Hyvinvointikertomus
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Poimittu THL:n kehittämispäällikkö
Tuulia Rotkon esityksestä

• Taustalla Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus
• Vuoden 2015 hyvinvointikertomus on kolmiosainen
• Osa I
–
–
–
–
–
–
–

indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
köyhyys
turvallisuus
ympäristö
koettu hyvinvointi (v. 2015 järjestökysely)
tilannekatsaus laajassa hyvinvointikertomuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen
johtopäätökset keskeisimmistä havainnoista.

• Osa II
– kaupunkistrategian painotukset ja linjaukset
– hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat
– laajaan hyvinvointikertomukseen laadittu hyvinvointisuunnitelma

• Osa III
– valtuuston päätös hyväksyä hyvinvointikertomus

Kansanterveys ja sairastavuus

Kaikki ikäryhmät: Kelan
sairastavuusindeksi
Rovaniemi
jakokohtana
(lukema106,4)

Terveyspuntarin sairastavuusindeksi
Vakiointi: Vakioitu (koko maa 100)
Aika
2011 2012
Alue

Indeksi

Rovaniemi

-kuolleisuusindeksi
-lääkekorvausoikeusindeksi
-työkyvyttömyysindeksi
Sairastavuusindeksi

2013

2014

98,4 100,9 98,9 98,3
110,7 111,0 110,8 110,8
107,4 108,0 108,0 110,0
105,5 106,6 105,9 106,4

Taulukon ja kuvan lähde: Terveyspuntarin kansantaudit, Kelasto-raportit, Kela, http://www.kela.fi/terveyspuntari
Vakioinnilla ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä mahdollistaa
alueittaisen vertailun alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista huolimatta.
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Kaikki ikäryhmät: Kelan
kansantauti-indeksi
Kelan kansantauti-indeksi kasvoi vuonna 2015.
Indeksiluku (119,7) on selvästi koko maan tasoa (100)
suurempi. Kansantauti-indeksi muodostuu seitsemästä
indeksistä. Näistä laskivat sydämeen vajaatoiminta ja
sepelvaltimotauti ja kasvoivat diabetes, psykoosit,
nivelreuma, astma ja verenpainetauti. Kehitys oli sama
kuin vuonna 2014. Rovaniemellä on osallistuttu
valtimotautien laatuverkoston toimintaan, jossa
painopisteenä on diabeteksen ensitietoryhmän
toiminnan vakiinnuttaminen ja astmapotilaan hoitopolun
kehittäminen.
Terveyspuntarin kansantaudit
Vakiointi: Vakioitu (koko maan taso 100)
Aika

Rovaniemi
jakokohtana
(lukema119,7)

2011 2012 2013 2014 2015
Alue

Kansantauti

Rovaniemi 103 Diabetes

101,7 103,4 104,0 105,8 108,6

112 Psykoosit

104,0 102,7 103,3 104,6 105,9

201 Sydämen vajaatoiminta

139,3 135,9 133,2 128,0 126,3

202 Nivelreuma

113,1 113,2 111,1 113,9 114,1

203 Astma

140,6 141,7 142,1 144,2 145,6

205 Verenpainetauti

112,5 112,8 113,8 114,8 115,9

206 Sepelvaltimotauti

123,2 124,2 123,2 122,4 121,6

Kansantauti-indeksi

119,2 119,1 118,7 119,1 119,7

Taulukon ja kuvan lähde: Terveyspuntarin kansantaudit, Kelasto-raportit, Kela
Vakioinnilla ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä mahdollistaa alueittaisen vertailun alueiden
välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista huolimatta.
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Sairaudet ja epäterveelliset
elintavat kuntalaisten arjessa
• Osa nuorista ei koe terveellisiä elämäntapoja tärkeinä, ”mitä väliä enääasenne” – ” Tavalla tai toisella toivoisi näkevän heidän itsetuntonsa
kohoavan, elämän tuovan onnistumisen kokemuksia ja elämän
arvostuksen nousevan. Kun näin ei tapahdu, esimerkiksi terveysasiat
menettävät merkityksensä ja elämä muuttuu olemiseksi.”
• ”Syöpään sairastunut voi kokea helposti syyllisyyttä ja
huonommuutta, joten näistä ennaltaehkäisyyn liittyvistä asioista on
osattava puhua taiten. Pyrimme antamaan tietoa ja konkreettisesti
järjestämään liikuntamahdollisuuksia, jotta syövän sairastunut rohkenisi
lähteä mukaan johonkin liikuntaharrastukseen.”
• ”Sydän- tai valtimosairas henkilö jää helposti yksin, ellei hänelle
tiedoteta vapaaehtoistyön ja vertaistuen mahdollisuuksista jo julkisella
sektorilla.”
• ”Muistisairaudet ja sen tuomat haasteet ikääntyvien ihmisten arjessa
näkyvät. Sairaudet aiheuttavat eristäytymistä ja yksinäisyyttä.
Omaisten ja läheisten uupuminen näkyy myös. ”

lappilaiset.fi

Ongelmia ennaltaehkäisevä ja
hyvinvointia tukeva työ järjestöjen
osaamisen ytimenä
• ”Julkinen sektori voisi ohjata kansalaisia ja potilaita
entistä enemmän järjestöjen piiriin.”
• ”Terveet elintavat, teknologiaosaaminen ja omahoitoosaaminen eivät ole riittävällä tasolla - tarvitaan
koulutusta ja kansalaisten tukemista ja
motivoimista.”
• ”Terveyteen ja ennaltaehkäisyyn liittyvä viestintä on
sitä missä julkinen ja järjestöpuoli voivat tehdä
yhteistyötä, koska viestittävät asiat ovat samoja.”
• ”Tulisi tukea paikallisia yhdistyksiä, jotka liikuttavat
lapsia, työssäkäyviä ja ikäihmisiä.”
lappilaiset.fi

Työllisyys ja toimeentulo

Elinvoima: Työttömät
Työttömät työnhakijat
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Elinvoima: Nuorisotyöttömät
Nuorisotyöttömät
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Elinvoima: Pitkäaikaistyöttömät
Pitkäaikaistyöttömät
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Työikäiset: Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys)

Rakennetyöttömyys on ollut viime vuodet kasvussa. Vuonna 2014 Kehitys on ollut
sama kaikissa vertailukohteissa. Rakennetyöttömyys on Rovaniemellä hieman
koko maan tasoa korkeampi.
Indikaattori ilmaisee vaikeasti työllistyvien osuuden (%) 15 - 64-vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti työllistetyt on suhteutettu
vastaavanikäiseen väestöön, koska tässä ryhmässä on mukana myös henkilöitä, jotka eivät kuulu työvoimaan. Vaikeasti työllistyvien
ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömäksi jääneet ja palveluilta palveluille
siirtyneet.
Vaikeasti työllistyvien osuus työikäisistä kuvaa rakenteellisen työttömyyden kehitystä osana työmarkkinoita. Työttömyyttä voidaan pitää
rakenteellisena, jos se ei vähene, vaikka samanaikaisesti työllisyysaste on korkea ja joillakin aloilla vallitsee työvoimapula. Vaikeasti
työllistyvät ovat työikäisiä, jotka liikkuvat työttömyyden, työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja lyhyiden työsuhteiden välillä ja heillä
on vaikeuksia työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Elinkeinorakenteen muutos ja työelämän vaativuus voivat olla syynä siihen, että
työttömän ammatillista osaamista vastaavia työpaikkoja ei ole tarjolla. Lisäksi ikä, vajaakuntoisuus, terveydelliset ja psykososiaaliset
ongelmat voivat vaikeuttaa työllistymistä.
www.hyvinvointikertomus.fi/ 13
(SOTKAnet) Lisätietoja indikaattorista: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3071

Suhteellinen
kuolleisuus
työttömillä

Mitä pidempi työttömyys, sitä suurempi riski kuolla
http://www.slideshare.net/THLfi/thln-infograafi-terveyserot-1232014 Poimittu THL:n esityksestä 20.4.2016
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Kaikki ikäryhmät: Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Kunnan yleinen pienituloisuusaste laski edelleen lievästi vuonna 2013 sekä
Rovaniemellä että kaikissa vertailukohteissa. Rovaniemen pienituloisuusaste on koko
maan tasoa korkeampi. Tilasto kuvaa, kuinka suuri osa alueen väestöstä kuuluu
kotitalouksin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle.
Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista henkilöistä.
Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla OECD-skaalalla
laskien) mediaanista kunakin vuonna.
www.hyvinvointikertomus.fi/ 15

Kaikki ikäryhmät: Gini-kerroin (tuloerot)

Tuloerot pysyivät vuonna 2013 lähes edellisvuoden tasolla Rovaniemellä ja
vertailukohteissa. Rovaniemellä tuloerot ovat koko maan tasoa pienemmät.
Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista. Gini-kerroin ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä
olevien rahatulojen jakautumista. Sen laskennassa asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo jaetaan asuntokunnan
kulutusyksikköluvulla. Gini-kertoimessa tuloerojen taso on kiteytetty yhteen lukuarvoon, mikä voi vaihdella nollan ja yhden välillä (tässä
esitetty sadalla kerrottuna). Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on. Työllisyys ja työttömyys ovat
keskeisimmät tuloeroihin vaikuttavat tekijät. Hyvin suurten tuloerojen katsotaan heikentävän sosiaalista koheesiota, luottamusta ja
liikkuvuutta, joiden heikkenemisellä on negatiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja talouteen. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/
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Kuinka paljon 35-vuotiaalla
on elinikää jäljellä
(koko Suomi)

Erot tarkoittavat suurta
määrää ennenaikaisia
kuolemia, sairastumisia ja
toimintakyvyn menetyksiä
Hyvinvointi-ja terveyserojen
kaventaminen kannattaa
 palvelujen riittävyyden
turvaaminen
 sosiaalisen syrjäytymisen
ehkäisy
 työvoiman riittävyyden
turvaaminen
 taloudelliset säästöt
yhteiskunnalle
Poimittu THL:n kehittämispäällikkö
Tuulia Rotkon esityksestä
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Työttömyys
– irrallisuutta yhteisöstä ja rakenteista
Nuorten irtaantuminen
”Osa nuorista on erkaantunut
koko työelämästä. Ei tiedetä
mitä työ tarkoittaa, mitä se
minulle merkitsee? Miksi
kävisin töissä? -kysymyksiä
esiintyy usein. ”

Kaiken ulkopuolelle
jääminen
” Ihminen käy araksi, köyhyys
ja työttömyys kalvaa voimia.
Eivät uskalla tulla tilaisuuksiin
vaikka on vapaa pääsy.”

• ”Työttömyys on raskas ja
ravisteleva kokemus, josta
toipuminen vie kauan. Nuoren
on vaikea lähteä mihinkään
suuntaan elämässä, jos työtä
ja sitä kautta omaa paikkaa
elämässä ei löydy.
…Työttömyys myös usein ohjaa
yhteiskunnan palveluiden
käyttäjäksi ja nuorelle voi tulla
hyvin nuorena jo kokemus
passiivisesta
sosiaalipalveluiden käyttäjänä
olemisesta."
lappilaiset.fi

Eriarvoistava köyhyys ja työttömyys
Työttömän leima
• ”Työttömyys masentaa,
toisaalta on hienompaa olla
masennuksen vuoksi
sairauslomalla kuin myöntää
olevansa työtön. ”
• ”… työtön ei tule mukaan
vapaaehtoistyöhön, koska
tuntee olevansa toisen
luokan kansalainen.”
• Vapaaehtoistoiminta on
edelleen hyvin
toimeentulevien harrastus.”

Raha ratkaisee
• ” Matalan kynnyksen
osallisuutta tulee lisätä
kaikilla tasoilla - nyt
"harrastemaksut" monille
isoja kynnyskysymyksiä
ja erityisesti tästä kärsii
lapset ja nuoret. ”
• ”Jos on työtön ja
sairastuu syöpään, on
todellisia ongelmia selvitä
taloudellisesti.”
lappilaiset.fi

Sosiaalista eriarvoisuutta vähentämällä kavennetaan hyvinvointi-ja terveyseroja

• Kun hyvinvointi-ja terveyseroja pyritään kaventamaan, on
vaikutettava terveyserojen sosiaalisiin taustatekijöihin ja
niissä vallitsevaan eriarvoisuuteen; koulutus, tulonjako,
työllisyysmahdollisuudet, verotus
• Turvataan terveelliset elinolot (asuminen, työolot, ympäristö)
kaikille
• Vähennetään haitallisille aineille altistumista (työaltisteet,
ympäristöaltisteet, elintavat mm. alkoholi, tupakka, ravinto)
• Vähennetään haavoittuvuutta (sosiaaliset verkostot, erityinen
tuki haavoittuvassa asemassa oleville)
• Estetään eriarvoisia seurauksia (esim. palvelujen saatavuus ja
laatu yhdenvertaiseksi)
Poimittu THL:n kehittämispäällikkö
Tuulia Rotkon esityksestä
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Poimittu Lapin AVIn ylitarkastaja Tuula Kokkosen esityksestä
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Järjestöt kopinottajina?
• ”Yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat syrjäytymässä tai ovat jo
syrjäytyneet. Heille olisi tärkeää löytää työtä tai muuta
mielekästä tekemistä. Järjestöjä kohtaan on paineita vastata
tähän tarpeeseen.”
• ”TE-toimistosta ei ole voitu osoittaa palkkatukikelpoista
henkilöä, joka kykenisi hoitamaan omakotitalkkarin tehtäviä.
Työttömiä on paljon, mutta TE-keskuksen mukaan ovat joko liian
heikkokuntoisia tai eivät omista työssämme välttämätöntä
ajoneuvoa. Ts. ovat köyhyysloukussa.”
• ”Tilat tulisi tarjota kohtuullisin kustannuksin, että järjestöt
pystyvät toimintaa järjestämään matalan kynnyksen periaattein.”
• ”Valitettavasti järjestöjen aktiivit ovat hyvin vähän tekemisissä
työttömien kanssa eivätkä siten tunne heidän ongelmiaan. On
aivan vääriä käsityksiä työttömistä ja syistä, jotka ovat
johtaneet työttömyyteen.”

lappilaiset.fi

Mielenterveys ja riippuvuudet

ATH-kyselyn tulokset

Noin 30 prosentilla kyselyyn
vastanneista rovaniemeläisistä on
ollut vähintään kaksi viikkoa
jatkunut masennusoireilu viimeisen
12 kuukauden aikana. Osuus on
vertailukohteiden suurin.
Ikäryhmittäisessä tarkastelussa
nousevat esiin erityisesti ikäihmiset.
Osuudet eivät ole juuri muuttuneet
aiemmasta tarkastelusta.
Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J,
Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 20102015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

ATH-kyselyn tulokset

Kyselyyn vastanneista
rovaniemeläisistä 9,5 prosenttia
kertoo omaavansa
masennusdiagnoosin. Osuus on
kasvanut hieman edellisestä
tarkastelusta ja Rovaniemen
sijoitus kuntien välisessä
vertailussa on huonontunut.
Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J,
Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 20102015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

ATH-kyselyn tulokset

Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J,
Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 20102015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

Kyselyyn vastanneilla Rovaniemeläisillä
on enemmän itsemurha-ajatuksia kuin
vertailukohteiden asukkailla, vaikkakin
osuus on hieman pienentynyt edellisestä
kyselystä. Erityisen synkkänä näyttäytyy
20-54-vuotiaiden ikäluokka. Miehet ovat
miettineet itsemurhaa naisia enemmän.

Nuoret ja nuoret aikuiset: Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet nuoret

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 18-24-vuotiaiden osuus tuhatta
vastaavan ikäistä kohti jatkoi laskua vuonna 2014. Ero koko maan tasoon kaventui.
Positiiviseen kehitykseen on voinut vaikuttaa nuorten mielenterveyspalvelujen,
Nupin toiminnan laajentuminen ja integroituminen nuorten palveluihin.
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla mielenterveyden häiriöt (F09-F99, pois lukien F70-F79 älyllinen kehitysvammaisuus)
sairaalahoidossa olleiden 18-24-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Sairaalahoito
sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. Mielenterveyden
häiriöiden vuoksi sairaalahoitoa tarvinneiden nuorten aikuisten määrä suhteutettuna ko. ikäluokkaan kuvaa osaltaan nuorten aikuisten
psyykkisten ongelmien määrää ja niiden vaikeusastetta. On kuitenkin huomattava, että sairaalahoidon määrä riippuu myös käytettävissä
olevista resursseista (esim. miten paljon psykiatrista avohoitoa ja/tai sairaalahoitoa alueella on tarjolla) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä.
(SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 27

Nuoret ja nuoret aikuiset: Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saaneet nuoret

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä
saaneiden nuorten (16-24-vuotiaat) osuus kasvoi vuonna 2014. Osuus on nyt
samassa tasossa kuin maassa keskimäärin. Kehitykseen on voinut vaikuttaa Monethankkeen toimintamalli, jossa työttömiä työhakijoita on ohjattu oikeiden
järjestelmien piiriin. Esimerkiksi työttömille työnhakijoille on tehty selvittely, jonka
myötä osa on päätynyt eläkkeelle.
Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä
työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina 16 - 24-vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet
käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella oli mielenterveysdiagnoosina
älyllinen kehitysvammaisuus (F70 - F79). (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 28

Monipolvinen masennus
Lapset – aikuiset - ikäihmiset
• ”Lapsiperheiden haasteet.
Arjessa selviäminen
tulee haasteelliseksi ja
lasten äänen kuuleminen
perheissä vaikeutuu.
Vanhemman kyky kuulla ja
havainnoida lasta
haastavaa. ”
• ”Vanhusten yksinäisyys
voi johtaa masennukseen.”

Sairastaminen masentaa
• Kilpirauhaspotilailla, yleensä
vajaatoimintapotilailla on
masennusoireita, jotka eivät
korjaannu mielialalääkkeillä,
vaan tyroksiinihormonilla.
• ”Mielenterveyskuntoutujien
omaisten ryhmässä on
näkynyt myös omaisten ja
läheisten kohonnut riski
masentua itsekin.”
• ”Masennusoireita ilmenee
myös omaishoitoperheissä.”
lappilaiset.fi

Avun hakeminen ei ole helppoa
• ”Pahasta mielestä, mielialanlaskusta voi selvitä
yksinkin, mutta onko aina pakko suomalaisen
kulkea se vaikein tie, jos apuakin olisi tarjolla.”
• ”Masennus voi olla asia, jota on vaikea ottaa
puheeksi edes hoitohenkilökunnan kanssa.
Vertaistukeen voi olla matalampi kynnys ja usein
se voi olla se riittävä apu.”
• ”Masentuneelle henkilölle on usein vaikeaa hakea
apua sekä tarvitsemiaan tukipalveluita, joten
palveluiden kehittäminen ja helppo saatavuus
olisi keino helpottaa masennuksesta
kuntoutumista.”
lappilaiset.fi

Masennuksen ennaltaehkäisy
• ”Kun vanhemmalla masennusta, tarvitaan apua kotiin
ja perheisiin esim. perhetyön ja tukihenkilötoiminnan
muodossa. Ennaltaehkäisevän työn merkitys
korostuu, jotta ongelmat eivät räjähdä myöhemmin
käsiin (esim. vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmät).”
• ”Nuoret tarvitsevat ihan henkilökohtaista tukea työhön ja
opiskeluun, ns. "rinnalla kulkijaa" jotta selviytyisivät
koulun ja työn tuomista haasteista.”
• ”Läheisen psyyken sairastuttua tarvitsisivat hänen
läheisensä tietoa ja tukea itselleen jaksaakseen
muuttuneessa ja usein hyvin epävakaassa tilanteessa.”
• ”Omaisille ja läheisille tarjottava tuki tulisi olla myös
kaupungin palveluissa järjestelmällistä.”
lappilaiset.fi

ATH-kyselyn tulokset

Yli 30 prosenttia kyselyyn vastanneista
rovaniemeläisistä käyttää alkoholia liikaa.
Huom! Vaihteluväli on suuri.
Osuus on suurempi kuin koko maassa
Arvio perustuu AUDIT-C-kyselyyn, jossa kolmella kysymyksellä
keskimäärin. Miehet käyttävät alkoholia
tarkastellaan vastaajan alkoholin käyttöä.
liikaa selvästi naisia enemmän. Osuudet
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J,
Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-eivät ole suuresti muuttuneet aiemmasta
kyselystä.
2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)
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Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J,
Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 20102015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

Rovaniemi on suurista
kaupungeista kärjessä, kun
tarkastellaan henkilöitä, jotka
kokevat rahapelaamisensa
ongelmaksi. Ikäluokittain ei suurta
eroa ole, mutta sukupuolen välinen
jako on selvä. Miehet kokevat
pelaamisen ongelmaksi naisia
useammin. Valtakunnallinen
Pakka-malli antaa työkaluja
ongelman ratkaisemiseksi, mutta
sitä ei hyödynnetä systemaattisesti
tällä hetkellä Rovaniemellä.

Päihteet ja ongelmien kasautuminen
• ”Ne, joilla menee todella huonosti, ovat
vaikeimmin autettava ryhmä. Ongelmat
usein kasautuvat, ja heillä on myös
terveys-, talous - ja päihdeongelmia.
Liian isoa ongelmavyyhtiä ei yksilö
itsekkään jaksa enää purkaa ja silloin on
luovuttaminen lähellä. Toivottomuus ja
osattomuus näkyy järjestömmekin arjessa,
kun ihmiset kokevat asemansa niin.”
lappilaiset.fi

Yksinäisyys
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Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J,
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Yksinäiseksi itsensä tuntevien osuus, noin 12
prosenttia, on Rovaniemellä korkeampi kuin
muissa vertailukunnissa ja koko maassa
keskimäärin. Edellisessä kyselyssä
Rovaniemen sijoitus oli toiseksi korkein.
Erityisesti ikäihmiset kokevat yksinäisyyttä.
Tilanteeseen vastaamiseksi kuntalaisten
osallisuutta, sosiaalista turvallisuutta ja
sosiaalista vuorovaikutusta tukevaa
toimintaa kehitetään muun muassa
kumppanuussopimuksin ja yhteistyössä
järjestöjen kanssa eri ikäryhmien osalta.

Ihmisillä on ihmisen nälkä
• ”Rovaniemellä on pitkät välimatkat; omaiset - ja läheiset asuvat kaukana.
Fyysiset sairaudet ja turvattomuuden tunne aiheuttavat ikäihmisissä
eristäytymistä. Yksinäisyys näkyy ihmisennälkänä ja
terveyskeskuskäynteinä, joiden syynä ei ole fyysinen vaiva, ystävän kaverin kaipuu. Pitäisi olla syy lähteä kotoa ja siihen myös tukea.”
• ”Rovaniemelläkin on tavoitteena, että ihmiset asuvat mahdollisimman
pitkään kotona. Ja ensivuoden alusta tähän tulee kotipalvelun osalta vielä
tiukennusta. Yksin, kotona asuva, ilman lähiverkostoa oleva
ikäihminen on haavoittuva, pelkästään se, että naapuri on pitemmän
ajan esim. ulkomailla voi johtaa siihen, ettei pääse kauppaan, apteekkiin
jne. Meille tulee yhteydenottoja jatkuvasti yksinäisiltä ihmisiltä, joilla
ei ole omaa verkostoa.”
• ”Eri asia on sitten maakunnassa yksin asuvat vanhukset, jotka asuvat
palveluista kaukana. Kotisairaanhoito 15 minuuttia paikalla, muut
omaiset siellä kehäkolmosen sisällä. Virtu-pisteet ja muu somet ei
toimi, kännykkäkin reistaa. Toivottavasti posti vielä edes sen lehden
toisi, jos 800€ eläkkeellä sen raskii tilata. Kauppa ja pankit ovat
tipotiessään. Rahalla vain palvelu toimii.”

lappilaiset.fi

Eri sukupolvet saman pöydän ääreen
• ”Lapset ja lapsenlapset
joutuvat usein työn ja
opiskelun takia
muuttamaan toiselle
paikkakunnalle, ja silloin
sukulaisia näkee
harvemmin. Tämä
aiheuttaa yksinäisyyttä
sekä nuorissa että
vanhoissa.”

• ”Toivottavaa olisikin,
että tarjolla olisi
toimintaa joka yhdistäisi
eri sukupolvia. Esim.
yksinäiset vanhukset
ja lapset, joiden
isovanhemmat
kaukana saataisiin
kohtaamaan.”

lappilaiset.fi

Toisten ihmisten pariin
• ”Hyviä toimintamalleja on rakennettu eri
projekteissa ikääntyneiden kohtaannuttamiseksi ja ne
pitäisi resursoida ja ottaa käyttöön. Syntyisi myös
uusia työpaikkoja ikääntyneiden
palvelutoimintaan.”
• ”Järjestömme voisi tuoda enemmän sosiaalista
interaktiota arkeen. Kaikkea sosiaalista tekemistä ei
pidä "viranomaistaa". Joskus riittää, että on tekosyy
ja on toisen ihmiselle läsnä. Järjestöt palvelevat tässä
tarkoituksessa loistavasti.”
• ”Paljon on ikääntyneitä huoltoasemilla,
ostoskeskuksissa, jossa tapaavat kahvittelun
merkeissä ja pääsevät vaihtamaan mielipiteitä arjen
sujumisesta. Kotona olevat vanhukset varmaan
kokevat yksinäisyyttä elleivät juuri sieltä poistu.”
lappilaiset.fi
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Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J,
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Noin viidennes 20-54-vuotiaista
kyselyyn vastanneista
rovaniemeläisistä harrastaa
liikuntaa suositusten mukaisesti.
Osuus on hieman kasvanut
aiemmasta tarkastelusta ja
Rovaniemen sijoitus suhteessa
vertailukaupunkeihin on
parantunut. Mielenkiintoista on,
että verrattuna aiempaan,
sukupuolten välillä on eroa. Ero
tosin menee virhemarginaaliin.

Järjestöt liputtavat
liikkumisen puolesta
• ”Tavoitteenamme on tarjota myös vähävaraisille
mahdollisuus viikottaiseen järjestettyyn
liikuntatoimintaan ja innostaa muuten vähän
liikkuvia lapsia liikunnan pariin leikin avulla.”
• ”Järjestöissä toimivien auttaminen on paljon
halvempaa kuin laitoksessa olevien, tukea järjestöille.
Liikuntaryhmiä riittävästi, että kaikki halukkaat
sopivat mukaan. Ohjaajan palkka on murto-osa
lääkärin palkasta.”
• ”Pyöräilyn edistäminen on silkkaa terveyden
edistämistä. Pyöräliikenteen kehittämiseen
sijoitetut eurot tulevat moninkertaisina takaisin
terveyshyötyjen kautta.”
lappilaiset.fi

Turvallisuus

Poliisi

• Julkisuudessa seurattiin tarkoin turvapaikanhakijatilanteen
vaikutusta turvallisuusympäristöön. Lyhyellä aikavälillä niitä ei
ole juuri ollut, sillä Lapin poliisilaitoksen alueella tapahtui
vuonna 2015 vähemmän rikoksia kuin vuonna 2014. Poliisin
tietoon tulleiden rikosten määrä väheni noin 8 prosenttia.
• Vähenemistä tapahtui miltei kaikissa rikollisuuden lajeissa
petosrikoksia lukuun ottamatta. Petosrikollisuudelle ominaista
on se, että se tapahtuu usein internetissä.
• Sekä pahoinpitely- että seksuaalirikosten määrä väheni
merkittävästi; esimerkiksi raiskausilmoituksia oli miltei
neljännes vähemmän kuin aiempana vuonna. Pahoinpitelyt
vähenivät määrällisestikin huomattavasti, niitä oli 122, eli miltei
10 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi Lapin alueella
ei vuonna 2015 tullut poliisin tietoon ainoatakaan henkirikosta.
Lapin poliisilaitoksen alueella katuturvallisuusindeksi parani.

Kaikki ikäryhmät: Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä tuhatta asukasta kohti kasvoi
edelleen vuonna 2014. Määrä on koko maan keskitasoa korkeampi.
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden kaikkien huumausainerikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Poliisin tietoon
tulleet rikokset sisältävät ne rikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimus tai annettu rikesakko. Suuri osa
rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Huumausainerikoksiin kuuluvat huumausaineen
käyttörikokset, huumausainerikokset sekä törkeät huumausainerikokset. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 46

Pelastuslaitos

• Pelastuslaitoksen tehtävistä kasvussa on selkeästi ollut
liikenneonnettomuudet. Aiempiin vuosiin verrattuna
liikenneonnettomuuksien määrä on kasvanut noin 20 %
esimerkiksi viiden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Näitä
tehtäviä oli viime vuonna 221 kpl.
• Muiden onnettomuustyyppien osalta tilanne on pysynyt melko
vakaana. Rovaniemen alueella tapahtuu erilaisia
onnettomuuksia, joita pelastuslaitos käy hoitamassa noin 950
kpl.
• Rakennuspaloja oli viime vuonna 23 kpl ja rakennuspalovaaroja
28 kpl. Rakennuspalovaarat ovat sellaisia palonalkuja, joista ei
vielä ole muodostunut varsinaista rakennuspaloa, mutta jotka
edetessään muodostuisivat rakennuspaloiksi. Maastopaloja ei
juuri ollut viime kesän kosteuden takia.

Liikenne ja ympäristö

ATH-kyselyn tulokset

Rovaniemi erottuu erityisen negatiivisesti muista
kunnista ja koko maan tasosta asuinympäristön
liikenneyhteyksien toimivuutta kuvaavassa
kysymyksessä. Yli 30 prosenttia vastanneista
kokee, että huonot liikenneyhteydet haittaavat
heitä. Osuus on kuitenkin hieman laskenut
aiemmasta kyselystä. Muissa kunnissa tulokset
jäävät selvästi alle 30 prosentin. Koko maan
tasolla haittaa kokee hieman yli 20 prosenttia.
Huonoilla liikenneyhteyksillä on merkitystä sekä
ikääntyvien ihmisten että erityisryhmien
liikkumisen mahdollisuuksiin. Tämä heijastuu
myös sosiaalipalveluiden kustannuksiin.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J,
Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 20102015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

Miten päästä paikasta A paikkaan B?
• ”Ymmärrettävää että tuntee itsensä yksinäiseksi, jos
asuu esim. leskeyden vuoksi yksin. On pimeää ja
liukasta aikaa useita kuukausia vuodessa.
Huonot liikenneyhteydet. Mitä vähemmän käytät
linja-autoa sitä vähemmän linja-autoja on
liikenteessä kysynnän ja tarjouksen lain perusteella.”
• ”Ainakin keskuksen ulkopuolella asuvilla
yksinäisyyttä voi aiheuttaa välimatkat. Myös
keskuksessa olevilla yksinäiseksi voi tuntea, jos on
liikuntarajoitteita. Turvattomuudentunne voi myös
rajoittaa liikkumista.”
• ”Monesti tilaisuudet ovat juuri pimeään aikaa
iltasella.”
lappilaiset.fi

Mennään sinne missä ihmiset ovat
• ”Yhteisömme toiminta; sen
tarjoama vapaaehtoistyön
tekemisen mahdollisuus ja
vapaaehtoistyön tarjoama
erilainen tuki ihmisille
edistävät
mielenhyvinvointia.
Matalankynnyksen
kohtaamispaikat tarjoavat
eri puolilla Rovaniemeä
osallistumisen ja
yhteisöön kuulumisen
mahdollisuuksia
ihmisille.”

• ”Kaupungin pinta-ala ja sitä
kautta pitkät etäisyydet
asettavat ongelmia varsinkin
varttuneitten ihmisten
osallistumiselle.
Kaikenlainen yhteis- ym.
kuljetusten organisointi
lisäisi mahdollisuuksia.”
• ”Vanha tapa pyytää ystävää
mukaan ja tarjota
autokyydin on ehdoton
joka pätee aina.”

lappilaiset.fi

Järjestökysely

Tausta

• Vuoden 2015 hyvinvointikertomustyössä kuntalaisten koettua
hyvinvointia selvitettiin Rovaniemen alueella toimiville
järjestöille kohdennetulla hyvinvointikyselyllä.
• ”Järjestöjen näkökulmia rovaniemeläisten hyvinvointiin”raportti on julkaistu hyvinvointikertomuksen liitteenä.
• Kysymykset kohdistettiin asioihin, joissa Rovaniemen kaupunki
tilastojen mukaan eroaa muista keskisuurista kaupungeista tai
joissa on tapahtunut muutosta viimeisimpien vuosien aikana.
• Kuntalaisten hyvinvoinnin lisäksi järjestöjä pyydettiin
kuvaamaan toimintaansa sekä tuottamaan ideoita
kaupunkilaisten osallisuuden vahvistamiseksi.
• Lisäksi kartoitettiin järjestöjen kokemuksia kuntajärjestöyhteistyöstä.

Tulokset
• Vastanneiden järjestöjen ilmoituksen mukaan heidän
jäseninään on yli 2 300 rovaniemeläistä, vapaaehtoisia
on noin 800 henkilöä ja tapahtumiin osallistuu
vuosittain noin 46 000 kuntalaista.
• Keskeisimmiksi rovaniemeläisten hyvinvoinnin
haasteiksi nousivat kyselyn perusteella yksinäisyys,
irrallisuus yhteisöstä ja rakenteista, eriarvoistuminen
sekä ongelmien kasaantuminen.
• Järjestöjen odotukset konkreettisiksi toimenpiteiksi
liittyvät tiloihin, toimintatukeen, tiedotukseen,
vaikuttamisväyliin ja asenteisiin.

Järjestö-kuntayhteistyön kehittäminen
• Pienikin säännöllinen toimintatuki mahdollistaa toiminnan jatkuvuutta
• Kaupungin toimintatukien hakemisen ja myöntämisen
uudelleenajoittaminen niin, että päätökset ovat tiedossa seuraavan
vuoden toimintaa suunniteltaessa, on tarpeen.
• Toiminnastaan tiedottamiseen järjestöt kaipasivat nykyistä vahvempaa ja
joustavampaa yhteistyötä kaupungin kanssa. Järjestöt toivoivat saavansa
näkyvyyttä kaupungin tiedottamisessa.
• Tilojen tarjoaminen on yksi toiminnallisen tuen muoto. Pienemmille,
paikallisille tai aloitteleville järjestöille tilojen saatavuus on vaikeaa.
Ilmaisten tilojen käyttömahdollisuus koskee sekä kokoontumis- että
harrastetiloja.
• Tiloja tarvitaan siellä, missä ihmiset asuvat, elävät ja toimivat.
Kokoontumistiloille kulkemisesta syntyvät kustannukset ovat osalle
kuntalaisia este osallistumiseen. Osallisuutta tukeakseen tiloja tulisi olla
ympäri keskustan asuinalueita ja kyliä.

Odotukset
• Olemassa oleviin ja kehitettyihin yhteistyökäytäntöihin oltiin pääasiassa
tyytyväisiä. Järjestöjen tuottamaan asiantuntemukseen ja tiedon
vastaanottamiseen ei koettu vielä olevan toimivia käytäntöjä kaupungin
päätöksenteossa.
• Päätöksenteon ohella järjestöt kaipasivat yhteistyötä palvelujen
toteutuksessa. Yhteistoiminnallisten rakenteiden ja käytäntöjen merkitys
korostuu vaikeutuneissa tilanteissa eläville ihmisille suunnatuissa
toimintamuodoissa.
• Järjestöt kaipasivat sekä pysyvämpiä rakenteita että joustavampia ja
laajemmin kansalaisia osallistavia tapoja tuottaa tietoa kuntalaisten
näkemyksistä. Jos osallistamisessa kuullaan vain yksittäisiä kansalaisia
kaikille kuntalaisille avoimissa tilanteissa, osallisuus kattaa ensisijaisesti
ne, joilla on rohkeutta, aikaa, resursseja ja taitoa osallistua. Järjestöjen
kautta kehittämistyöhön kertyy laajemman kuntalaisjoukon ääni.

Tulosten hyödyntäminen
• Hyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointikertomustyön lisäksi
Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen Neuvokkaan, Rovalan Setlementin ja
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen yhteisessä esiselvityshankkeessa
ja Lapin yliopiston opinnäyte- ja tutkimustoiminnassa. Tuloksia käytetään
myös Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä järjestöjen
toimintamahdollisuuksien edistämiseksi.
• Saatujen kokemusten perusteella järjestöllisen tiedon keruuta kehitetään
edelleen. Tarkoitus on jatkaa mm. kehittämällä tiedontuotantoa
järjestöjen toiminnasta, sen kohdentumisesta, resursoinnista,
vaikuttavuudesta ja kehittämisideoista. Päämääränä on, että ihmisten
arjesta sekä hyvinvoinnin haasteista ja mahdollisuuksista kertyvää tietoa
voidaan hyödyntää niin, että kaupungin ja järjestöjen toiminta muodostaisi
toisistaan tietoisemman ja toisiaan paremmin hyödyntävän
kokonaisuuden.

Tasa-arvo vs. oikeudenmukaisuus

Hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen: lisätään mahdollisuuksia ja poistetaan esteitä
Poimittu THL:n kehittämispäällikkö Tuulia Rotkon esityksestä

