rovaniemellä on runsaasti mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan. Kävelyä, sauvakävelyä,
juoksua, pyöräilyä ja hiihtoa voidaan toteuttaa aika kattavasti kaupungin alueella. Keskustassa
sijaitsevan ulkoilureittiverkoston lisäksi tie- ja jokisuunnittain sijaitsee useissa kyläkeskuksissa
valaistu ulkoilureitti. Kaupungissa on myös hyvät edellytykset luonto- ja virkistysliikuntaan;
patikointi,
marjastus,
metsästys,
kalastus.
Kunnan
kouluverkon
myötä
sijaitsee
kyläkeskuksissa koulu, jonka liikuntasali soveltuu lähiympäristöstä kokoontuvien asukkaiden
kuntovoimisteluun. Kaupungin keskustassa sijaitsevat kaupungin uimahalli kunnallisena ja
Lapin Urheiluopiston uimahalli kuntayhtymän laitoksena vastaavat mm. uinnin ja vesiliikunnan
haasteisiin. Lapin Urheiluopisto, jossa järjestetään liikuntaa, koulutusta ja tehdään liikunnan
tutkimustyötä, luo myös erinomaisia mahdollisuuksia eri tavalla toteutettavaan ikäihmisten
liikuntaan. Lisäksi kaupungissa sijaitsevat muut erityisliikuntalaitokset ja –alueet sekä
yksityiset liikunta-alan ja liikuntapalveluja tuottavat yritykset tarjoavat puitteita monipuoliseen
liikkumiseen.
Rovaniemen kaupungin ikäihmisten liikuntapalveluja tuottaa myös suuri joukko eri potilas- ja
eläkeläisjärjestöjä,
joiden
palvelut
ovat
rakentuneet
sopivan
kattavaksi
muiden
liikuntapalvelujen rinnalle.
Kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelukeskus tuotti vuonna 2006 liikuntapalveluja yhteensä 610
ikäihmiselle. Toimintaa toteutetaan soveltavan liikunnan ja Kunnossa Kaiken Ikää +60–
liikunnan ikäihmisten ryhmille niin saleissa kuin uimahallissa. Palvelukeskus järjestää
kuntovoimisteluryhmiä keskustassa ja kylillä lähempänä ihmisten toimintaympäristöä. Näin
annetaan ikääntyville mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ja toimintakykyisyyden
ylläpitämiseen
asuinpaikasta
riippumatta.
Kuntovoimisteluryhmiä
järjestetään
toimintakyvyltään heikentyneille ja liikuntarajoitteisille ihmisille sekä KKI–toimintaan
osallistuville senioriryhmille.
KUNTO-hankeen yhteydessä kootaan syksyyn 2007 mennessä ikäihmisille suunnatuista
liikuntapalveluista tiedote ja järjestetään elokuussa 2007 liikuntaseminaari ja mahdollisuus
tutustua eri liikuntalajeihin. Kuntohankkeessa koulutetaan myös henkilöstöä ohjaamaan
palvelutaloissa ja kotona asuvien ikäihmisten liikkumista ja kuntoharjoittelua.
Terve Lappi -hankkeessa (2006—2008) mallinnetaan liikunnan liittämistä, mm. liikuntaresepti,
saumattomaksi osaksi terveyden- ja sairaudenhoidon ohjausta.
Toiminnan järjestäminen ikäihmisille ei ole ongelmatonta – etäisyydet ja asiakkaiden
siirtymiset maaseudulla, toiminta-aikojen järjestyminen ja yleensä tilojen puute aiheuttavat
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ongelmia. Isolla osaa ikäihmisistä ei ole joko omaa autoa tai ovat jo luopuneet oman auton
käytöstä, mikä aiheuttaa kulkemisongelmia. Liikuntasalit ovat koulukäytössä lukuvuoden
aikana aamusta iltapäivään, iltapäivän tunnit täyttyvät iltapäiväkerhotoiminnasta ja ilta-ajat
liikuntajärjestöjen toiminnasta. Samantyyppinen ongelma on kaupungin uimahallissa suositun
vesiliikunnan osalta. Lisäksi laitoksen allastilat ovat yhtä isoa hallitilaa ja soveltuvat siten
huonosti ohjattuun ryhmäliikuntaan. Vesivoimisteluun tulisi olla niin ohjauksen, ohjattavien
kuin viihtyvyydenkin kannalta oma jakoseinin erotettu rauhallinen allasosasto.
Liikuntapalvelujen rooli ja omaehtoisen liikunnan edistämisen merkitys
ikäihmisten terveyden- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä on tunnustettu.
Palvelujen saatavuus kaikille ikääntyneille on haaste mm. liikennejärjestelyille.
Yhteistyö eri toimijoiden ja palvelun tuottajien kanssa sekä tiedottaminen on
keskeistä.
8 KULTTUURI- JA KOULUTUSPALVELUT
Kulttuuri merkitsee ihmisen hyvinvoinnille paljon. Tällä hetkellä ymmärretään, että taiteella ja
kulttuuritoiminnalla edistetään ihmisten terveyttä, kohotetaan elämänlaatua ja työkyvyn
ylläpitämistä. Kulttuuri tukee henkisen hyvinvoinnin kautta myös fyysistä hyvinvointia.
Tutkimustulokset osoittavat, että kulttuuriharrastuksilla ja taiteilla on positiivisia vaikutuksia
ihmisten terveydentilaan. Tutkimukset kertovat, että museoissa, konserteissa, elokuvissa ja
taidenäyttelyissä käynnit vaikuttavat myönteisesti ihmisten terveyteen. Taiteen tekeminen ja
katseleminen tekee ihmisen iloisemmaksi, aktiivisemmaksi ja luovemmaksi.
Kulttuuri tukee henkisen hyvinvoinnin kautta myös fyysistä hyvinvointia. Arjen estetiikka,
taiteiden ja kulttuuritoiminnan liittäminen hoitamiseen ja auttamiseen antaa myös
syvällisempää sisältöä ja merkitystä myös fyysisen ympäristön parantamiselle. Ylilääkäri
Markku T. Hyyppä (2002) on tutkinut Suomen länsirannikolla Österbottenin alueen pientä
suomenruotsalaista vähemmistöä ja erityisesti sitä, miksi tämä väestöryhmä elää kaikista
pisimpään Euroopassa. Korkean eliniän salaisuudeksi ei noussut taloudelliset tai elintasoerot, ei
pituus- tai painoerot, eikä myöskään vauraus- tai koulutustausta. Verrattuaan tutkimaansa
suomenruotsalaista ryhmää suomalaiseen verrokkiryhmään, sai Hyyppä ainoaksi tilastollisesti
merkittävä eroksi tutkittavien ryhmien välille sen, että suomenruotsalainen vähemmistö
harrastaa kulttuuria enemmän: he laulavat kuoroissa, käyvät museoissa, elokuvissa ja
taidenäyttelyissä enemmän kuin suomalaiset. Luovuus, ihmisten välinen kanssakäyminen,
verenpaine ovat yhteydessä toisiinsa.
Omaehtoisella kulttuurilla on merkittävä rooli Rovaniemen ja Lapin kulttuuri- ja taideelämässä. Alueella on satoja kulttuurin parissa työtä tekeviä yhdistyksiä, bändejä,
orkestereita, kuoroja, kuvataideyhdistyksiä tai muita esiintyviä ryhmiä ja kulttuuriyhteisöjä.
Kaupungissa toimii mm. kolmisenkymmentä aktiivista kuoroa, joista kymmenen on
seurakuntien kokoonpanoja.
Taiteen ja kulttuurin nykyistä vahvempi sisällyttäminen ikääntyvän väestönosan elämään on
merkityksellistä, sillä kulttuurin ja terveyden välillä on korrelaatio ja kulttuuriaktiivisuudella on
suora myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Yhtenä selittävänä tekijänä on
yhteisöllisyys, jonka kokemista aktiiviset kulttuuriharrastukset vireyttävät.
Sosiokulttuurisessa
vanhustyön
orientaatiossa
korostetaan
kulttuurinäkökulman
huomioimista jo mm. tilojen rakentamisessa ja tiivistä yhteistyötä vanhustyöntoimijoiden
kanssa. Kulttuuripalvelujen ja koulutuspalvelujen toteuttamisessa ikäihmisten kannalta ovat
keskeistä saavutettavuus ja esteettömyys huomioiden erilaisten yleisöjen ja asiakkaiden
tarpeet ja helpon lähestyttävyyden. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä mm.
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kotona asuvien ja eri palveluyksiköissä asuvien välillä. Yhteistyötä tehdään muun muassa
vammais- ja kansanterveysjärjestöjen ja eri kommunikaatiotapojen käyttäjien kanssa.
Kansalaisopiston toiminta tukee harrastepohjaisen elinikäisen oppimisen mahdollisuutta.
Tavoitteet liittyvät enemmän uusien harrastusten ja taitojen ja elämän sisällön
kasvattamiseen, mutta mahdollistaa myös tarvittaessa tavoitteellisen opiskelun mm.
kielitaidon kohentamisen.
Onnistuvan vanhenemisen elementtejä ovat aktiivisen elämänotteen ja kognitiivisen
toimintakyvyn ylläpitäminen, joiden edistämisessä kulttuuri- ja koulutuspalveluilla ja
omaehtoisella toiminnalla on suuri merkitys.
Kulttuurikeskuksen palvelut
Rovaniemen taidemuseo, Lapin maakuntamuseo, Rovaniemen kirjasto – Lapin kirjasto,
Rovaniemen kamariorkesteri - Lapin kamariorkesteri ja Rovaniemen teatteri – Lapin
maakuntateatteri tarjoavat palveluja koko väestölle. Lisäksi on laaja osallistava ja osallistuva
kulttuuritoiminta; yleinen kulttuuritoimi sekä kolmannen sektorin ryhmät, yhdistykset, joiden
toimintaa kaupunki avustaa. Kulttuuripalvelukeskus järjestää myös seudullisia juhlia, kuten
kansallisen veteraanipäivän, Itsenäisyyspäiväjuhlan ja erilaisia tapahtumia
Rovaniemen kirjastossa on yhteensä 18 eri toimipistettä ja 2 kirjastoautoa. Kirjasto tuottaa
erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten satutunteja, minikinoesityksiä, kirjailijatapaamisia ja
kirjojen esittelyjä.
Rovaniemen kulttuuripalvelukeskus järjestää vuosittain ikä-ihmisille suunnattuja tilaisuuksia,
musiikkia, luentoja, lausuntaa, jne. Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä muiden
palvelukeskusten ja tahojen kanssa. Ikä-ihmiset ovat voineet osallistua myös muihin
tilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Esimerkiksi vuonna 2006 kulttuuripalvelukeskuksen
ikäihmisille suunnattuja tilaisuuksia oli kuusi. Näihin osallistui 1156 henkilöä.
Rovaniemen taidemuseossa on tarjolla ikäihmisille suunnattuja opastuksia ja räätälöityjä
työpajoja. Lisäksi taidemuseo järjestää taidenäyttelyitä vanhainkoteihin ja palvelutaloihin
Kansalaisopiston palvelut
Kaupunki järjestää kansalaisopiston palvelut oman kansalaisopiston toimintana
ja ostamalla palveluita Rovalan Setlementti ry:ltä.
Oman kansalaisopiston toiminta painottuu kylien alueelle ja toimintaa on yli 40:ssä pisteessä.
Rovalan toimipisteet ovat keskustan alueella. Oman kansalaisopiston toiminta on laajinta
muotoilu- ja kädentaitojen, musiikin ja kuvataiteiden alueilla. Rovalan toiminnassa taas
laajinta on kieltenopiskelu.
Muut toimijat
Lapin yliopiston ikääntyvien yliopistotoiminnan tavoitteena on tarjota opetusta laajasti
ikäihmisille.
Toiminta
ei
tähtää
muodollisiin
suorituksiin,
vaan
jokaisella
on
osallistumismahdollisuus tasavertaisesti. Toisena tavoitteena on tarjota ikäihmisille
mahdollisuus tutkimuksen tekoon ja sekä suorittaa myös yliopistollisia arvosanoja ja tutkintoja
mm. avoimen yliopiston kautta.
Opiskelu antaa elämänlaatua ja sisältöä sille joukolle ikäihmisiä, joilla ei omana aikanaan ole
ollut siihen mahdollisuutta. Tulevaisuudessa ikäihmisten koulutustaso ja terveys on nykyistä
parempaa ja opiskelu ja henkisen tuottavuuden hyödyntäminen myös myöhemmällä iällä
korostuu. Opiskelulla voidaan nähdä olevan ehkäisevä vaikutus ikääntymisen mukana tuomiin
ongelmiin mm. masennukseen tai syrjäytymisen kokemukseen.
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Ikääntyvien yliopiston keskeisimmät toimintamuodot ovat luennot, kirjallisuus- ja taidepiirit
sekä tutkimusryhmän toiminta. Ikääntyvien omien kokemusten ja asiantuntemuksen
hyödyntäminen eri alueilla palvelee parhaimmillaan koko kaupunkiyhteisöä. Vuonna 2006
opiskelijoita oli kaikkiaan noin 800, joista 500 Rovaniemellä.
Kaupungin kansalaisopiston eri kursseille osallistui vuonna 2006 ikäryhmään 55—59 vuotta
kuuluvia 247 henkilöä ja 60 vuotta täyttäneitä 597 henkilöä. Kaikkiaan eri osallistujia oli noin
2300 henkilöä vuonna 2006.
Yhteenveto/kehittämiskohteet:
Yli 65–vuotiaiden kasvu lisää kulttuuri- ja koulutuspalvelujen kysyntää seuraavan
kymmenen vuoden aikana ja myös tulevat kolmasikäläiset tulevat esittämään
uudenlaisia tarpeita. Toisaalta tämä ryhmä on myös tulevaa potentiaalia
kulttuurin
tuottamisen
näkökulmasta
mm.
erilaisten
vapaaehtoisten
harrasteryhmien vetäjinä.
Palvelujen saavutettavuuden toteutuminen kaikille
uudenlaisia
tuottamistapoja
mm.
tietotekniikkaa
kotiinkuljetuksen kehittämistä jne.

ikääntyneille
hyödyntäen,

edellyttää
kirjaston

Kulttuuri- ja koulutuspalvelut voivat osaltaan olla ehkäisemässä ikääntyneiden
yksinäisyyttä ja edistämässä yhteisöllisyyttä.
9 KOLMANNEN SEKTORIN VAPAAEHTOISTYÖ JA SEURAKUNNAN TOIMINTA
Ikäohjelmassa tarkastelu on rajattu kolmannen sektorin ja seurakunnan toiminnassa erityisesti
ikääntyvien yksinäisyyden torjumisen ja yhteisöllisyyden edistämisen näkökulmasta
organisoituun vapaaehtoistyöhön. Alueella toimivat järjestöt ovat myös merkittäviä
vanhuspalvelujen tuottajia ja eläkeläis- ja eri kansalaisjärjestöt järjestävät myös monipuolista
harrastus- ja terveysvalistustoimintaa jäsenilleen.
Tukihenkilö- ja ystäväpalvelutoiminta
Neuvokas (taustayhteisönä Rovaniemen Mielenterveysseura ry) on Rovaniemellä suurin
vapaaehtoistyötä järjestävä ja kouluttava järjestö. Vuonna 2006 vapaaehtoistyöntekijöitä oli
rekisteröitynyt 600 henkilöä. Heistä 187 henkilöä osallistui kertomusvuoden aikana johonkin
toimintaan. Lisäksi osallistui opiskelijoita 44 henkilöä ja omaa henkilöstöä sekä hallintoon
kuuluvia
54
henkilöä.
Tukihenkilökursseja
järjestetään
vuosittain
paikallisen
mielenterveysseuran ja Neuvokkaan yhteistyönä; osallistujia vuonna 2006 11 henkilöä.
Tukihenkilöille on järjestetty työnohjaus. Vuoden lopussa oli voimassa kaikkiaan 60
tukisuhdetta. Neuvokas tarjoaa myös asiointiapua. Välityspyyntöjä vuonna 2006 toteutettiin
195 kertaa.
Lisäksi Neuvokkaalla on kohtaamispaikkatoimintaa keskustassa (Vapaaehtoistyön keskuksen
Väärti, Aarnenpihan palvelutalo ja Tarinatupa Korkalovaarassa), Saarenkylässä (3 paikkaa),
Syväsenvaaran asukastuvalla, Rautiosaaressa, Muurolassa, Marraskoskella ja Auttissa.
Yhdyshenkilönä toimii Anneli Laine.
Suomen Punaisen Ristin Rovaniemen osastossa toimii muun toiminnan lisäksi ystäväryhmä,
johon osallistuu noin 40 ystävää. Ystävätoiminta tavoittaa tällä hetkellä noin 50 henkilöä, jotka
ovat pääsääntöisesti ikääntyneitä tai vammautuneita. Ystävätoiminnassa mukana olevat
kokoontuvat noin kerran kuukaudessa tukiryhmänä. SPR järjestää piiritoimiston kautta
tarvittaessa ystävätoiminnan peruskursseja eri yhteisöjen kanssa. Ystävätoiminnan
yhdyshenkilö on Anita Huhtala.
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Rovalan Jokkakallion palvelutalossa on vapaaehtoistyötä kehitetty viime vuosina.
Vuosien 2004—2006 aikana on koulutettu henkilökuntaa ja talossa on vapaaehtoistyön (SPR:n
kurssi) kouluttaja, joka kouluttaa vapaaehtoisia virkeitä eläkeläisiä auttamistehtäviin 1
kurssi/vuosi. Nyt mukana on 11 aktiivisesti, eli vähintään kerran viikossa toiminnassa olevaa
henkilöä (myös 3 miestä). Vapaaehtoiset kokoontuvat 1xkk ”työnohjauspalaveriin” ja
vapaaehtoiset ovat ottaneet vastuulleen eri ryhmien avustamisen; atk-kerho, tarinatupa,
Mummonkammari ja jopa itsenäisen ohjaamisen; runoryhmä talon asukkaille.
Jokkakalliolla on ollut vuoden 1993 syksystä alkaen vapaaehtoisia. Talo avattiin tammikuussa
1993. Kotona asuvat eläkeläiset osallistuvat siis auttajina ja osallistujina talon toimintaan;
Mummonkammari, joka kokoontuu maanantaisin, ohjelman esittäjät ja kammariavustajat
tilaisuuksissa ovat kotona asuvia ja palvelutalon asukkaita. Mummonkammarissa käyntikertoja
kotona asuvilla 400—600 välillä/vuosi. Puutyöpaja, joka kokoontuu keskiviikkoisin, ohjaajana
on vapaaehtoinen ja kaikki kävijät (7—8 henkilöä) ovat kotona asuvia pääosin eläkeläismiehiä.
Talon asukkailla on ollut oma Tarinatupa alusta saakka, siinä on mukana nykyisin
vapaaehtoisia avustajina. Tukihenkilösuhteita on muutamilla ja vain palvelutalon sisällä, koska
halutaan varmistaa vapaaehtoisen ja tuettavan voimavarat ja toiminnan laatu.
Lapin Muistihäiriö- ja Dementiayhdistys ry järjestää Lapin muistikuntoutuskeskus-projektiin
liittyen virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa muistihäiriöisille ja heidän omaisilleen. Yhdistys
järjestää luentotilaisuuksia ja mm. ensitietopäiviä ja vertaistukitoimintaa. Yhdistys toteuttaa
myös jatkuvaa ammattihenkilöstölle suunnattua koulutusta. Toiminta tapahtuu Ray:n tuella ja
Rovaniemen kaupunki avustaa toimitilojen osalta.
Rovaniemen seurakunta tarjoaa monenlaista viikoittaista ohjelmaa kuten jumalanpalvelukset,
erilaiset hengelliset tilaisuudet ja ryhmätoiminta. Rovaniemen seurakunnassa on yksitoista
diakoniatyöntekijää.
Diakoniatyöntekijät
kohtaavat
vanhuksia
kotikäynneillä
(ja
laitoskäynneillä) ja vastaanotoilla sekä erilaisissa ryhmissä. Yhdellä diakoniatyöntekijällä,
diakonissa Kirsti Vuololla on oman aluevastuun lisäksi erityisvastuualueena vanhustyö.
Diakonissa Sirpa Hiilivirralla on oman aluevastuun lisäksi omaishoitajatyö. Diakoniatyöntekijät
pitävät myös hartaustilaisuuksia vanhainkodeissa ja muissa laitoksissa.
Diakoniatyöntekijöillä oli vuonna 2006 asiakaskontakteja (vastaanotolla, kodeissa ja
laitoksissa) 5866, joista 14,6 % kohdistui 65—74 vuotiaisiin ja 15,2 % yli 74-vuotiaisiin. (40—
64 -vuotiaisiin kohdistui 41 % ja 18—39 -vuotiaisiin 25 %.) Lisäksi lasketaan erikseen
puhelinkontaktit. Vanhusten henkinen, hengellinen ja sosiaalinen tukeminen (sielunhoito) on
tärkein sisältö kohtaamisissa. Sekä papit että diakoniatyöntekijät (myös jotkut
nuorisotyöntekijät) tekevät syntymäpäiväkäyntejä koteihin ja laitoksiin, joita tehdään 70-, 75-,
80-, 85-, 90-vuotiaille sekä joka vuosi yli 90-vuotiaille. Diakoniatyöntekijät tekivät varsinaisten
asiakaskontaktien lisäksi vuonna 2006 2130 koti- ja laitoskäyntiä, joista suurin osa kohdistui
syntymäpäiväkäyntien merkeissä vanhuksiin. Entisen ”kaupungin alueen” 70- ja 75-vuotiaille
järjestetään seurakuntapiirien toimesta kotikäyntien sijasta yhteisiä syntymäpäiväjuhlia, joihin
kutsutaan henkilökohtaisesti. 50- ja 60-vuotiaita muistetaan merkkipäivän yhteydessä
onnittelukortilla.
Eläkeläisten ryhmiä on yhteensä 16, joissa oli jäseniä n. 280 vuonna 2006. Diakonia-, kylä- ja
korttelitoimikuntia oli vuonna 2006 yhteensä 31 kpl, joiden n. 394 jäsenestä suurin osa on yli
65-vuotiaita. Ryhmätoiminta tarjoaa yhteyden kokemusta, virkistystä ja antaa elämän sisältöä.
Ryhmät kokoontuvat kattavasti niin keskustan alueella kuin eri kylissä.
Lähimmäispalvelu tavoittaa noin 20–30 henkilöä.
Lisäksi vanhuksille (laitoksissa asuville omia) järjestetään kesällä useita retkipäiviä
Norvajärven leirikeskuksessa, 1 kolmen päivän mittainen vanhusten leiri jossakin Lapin
leirikeskuksessa, vanhusten viikolla erilaisia teematapahtumia (entisen ”kaupungin alueen”
vanhuksille juhla seurakuntakeskuksessa), vanhusten kauneimmat joululaulut -tilaisuus
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kirkossa jne. Omaishoitajille on järjestetty vuosittain 3 virkistyspäivää Norvajärven
leirikeskuksessa. Diakoniatyön lähimmäispalvelussa on 40 vapaaehtoista, joista osa on
vanhuksille ystävinä ja tukihenkilöinä.
Papisto kohtaa samoin vanhuksia kasuaalitoimitusten (hautajaiset, häät ja kastetilaisuudet)
yhteydessä, syntymäpäiväkäynneillä, erilaisissa seurakunnan ryhmätilaisuuksissa ja muissa
tilaisuuksissa sekä yksittäisillä kotikäynneillä. Tärkeitä ovat hartaustilaisuudet sairaaloissa ja
muissa alueen laitoksissa, joiden yhteydessä vanhusten kohtaamista on niin henkilökohtaisesti
kuin ryhmissäkin. Sairaalapapit kohtaavat sairaaloissa ja muissa laitoksissa huomattavan
määrän myös vanhuksia. Seurakunnassa käynnistetään aika ajoin sururyhmiä, joissa ohjaajina
on sekä pappeja että diakoniatyöntekijöitä. Myös kanttorit kohtaavat työssään paljon
vanhuksia eri muotoisen laulu- ja musiikkitoiminnan kautta erilaisissa seurakunnan
tilaisuuksissa ja kuorotoiminnassa. Vuoden 2007 alussa alkoi seurakuntakeskuksessa
musiikkityön järjestämät ”Virrestä voimaa” -iltapäivät, joihin vanhuksia kutsutaan laulun
merkeissä.
Rovaniemen seurakunnassa laaditaan kuluvana vuonna vanhustyön strategiaa vuoteen 2015
asti. Vanhukset eivät vain ole seurakunnan tekemän työn yksi kohderyhmä, vaan myös
voimavara. Seurakunnan näkökulmasta vanhusten sielunhoito ja osallisuuden/yhteyden
vahvistaminen erimuotoisen ryhmätoiminnan kautta ovat keskeisimpiä tehtäviä ja tavoitteita.
Diakoniatyön erityisenä haasteena ovat eri tavoin syrjäytyvät vanhukset.
Alueella toimivat eri järjestöt tukevat tehokkaasti ikäihmisten omaehtoisen
toiminnan syntymistä, ehkäisevät osaltaan yksinäisyyttä ja luovat mahdollisuuden
yhteisyyden kokemiseen ja myös vertaistukeen tarvittaessa.
Alueella olevien vapaaehtoistyötä järjestävien haasteena on tarjota eri
mahdollisuuksia ja tapoja eläkeikäisille mielekkääseen tekemiseen ja heidän
taitojensa käyttöönottoon.
Seurakunnan
vanhustyö
kerhotoimintana.
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