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VINVOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ

Tausta ja rakenne:
Kuntalain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen
palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Tämä vuosien 2017 - 2020 laaja hyvinvointikertomus pohjautuu Kuntaliiton hallinnoiman sähköisen hyvinvointikertomuksen mukaiseen rakenteeseen. Hyvinvointikertomus on kolmiosainen.
•

Osa I käsittelee mennyttä kehitystä, erityisesti tuoreimpia käytettävissä olevia tilastotietoja, joista valitettavan iso osa kertoo useamman vuoden takaisesta tilanteesta. Mukana I osiossa ovat indikaattorien analyysi,
köyhyyden torjunnan kuvaaminen, turvallisuusosio sekä katsaukset koetun hyvinvoinnin kyselyjen tietoihin.
Osion I lopusta löytyvät johtopäätökset kehittämisehdotuksineen. Erillistä vuoden 2016 hyvinvointikertomusta ei laadita, sillä menneen valtuustokauden arviointi kattaa samat teemat.

•

Osa II sisältää kaupunkistrategian painotukset ja linjaukset, luettelon hyvinvoinnin edistämistä tukevista ohjelmista, suunnitelmista ja toimenpiteistä sekä koko valtuustokautta 2017 - 2020 koskevan hyvinvointisuunnitelman.

•

Osa III sisältää tiedon hyvinvointisuunnitelman laatijoista ja valtuuston päätöksen hyväksyä hyvinvointikertomus.

Osa indikaattoritiedoista on peräisin Alueellisesta terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (ATH):
Vuosina 2010-2015 tutkimusta toteutettiin nimellä Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja vuosina
2016-2017 nimellä Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH). Syksystä 2017 alkaen tutkimus jatkuu
nimellä Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote.
ATH-tutkimus on satunnaisotannalla tehty tutkimus, jossa kohdeväestönä on Suomen 20 vuotta täyttänyt väestö.
Tutkimus toteutetaan vuosittain 10 000 otoksella ja joka neljäs vuosi otoskoko on 150 000, joka mahdollistaa syvemmän aluetasoisen tarkastelun. Yleisesti otostutkimuksiin kuuluvaa satunnaisuutta ja epävarmuutta kuvataan laskemalla tuloksille 95 % luottamusvälit. Luottamusvälit tarkoittavat sitä, että jos tutkimusta toistettaisiin loputtomasti, niin 95 % tuloksista osuisi tuolle luottamusvälien esittämälle välille. Sotkanetin raportointijärjestelmä ei kuitenkaan mahdollista luottamusvälien esittämistä tuloksille, joten etenkin pienten kuntien vuositrendejä tarkasteltaessa muutokset eivät välttämättä ole tilastollisesti merkitseviä, vaan muutos saattaa mahtua luottamusvälien sisään.
Tuloksia ei esitetä, mikäli kyseisessä ryhmässä on alle 100 havaintoa.
Indikaattorien tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä ovat vastaajan itse ilmoittamat tiedot. ATH-kyselyn
2013 - 2015 otoskoko oli Rovaniemen osalta 1920 henkilöä ja vastausprosentti 55 % eli varsin hyvä otos.
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Kuvauksia keskeisistä hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä:
Seuraavat asiantuntijoiden laatimat kuvaukset on poimittu Sotkanetistä. Se on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) tietopalvelu, joka tarjoaa keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen.
Liikunnan merkitys ihmisten hyvinvointiin:
Liikunta-aktiivisuudella on selkeä yhteys sairastavuuteen, hyvinvointiin ja kuolleisuuteen. Liikunta-aktiivisuus mm.
pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, vaikuttaa myönteisesti toimintakykyyn, työkykyyn, mielialaan ja auttaa hallitsemaan painoa. Säännöllisesti liikkuvilla henkilöillä on myös vähemmän pitkiä sairauspoissaoloja töistä.
Suomalaisten liikuntatottumuksissa ja painossa on tapahtunut viime vuosikymmeninä suuria muutoksia. Samalla kun
vapaa-ajan liikunnan määrä on lisääntynyt, työn fyysinen rasittavuus, työmatkaliikunta ja yleinen aktiivisuus arjessa
ovat selvästi vähentyneet. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuva, ylipainoinen ja huonokuntoinen kuntalainen tarkoittaa suurempaa riskiä sairastua ja siten kasvavia sosiaali- ja terveyskustannuksia kunnalle. Säästäminen
liikunnasta voi tulla kalliiksi - lasku riittämättömästi liikkuvista kuntalaisista tulee korkojen kera muutaman vuoden
viiveellä.
Liikunta on keskeisessä asemassa ennaltaehkäisynä, hoitona ja kuntoutuksena valtaosassa merkittävimpiä kansansairauksiamme. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että liian vähäinen liikunta aiheuttaa Suomessa 300-400
miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Laskua voisi pienentää esimerkiksi panostamalla kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, liikuttamalla kotona asuvia ikäihmisiä, järjestämällä lapsille ja nuorille ohjattua liikuntatoimintaa
sekä panostamalla liikuntaan osana muuta elintapaohjausta terveydenhuollossa. WHO:n mukaan jopa 90 % tyypin 2
diabeteksesta olisi ehkäistävissä riittävällä fyysisellä aktiivisuudella ja terveellisellä ravinnolla. Kansanterveyden ja talouden sekä yhteiskuntarauhan kannalta on tärkeää, että liikunnan terveyshyödyt ovat yhtäläisesti saavutettavissa
kaikilla ikään, sukupuoleen, sosiaaliryhmään tai etniseen taustaan katsomatta.
Kuntajohdon näkemys ja sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeä, kun liikunnasta halutaan tehdä kunnan keskeinen
strateginen valinta. Tavoitteena on kunta, jossa kuntalaiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja jossa liikunta
tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. Kunnan omien toimielimien lisäksi
myös liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden paikallisten toimijoiden panos on tärkeää. Liikunta- ja urheilumahdollisuuksia pyritään tarjoamaan kuntalaisten luonnollisissa kasvuyhteisöissä ja elinympäristöissä kuten oppilaitoksissa,
työpaikoilla ja asuinalueilla. Vaikka liikunta- ja terveysvaikutukset näkyvät viiveellä terveys- ja taloustilastoissa, on
liikunnan myönteiset vaikutukset todettu monissa tutkimuksissa ja panostaminen liikuntaan kannattaa.
Lihavuuden vaikutus ihmisten hyvinvointiin:
Lihavuus lisää huomattavasti riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen sekä
tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Merkittävä lihavuus aiheuttaa myös liikkumisrajoitteita. Lihavien osuus Suomessa on
kasvanut ja lihavuus on merkittävä kansanterveysongelma. Lihavuuden ehkäisy onkin erittäin tärkeää pyrittäessä
ehkäisemään kroonisia sairauksia ja toimintakyvyn alenemista. Lihavuudella on yhteys myös koettuun hyvinvointiin.
Lihavuutta voidaan vähentää terveellisillä ruokatottumuksilla ja lisäämällä liikuntaa.
Painoindeksi 30 kg/m2 on kansainvälisesti hyväksytty terveyden kannalta merkittävän lihavuuden raja-arvo. Rajaarvoa 25 kg/m2 käytetään ylipainoisuuden kriteerinä, mutta näin matalan rajan käyttäminen johtaa siihen, että ylipainoisiksi luokitellaan myös rotevarakenteisia ihmisiä, joilla ei ole terveyden kannalta merkittävää ylipainoa.
Jopa 60 prosenttia työikäisistä miehistä ja noin puolet naisista on vähintään ylipainoisia, joka viides aikuinen on lihava. Aikuisväestön painoindeksi on noussut 70-80-luvuilta lähtien, erityisesti miehillä. Kehitys on hidastunut ja jopa
tasaantunut viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta liian korkealle tasolle. Lihavuudella on yhteys myös koettuun
hyvinvointiin. Lihavuuden ehkäisy onkin kansanterveystyössä yhä keskeisempää ehkäistäessä kroonisten sairauksien
syntyä. Väestötasolla tulisi pyrkiä lihavuuden ehkäisyyn vaikuttamalla ruoka- ja liikuntatottumuksiin. Erityisesti nuoren aikuisväestön lihominen on huolestuttavaa. Lihavuus on, etenkin naisilla, yleisintä alemmissa sosiaaliryhmissä.
Lihavuuden kustannuksista esitettyjen arvioiden mukaan lihavuus maksaa valtiolle ja kunnille yhteensä yli 300 miljoonaa euroa vuodessa. Lihavuus keskeisimpänä kroonisten kansansairauksien aiheuttajana aiheuttaa vuodessa jopa
liki 350 000 poissaolopäivää töistä. Lihavien kuntoutukseen vastaavasti käytetään vuosittain hieman alle miljoona
euroa. Lihavuudesta kertyvät kustannukset ovat jopa suuremmat kuin tupakasta aiheutuvat.
Lihavuuden aiheuttamia sairauksia voidaan tehokkaasti ehkäistä ja hoitaa laihduttamalla ja ehkäisemällä väestön lihomista. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota energiatasapainoon eli energiansaantiin ravinnosta ja toisaalta sen
kulutukseen liikkumalla. Ruumiillisen työn ja arkiliikunnan väheneminen on yksi merkittävä tekijä lihavuuden lisääntymisen taustalla. Myös napostelu ja muu epäsäännöllinen ruokailurytmi lisää lihomisen riskiä. Terveydenhuollossa
tavoitteena on lihavuuden hoidon tehostaminen erityisesti perusterveydenhuollossa sekä vaikean ja sairaalloisen lihavuuden osalta myös erikoissairaanhoidossa.
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Terveydenhuollon toiminta, lihavuuden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen ovat oleellinen osa lihavuuden ehkäisyssä, kuten myös ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvä terveyttä edistävä elintapaneuvonta ja tiedottaminen. Liikuntamahdollisuuksien kattava tarjonta kaikille väestöryhmille vähentää liiallista lihomista. Työpaikkaruokailun tarjonta aikuisväestölle ja terveellisen koulu- ja opiskelijaruokailun mahdollistaminen lapsille ja nuorille ovat keinoja vaikuttaa ravinnon kautta.
Päihteiden vaikutus ihmisten hyvinvointiin:
Tupakoinnilla on laaja-alaisia ja vakavia vaikutuksia lähes kaikkiin ihmisen elintoimintoihin. Suomessa tupakka aiheuttaa joka viidennen kuoleman aikuisiällä eli vuosittain noin 5 000 suomalaista kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Joka kolmas syöpäkuolema on tupakan aiheuttama, ja joka viides sydän- ja verenkiertoelinten sairaus aiheutuu tupakoinnista. Keskimäärin tupakointi lyhentää elämää kahdeksan vuotta. Tupakointi on monien sairauksien
riskitekijä ja pahentaa jo todettuja sairauksia. Vuodessa tupakkasairauksien hoitoon koko maan tasolla käytetään
vähintään yhden keskussairaalan työpanos.
Alkoholin liikakäyttö on yksi keskeisimmistä suomalaisen yhteiskunnan terveysuhkista. Alkoholin liikakäyttöön liittyy
sekä terveydellisiä että sosiaalisia haittoja tai huomattava riski sellaisista. Alkoholiin liittyvät kuolemansyyt ovat viimevuosina olleet yksi työikäisten yleisimmistä kuolemansyistä. AUDIT-C on tutkimusten mukaan validi indikaattori
alkoholin käytölle, johon liittyy kohonnut riski saada alkoholihaittoja.
Alkoholin aiheuttamien terveysongelmien määrän tiedetään olevan suorassa suhteessa alkoholin kokonaiskulutukseen. Alkoholin runsas käyttö lisää sairastavuutta, pahentaa monien sairauksien oireita ja lisää riskiä ajautua pois
työelämästä. Vanhempien runsas alkoholinkäyttö on riskitekijä myös lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle,
koska alkoholin liikakäyttö haittaa huolenpitoa ja hoivaa sekä lapsen kiintymyssuhteiden kehitystä. Runsaasti alkoholia käyttävä vanhempi toimii myös roolimallina lapsen omalle haitalliselle alkoholinkäytölle. Alkoholin liikakäyttö on
yksi keskeisimmistä elintapatekijöistä, joka voidaan nähdä sosiaaliryhmien välisten terveys- ja kuolleisuuserojen
taustalla: alkoholi selittää miehillä noin 25 % väestöryhmien välisistä ns. sosioekonomisista eroista kuolleisuudessa.
Vuonna 2011 alkoholihaittojen välittömät kustannukset julkiselle vallalle olivat 1248-1454 miljoonaa euroa. Alkoholiveron tuotto oli 1281 miljoonaa euroa. Runsaan kolmanneksen kustannuksista maksavat kunnat terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon kustannuksina. Toisen runsaan kolmanneksen maksaa valtio järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon,
oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon kustannuksina. Jäljellä olevasta kolmanneksesta suurimman osan muodostavat
eläkkeet ja sairauspäivärahat. Huomattavia välillisiä kustannuksia alkoholi aiheuttaa elinkeinoelämälle alentuneen
tuottavuuden ja tuotannon menetysten kautta. Kustannuksia on mahdollisuus alentaa puuttumalla ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Päihdehuollossa lyhyet katkaisuhoitojaksot ja perheiden alkoholiongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä hoitaminen ilman lasten huostaanottoja tuovat merkittäviä kustannussäästöjä verrattuna myöhempiin erikoissairaanhoidon laitoshoitoihin. Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle maksaa sijaisperheessä noin 22
000 euroa, ammatillisessa perhekodissa noin 60 000 euroa ja laitoshoidossa yli 90 000 euroa vuodessa.
Yksinäisyyden vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin:
Yksinäisyys on yksi psykososiaalisen hyvinvoinnin indikaattori. Yksinäisyyden tunne on subjektiivinen kokemus, joka
koetaan yleensä epämiellyttävänä. Yksinäisyyden kokemisen syynä on yleensä sosiaalisten suhteiden puute. Sitä ei
kuitenkaan pidä sekoittaa yksinoloon, joka voidaan kokea myös myönteisenä. Satunnaisesti yksinäisyyttä kokevat
eivät määrity tässä indikaattorissa yksinäisiksi, joten indikaattori kuvaa pysyvämpää yksinäisyyden kokemusta.
Yksinäisyyteen vaikuttavat useat ulkoiset tekijät, kuten puutteet sosiaalisissa suhteissa sekä oma toimintakyky. Vastaavasti yksinäisyys voi heikentää terveydentilaa ja olla riskitekijänä syrjäytymiselle. Kroonisesti yksinäisten elinajanodote on muita vertailuryhmiä heikompi ja alttius erityisesti infektioille, sydänsairauksille ja masennukselle muita
vahvempi. Sosiaalinen eristäytyneisyys altistaa ihmisen monille vakaville sairauksille. Sen terveysriskit ovat samassa
suuruusluokassa kuin tupakoiminen - ja kolme kertaa suuremmat kuin ylipainon. Yksinäiset käyttävätkin sosiaali- ja
terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin muut ikäisensä.
Tietyt yhteiskunnalliset ratkaisut voivat lisätä yksinäisyyttä, toiset taas vähentävät sitä. Jo suunnitteluvaiheessa pitäisi arvioida päätösten vaikutus yksinäisyyteen, niin kuin jo arvioidaan niiden vaikutusta eri sukupuolten tai vammaisten elämään. Etenkin elämän riskikohdissa (työttömyys, kotiäitiys, työhön paluu äitiyslomalta, eläköityminen,
muutto) tulisi tukea kuntalaisten integroitumista ja seuran löytymistä, luoda kohtaamispaikkoja, joilla tavataan ihmisiä.
Sosiaalisen aktiivisuuden tarpeiden kartoittaminen ja osallistumisen tukeminen ovat yksi keskeinen osa kuntalaisten
terveyttä edistävää toimintaa. Uusien toimintatapojen kehittäminen sosiaalisen osallistumisen mahdollistamiseksi on
tarpeen tilanteessa, jossa yhteiskunnan taloudelliset resurssit ovat erittäin tiukalla, mutta pyrkimyksenä on ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen ja hyvinvoinnin tukeminen.
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1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä TEA-viisari kuvaa kunnan tai yhteisön terveydenedistämisaktiivisuutta.
TEA-viisarin kotisivujen mukaan siinä esitetään tuloksia mitattavissa olevista ominaisuuksista ja toiminnasta. Mittaamisessa on keskitytty erityisesti organisaatioiden kykyyn integroida terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen organisaation
perustoimintaan, niin että saavutetaan vaikutuksia kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa.
TEA-viisarin perusteella Rovaniemen terveydenedistäminen on kuntajohdon, liikunnan ja lukiokoulutuksen osalta hyvällä
tasolla, mutta muissa tekijöissä on parannettavaa. Interaktiivinen TEA-viisari löytyy osoitteesta: www.teaviisari.fi. Sivulla pystyy muun muassa porautumaan eri palvelujen tarkempaan analyysiin.
Kuva 1, TEA-viisari. Lähde: THL
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Elinvoima ja ympäristö:
Väestö

Väestöllinen huoltosuhde 2016 - 2025
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Koko maa (SOTKAnet ja Tilastokeskus)

Kuva 2, Väestöllinen huoltosuhde. Lähde: Tilastokeskus, SOTKAnet ja Venni
Rovaniemen väestörakenne on koko maan keskitasoa nuorempaa. Tästä johtuen väestöllinen huoltosuhde on pysynyt
viime vuodet selvästi koko maan tasoa matalampana. Tulevina vuosina ero koko maan tasoon tulee kuitenkin kaventumaan. Tämä tulee ottaa huomioon palveluja järjestettäessä ja kaupunkia kehitettäessä, jotta uuden tilanteen mukanaan tuomiin haasteisiin pystytään vastaamaan.

Väestönmuutos Rovanimellä vuosina 2012 - 2016
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Kuva 3, Väestönmuutokset (kpl). Lähde: Tilastokeskus
Vuosittainen väestönlisäys on vaihdellut viime vuosina noin 200 ja 400 henkilön välillä. Rovaniemen luonnollinen väestönlisäys on pysynyt voitollisena, mutta syntyneiden määrä on laskenut tasaisesti. Rovaniemi saa muuttovoittoa
nettomaahanmuutosta.
Yksi merkittävä tekijä huoltosuhteenkin kannalta on ollut vuosittainen tappio kuntien välisessä muuttoliikkeessä.
Vuonna 2016 trendiin tuli kuitenkin positiivinen poikkeama. Usein poismuuttajat ovat työikäisiä, opintonsa juuri päättäneitä nuoria aikuisia. Nykyistä suurempi osa heistä tulisi saada jäämään kaupunkiin. Tähän pyritään osaltaan vastaamaan kaupungin, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun välisellä yhteistyösopimuksella.
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Työllisyys

Työttömyysaste 2013 - 2017
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Kuva 4, Työttömyysaste (%). Lähde: Toimiala Online
Työttömien määrä ja työttömyysaste kasvoivat hieman vuosien 2013 - 2016 aikana. Loppuvuodesta 2016 kehitys oli
kuitenkin positiivista. Keskimäärin vuosina 2013 - 2016 työttömänä oli kuukaudessa noin 4 500 rovaniemeläistä.
Vastaavan ajanjakson työttömyysaste oli noin 15,3. Vuonna 2016 työttömiä oli keskimäärin 4 645 ja työttömyysaste
oli 15,5. Vuoden 2017 aikana työttömien määrä on laskenut: syyskuussa työttömiä oli 3 491 ja työttömyysaste oli
11,6.

Nuorisotyöttömät 2013 -2017
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Kuva 5, Nuorisotyöttömien määrä (kpl). Lähde: Toimiala Online
Nuorisotyöttömien määrä laski vuosien 2016 -2016 aikana. Keskimäärin nuorisotyöttömiä oli kyseisellä tarkastelujaksolla noin 700. Vuonna 2016 nuorisotyöttömiä oli keskimäärin 630. Myös vuonna 2017 nuorisotyöttömien määrän
lasku on jatkunut: syyskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 448.
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Pitkäaikaistyöttömät 2013 - 2017
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Kuva 6, Pitkäaikaistyöttömien määrä (kpl). Lähde: Toimiala Online
Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuosien 2013 - 2016 aikana. Keskimäärin yli vuoden työttömänä olleita rovaniemeläisiä oli kyseisellä tarkastelujaksolla noin 1300. Vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömiä oli keskimäärin noin 1500.
Vuoden 2017 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut: syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 1 162.

Kuva 7 Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys) 15-64-vuotiaat (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Rakennetyöttömyys eli vaikeasti työllistyvien määrä on ollut kasvussa, mutta kasvu on pysähtynyt kahden viime vuoden aikana ja kääntynyt lievään laskuun. Kehitys on ollut pääosin samanlainen koko maassa. Rakennetyöttömyys on
Rovaniemellä hieman koko maan tasoa korkeampi, tosin vuonna 2016 ero kaventui.
SOTKAnetin kuvaus indikaattorista: 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 palveluiden 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.
Työttömyydellä on merkittävä vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin sekä suoraan että välillisesti. Elinkeinojen kehittymisellä on näin ollen merkittävä vaikutus siihen, miten Rovaniemellä voidaan tulevina vuosina.
Tarkemmin toimintaympäristöä, kuten elinkeinojen kehitystä, on avattu toimintaympäristön tilastot -asiakirjassa,
johon voi tutustua Rovaniemen tilastosivustolla. Sivusto löytyy kaupungin internetsivuilta kohdan kuntainfo alta.
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Ympäristö
Viimeisin ympäristöraportti on annettu tiedoksi kaupunginvaltuustolle 8.12.2014 (§ 119) ja se on päivitetty
16.5.2016 (§ 42). Rovaniemen kaupunki tilaa jatkossa vuosittain Rovaniemen kasvihuonepäästöjä kokevan raportin
yhteistyössä NeVe OY:n kanssa. Raportista saatavat tiedot ovat vertailtavissa muiden vastaavien kaupunkien kanssa.
Vuoden 2017 (laadittu 22.3.2017) CO2-vuosiraportissa on esitetty Rovaniemen kasvihuonekaasujen päästöt vuodelta
2014-2015 sekä ennakkotieto vuodelta 2016. Mukana laskennassa ovat: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Seuraava ympäristöraportti

annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi vuoden 2018 aikana.

Rovaniemen kaupunki kehittää arktista kiertotaloutta. Ilmasto-ohjelma sisältää useita ympäristön tilasta kertovia
tunnuslukuja. Tämän lisäksi ympäristöraportissa arvioidaan ajoittain ilmasto-ohjelman toteutumista.

Kuva 8 Päästöt sektoreittain Rovaniemellä vuosina 2014–2016 ilman teollisuutta. Vuoden 2016 tiedot perustuvat osittain ennakkotietoihin. Lähde:
CO2-raportti
Rovaniemen kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2015 1,2 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten
erillislämmityksestä 0,8 t CO2-ekv. Kaukolämmön päästöihin vaikuttavat merkittävästi tuotantoon käytetyt polttoaineet sekä kaukolämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta. Päästöt ovat korkeimmat kunnissa, joissa kaukolämmön
tuotantoon käytetään pääasiassa turvetta ja kivihiiltä, ja pienet kunnissa, joissa käytetään paljon puupolttoaineita.
Rovaniemellä lämmityksen päästöihin vaikuttaa myös lämmitystarve, joka on suurempi kuin monissa muissa CO2raportin kunnissa.
Vuonna 2015 noin viidennes Rovaniemen yhteenlasketuista päästöistä, kun teollisuuden päästöt eivät ole mukana
tarkastelussa, aiheutui kaukolämmityksestä. Kaukolämmön piirissä asui vuosina 2014–2016 noin 25 500 rovaniemeläistä, eli hieman yli 40 % kaupungin asukkaista.
Rovaniemen päästöt tieliikenteestä vuonna 2015 olivat 1,9 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttaa sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Paikallisen tieliikenteen päästöihin vaikuttavat kunnan yhdyskunta-rakenne ja liikennesuunnittelu, eli liikkumisen tarve
kunnassa ja käytetty liikennemuoto. Läpiajoliikenne on merkittävässä osassa erityisesti pienissä kunnissa, joiden läpi
kulkee valtatie.
Rovaniemen päästöt maataloudesta vuonna 2015 olivat asukasta kohti laskettuna 0,3 t CO2-ekv. Päästöt olivat selvästi pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.
Rovaniemen päästöt jätehuollosta vuonna 2015 olivat 0,6 t CO2-ekv/asukas, eli huomattavasti suuremmat kuin CO2raportin kunnissa keskimäärin. Kaatopaikkasijoituksen päästöt riippuvat erityisesti kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan jätteen määrästä ja kaatopaikkakaasun talteenoton tehokkuudesta
Valtuustokaudelle 2017 - 2020 valmistellaan yksi ympäristöasiat (ilmasto-ohjelma, ympäristöraportti, kiertotalous
sekä kasvihuonekaasupäästöt) kokoava raportti.
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet:

Perheet ja asuminen

40,10

Kuva 9 Lapsiperheiden osuus perheistä (%). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Lapsiperheiden osuus perheistä on hieman pienentynyt viime vuosina. Rovaniemellä on kuitenkin enemmän lapsiperheitä, kuin maassa keskimäärin. Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on sen sijaan kasvanut. Vuoden 2012
lopussa osuus oli 22,7 % ja vuoden 2016 lopussa 24,2 %. Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuus lapsiasuntokunnista on pysynyt viime vuodet hieman alle 30 prosentin lukemissa, vaikka lievää kasvua onkin tapahtunut. Osuus on
lähellä koko maan tasoa.
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Toimeentulo

Kuva 10 Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet (% lapsiperheistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus on hieman pienenentynyt tarkastelujaksolla Rovaniemellä, kun
taas koko maassa taso on noussut. Muutokset ovat olleet kuitenkin hyvin pieniä.
SOTKAnetin kuvaus indikaattorista: Indikaattori kertoo toimeentulotuen piirissä olevien lapsiperheiden osuuden
koko väestön lapsiperheistä. Yksinhuoltajaperheillä on huomattavasti suurempi riski joutua turvautumaan toimeentulotukeen kuin kahden huoltajan perheillä.

Varhaiskasvatus
Taulukko 1, Päivähoidon kehitys vuosina 2012 - 2016 (lkm). Lähde: Rovaniemen kaupunki
Joulukuun 31 päivän tilanne
Lasten määrä
Päivähoitomuoto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kunnallinen perhepäivähoito

292

286

268

216

178

197

183

128

Kunnallinen päiväkotihoito

2003

2078

2126

2203

2350

2453

2508

2417

1

2

4

2

507

529

613

812

1139

35

121

142

3343

3480

Yksityinen perhepäivähoito
Yksityinen päiväkotihoito (palveluseteliyksiköt)

411

412

461

502

Kerhot
Yhteensä

2706

2776

2855

2921

3036

3181

2016
104
2075
6

3466

Lasten määrä on kasvanut sekä kunnallisessa että yksityisessä päiväkotihoidossa ja varhaiskasvatuskerhoissa tarkastelujakson aikana. Yhä suurempi osuus ikäluokista on varhaiskasvatuksen piirissä vaikka syntyvyys on ollut viime
vuosina selvästi laskusuunnassa. Perhepäivähoidon määrä on edellään vähentynyt perhepäivähoitajien eläköitymisen
vuoksi eikä uusia hoitajia ole juurikaan saatu rekrytoitua. Palvelusetelin myötä syksystä 2014 alkaen, yksityisten päivähoitopaikkojen määrä on kasvanut. Samalla on supistettu omaa toimintaa varhaiskasvatuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Maksuttomia varhaiskasvatuskerhoja lisäämällä asiakkaita on ohjautunut kevyempiin palveluihin.
Lisäksi avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluva avoin päiväkoti tukee perheitä kasvatustehtävissä. Vuonna 2016
avoimen päiväkodin toimintaan osallistui 774 lasta vanhempansa kanssa. Viime vuosina tehtyjen uudistusten myötä,
vanhemmilla on valittavanaan enemmän vaihtoehtoja vastaamaan perheen tarpeisiin.
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Perusopetuspalvelut ja kouluterveyskyselyn tulokset
Koulutuspalveluissa perusopetuksen alakouluikäisten oppilasmäärät nousivat ja yläkouluikäisten hivenen laskivat. Yhtenäistä palvelupolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehitettiin monialaisesti suunnittelemalla monitoimiyksiköitä esi- ja perusopetuksen sekä vapaa-ajan ja terveyspalveluiden yhteiskäyttöön. Hyvinvointityötä jäsensivät vuoden 2014 Oppilashuoltolaki sekä 1.8.2016 voimaan astunut perusopetuksen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma
sisältää liikunta- ja kulttuurikasvatussuunnitelman. Kouluhyvinvointia ja -viihtyvyyttä edistettiin koulupäivien liikunnallistamisella ja koulunuorisotyö ja etsivä nuorisotyö laajenivat perusopetukseen. Yhteisöllinen ennaltaehkäisevä toimintakulttuuri koulujen oppilashuoltotyössä tuli ensisijaiseksi. Kouluihin laadittiin koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma
yhdessä oppilaskuntien ja vanhempaintoimikuntien edustajien kanssa. Koulutuspalvelut on mukana seuraavissa hyvinvointihankkeissa ja erityisavustuksin tuetuissa kehittämistoiminnoissa:
1) SOSKU-hanke (Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke / THL)
2) EMOK-hanke (Ennaltaehkäisevä monitoimijuus-hanke / Lapin yliopisto)
3) Liikkuva koulu – OKM
4) Koulutuksellinen tasa-arvo- OKM
5) Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja erityisopetuksen laadun kehittäminen - OKM
Oppilashuollon kuraattoreiden ja koulupsykologien ennaltaehkäisevän työn (20 %) osuus työajasta noudatti valtakunnallista tasoa. Oppilashuollon palvelut toteutuivat lakisääteisessä määräajassa. Oppilashuollon asiakkuudet lisääntyivät
vuosien 2013-2016 toimintakaudella 573 asiakkaasta 1174 asiakkaaseen. Kasvu selittyy palvelun laajenemisella esiopetukseen ja yksityisiin oppilaitoksiin. Pienten koulujen oppilashuollon palveluita tehostettiin koulutuksellisen tasaarvon erityisavustuksella. Kouluterveyskyselyssä oppilaat kuitenkin kävivät Rovaniemellä muuta maata vähemmän
koulukuraattorilla ja -psykologilla. Tuen kolmiportaisessa järjestämisessä painopiste siirtyi erityisestä tuesta tehostettuun tukeen (taulukko).

Tehostettua ja erityistä tulea saaneet oppilaat (%) Rovaniemellä ja
koko maassa vuosina 2013-16
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Kuva 11, Tehostettua ja erityistä tukea saaneet oppilaat (%) Rovaniemellä ja koko maassa. Lähde: Rovaniemen kaupunki

14

ROVANIEMEN KAUPUNKI
LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020
Koulujen hyvinvoinnin seuranta tehostui oppilaitosympäristön terveyden ja turvallisuuden tarkastusten, Terveyden ja
hyvinvoinnin seurannan TEA-viisarin, laajojen terveystarkastusten luokkakohtaisen yhteenvedon sekä MOVE-mittausten myötä. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa osallistuivat ensimmäistä kertaa kouluterveyskyselyyn.
Yleisesti lasten ja nuorten hyvinvointi on kasvanut ja suurin osa lapsista ja nuorista voi todella hyvin. Toisaalta eriarvoistuminen on kasvanut koko maassa: ongelmat kasautuvat lisääntyvässä määrin samoille oppilaille ja alueelliset erot
ovat merkittäviä. Sukupuoli, kulttuuritausta, vanhempien sosioekonominen asema vaikuttavat eriarvoistumiseen.
Rovaniemeläisistä 4.-5. luokkalaisista kyselyyn vastasi 86 %. Rovaniemen tulokset mukailevat valtakunnallisia tuloksia.
Yleinen terveydentila koetaan valtaosin hyväksi, suuri osa oppilaista on elämäänsä tyytyväisiä ja enemmistö koululaisista pitää koulunkäynnistä (tytöt 87 % ja pojat 74,2 %). Puolet alakoululaisista liikkuu vähintään tunnin päivässä.
Koulukiusaamista vähintään kerran viikossa koki noin 8 % oppilaista, päänsärystä kärsi usein 15 % ja mielialaongelmista raportoitiin hieman maan keskiarvoa enemmän.
Yläkoulussa Rovaniemellä oli hyvä suunta useilla osa-alueilla: koulukiusaaminen oli selkeästi vähäisempää kuin valtakunnallisesti, suuri osa yläkoululaisista koki saavansa opettajalta apua (85 %), päihteiden käyttö on vähentynyt ja vain
6,5 % kertoo tupakoivansa päivittäin. Kuitenkin sairauspoissaoloista yläkoululaiset raportoivat selvästi muuta maata
enemmän: sisäilman tunkkaisuuden jopa 30 % koki haittaavan paljon.
Kouluterveyskyselyn tuloksia on esitetty tarkemmin osoitteessa: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Hyvinvointitieto/Kyselyt-ja-tulokset

Lastensuojelu ja sijoitukset
Taulukko 2 Lastensuojelun tilastoja. Lähde: Rovaniemen kaupunki
Lastensuojelun tilastoja
Sijoitetut lapset ja nuoret vuoden aikana
Huostassa olevat lapset
ja nuoret vuoden aikana
Huostassa olevat lapset
31.12
Kiireellisesti sijoitettujen lasten lkm vuoden
aikana
Avohuollon asiakkaana
olleiden 0-17 –vuotiaiden lasten lkm
Lastensuojeluilmoituksen lkm
Lasten (0-17 –v) lkm
josta tullut lastensuojeluilmoitus

2009
191

2010
200

2011
194

2012
204

2013
299

2014
272

2015
208

2016
219

98

92

85

90

89

80

81

78

86

67

68

68

76

73

68

72

27

33

46

49

55

40

50

26

618

700

731

862

923

884

909

721

636

618

640

850

937

863

1052

1060

512

499

494

616

654

620

675

732

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä nousi vuonna 2016 hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Huostassa olevien lasten lukumäärä laski. Suuri lasku tapahtui kiireellisesti sijoitettujen lasten lukumäärässä vuoden aikana. Perheiden tilanteisiin saatiin lisäresurssia perheisiin annettavana avokuntoutuksena ostopalveluna, jolla pystyttiin laskemaan lasten sijoitusten määrää kiireellisissä tilanteissa. Samoin avohuollossa olleiden lasten lukumäärä
laski. Tähän vaikuttaa arviointitiimin vahvistaminen ja sosiaalihuoltolain peruspalveluihin lisätyt henkilöstö resurssit,
jolloin asiakkaita ohjautuu peruspalveluihin kun lastensuojelun tarvetta ei ole. Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä on
noussut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Yhteiskunnallinen talouslama nostaa aina lastensuojelun vireillepanojen määrää ja lisäksi ilmoituksiin lasketaan myös sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset palvelutarpeen arvioinnista. Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut valtakunnallisesti.
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Taulukko 3 Lastensuojelun sijoitukset. Lähde: Rovaniemen kaupunki
Sijoitukset
Laitossijoitukset
Perhesijoitukset
Sijoitukset
yht.

2013
määrä

as.lkm

172

115

til
31.12
47

127

100

299

192

2014
määrä

2015
määrä

as.lkm

205

134

til.
31.12
48

71

106

90

132

311*

224*

132

as.
lkm
94

til.
31.12
57

69

98

91

116

272

196

2016
määrä

as.lkm

94

73

til.
31.12
44

80

125

108

88

128*

219

174

132

Lastensuojelun sijoitukset painottuvat sijaisperhehoitoon lastensuojelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Laitos
sijoitusten 44:stä sijoituksesta 31 oli ostopalvelulaitoksissa ja 13 kaupungin omassa Etelärinteen lapsi ja nuorisokodissa. Sijaisperhehoidon osuus oli 67 %, mikä toistaa edellisvuoden trendiä. Sijaisperhehoidon osuus vuonna 2015 oli
63 % ja laitoshuollon osuus 37 %. Eli sijaisperhehoidon osuus on noussut selvästi.
Selityksiä:
Yksi lapsi on voinut olla sijoitettuna useamman kerran saman vuoden aikana.
Perhekuntoutusyksiköissä (ensi- ja turvakoti) asiakkaita ei näillä listoilla ei ole. Näitä asiakkaita on ollut 1-2. Ensi- ja
turvakodin sijoitukset ovat yleensä lyhytaikaisia (muutaman päivän) kriisitilanteisiin liittyviä sijoituksia.

Perheneuvola

Kuva 12, Perheneuvolan asiakkaat vuoden aikana (lkm/1000 alle 18-vuotiasta). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Perheneuvolan asiakkaiden määrä laski väliaikaisesti vuonna 2014, mutta pysyi muutoin tasaisena. Asiakkuuksia
suhteessa alle 18-vuotiaaseen väestöön oli Rovaniemellä hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Perheneuvolan työote on muuttunut siten, että keskittymistiimi on ottanut osansa kouluikäisten asiakkuuksista, jotka perheneuvolassa ovat näin ollen vähentyneet. Lisäksi perheiden osalta on keskitytty aiempaa enemmän vanhempien
kanssa työskentelyyn, jolloin asiakkuuksissa eivät näy lapset.
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Fyysinen toimintakyky

Kuva 13, 20 metrin viivajuoksun tulokset, 5. luokka. Lähde: MOVE-mittaus

Kuva 14, 20 metrin viivajuoksun tulokset, 8. luokka.
Lähde: MOVE-mittaus
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Kuva 15, Etunojapunnerruksen tulokset, 5. luokka. Lähde: MOVE-mittaus

Kuva 16, Etunojapunnerruksen tulokset, 8. luokka. Lähde: MOVE-mittaus
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Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä
toimintakyvystä huolehtimiseen. Lisätietoja ja tuloksia Lapin tasolla löytyy täältä: http://www.edu.fi/move
Tulosten perusteella 5. luokan tyttöjen viivajuoksun tulokset ovat lähellä koko maan tasoa ja poikien koko maan tasoa paremmat. 8. luokan tyttöjen viivajuoksun tulokset ovat koko maan tasoa huonommat ja poikien koko maan tasoa paremmat.
Tulosten perusteella 5. luokan tyttöjen etunojapunnerruksen tulokset ovat lähellä koko maan tasoa, mutta poikien
koko maan paremmat. 8. luokan tyttöjen etunojapunnerruksen tulokset ovat koko maan tasoa huonommat ja poikien
koko maan tasoa paremmat.
Mittaustuloksia on suoritettu myös muista fyysiseen toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä, mutta hyvinvointikertomukseen on voitu poimia vain osa tuloksista.
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Nuoret ja nuoret aikuiset:

Terveys

Kuva 17, Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18-24-vuotiaat (lkm/1000 vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden nuorten osuus laski tarkastelujakson aikana. Vuonna 2015 osuus
laski koko maan tasoa matalammaksi. Positiiviseen kehitykseen on voinut vaikuttaa nuorten mielenterveyspalvelujen, Nupin, toiminnan laajentuminen ja integroituminen nuorten palveluihin.
SOTKAnetin kuvaus indikaattorista: 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.
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Koulutus ja toimeentulo

Kuva 18, Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat (% vastaavan ikäisestä väestöstä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus)
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuorten osuus on laskenut Rovaniemellä ja on vertailukohteita pienempi.

Kuva 19, Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat (% vastaavan ikäisestä väestöstä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus laski tarkastelujakson aikana. Osuus on koko maan tasoa matalampi. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta.
Taulukko 4, Opintojen keskeyttäminen (negatiivinen eroaminen) Lähde: Rovaniemen kaupunki
LUKIOT
Opintojen keskeyttäminen (negatiivinen eroaminen)
Oppilaitos
Lukuvuosi
Lukuvuosi
2013-2014
2014-2015
kesk./aloittaneet/ %
kesk./aloittaneet/ %

Lukuvuosi
2015-2016
kesk./aloittaneet/ %

Lukuvuosi
2016-2017
kesk./aloittaneet/ %

Lyseonpuiston lukio

3/ 210 / 1,4 %

6 / 210 / 2,9 %

3/ 210 / 1,4 %

4 / 210 / 1,9 %

Ounasvaaran lukio

1/ 90 / 1 %

0 / 90 / 0 %

0/ 90 / 0 %

1 / 98 / 1 %

1 / 17 / 5,9 %

3 / 23 / 13 %

1/ 10 / 10 %

0

5/ 125 / 4 %

0 / 94 / 0 %

0 /95 / 0 %

1 / 147 / 1 %

Muurolan lukio
Ammattilukio
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

lukiot
lukiot
lukiot
lukiot

yht:
yht:
yht:
yht:

2,2%
2,2 %
1,0 %
1,3 %
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Taulukko 5, Opintojen keskeyttäminen (negatiivinen eroaminen) Lähde: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Opintojen keskeyttäminen (negatiivinen eroaminen)
Oppilaitos
Kalenterivuosi
Kalenterivuosi
2013
2014
kesk./opisk.-ka. / %
kesk./opisk.-ka. / %
Lapin ammattiopisto, Jo45 / 887 / 5,1 %
kiväylä
Tuotantoalat
Lapin ammattiopisto,
19 / 436,5 / 4,4 %
70 / 1249 / 5,6 %
Jänkätie
Lapin ammattiopisto,
7 / 130 / 5,4 %
Palvelualat
Kairatie
78 / 930 / 8,3 %
Lapin ammattiopisto,
16 / 145,5 / 11,0 %
Metsäruusu
Lapin ammattiopisto,
26 / 554 / 4,7 %
Porokatu
Lapin matkailuopisto,
49 / 526 / 9,3 %
30 / 488 / 6,1 %
Toripuistikko
Santasport Lapin urhei11 / 141 / 7,8 %
4 / 152 / 2,6 %
luopisto

Kalenterivuosi
2015
kesk./opisk.-ka. / %

Kalenterivuosi
2016
kesk./opisk.-ka. / %

34 / 952,5 / 3,6 %

51 / 938,5 / 5,4 %

12 / 444,5 / 2,7 %

13 / 539 / 2,4 %

(toiminta siirtyi Jokiväylään)

-

6 / 100 / 6,0 %

(toiminta siirtyi Jänkätielle)

23 / 572,5 / 4,0 %

31 / 628,5 / 4,9 %

27 / 465 / 5.8 %

26 / 387,5 / 6,7 %

4 / 162 / 2,5 %

3 / 163 / 1,8 %

Negatiivisesti eronneiden määrä kalenterivuodessa jaetaan kalenterivuoden laskentapäivien (20.1 ja 20.9.) aritmeettisella keskiarvolla. Tämä on ammatillisessa koulutuksessa kansallisesti käytettävä mittari.
Vuonna 2013 ei ole käytettävissä toimipistekohtaisia lukuja, sillä organisaatiorakenne jakaantui eri tavalla (Tuotantoalat ja Palvelualat). Organisaatiorakenne muuttuu jälleen 1.8.2017 alkaen, kun koulutustoiminta siirtyy Toripuistikosta Jokiväylään.
Koulutustoiminta päättyi Kairatiellä 2014 ja Metsäruusussa 2015. Vuonna 2014 oli jo suurin osa Kairatien toiminnasta siirtynyt Jokiväylään. Metsäruusun toiminta siirtyi Jänkätielle lukuun ottamatta maatalousalaa ja puutarha-alaa, joiden koulutustoiminta loppui
kokonaan.

Yllä on esitetty opintojen keskeyttäminen oppilaitoksittain. Opintojen negatiivinen keskeyttäminen (keskeyttäminen
siten, että ei ole tietoa jatkosta muualla) on yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa kuin lukioissa. Lukioiden ja
ammatillisten oppilaitosten tilastoseurannassa on eroja, joten suoraa vertailua tiedoista ei tule tehdä.

Nuorten palvelut ja kouluterveyskyselyn tulokset
2. asteen opiskeluhuollon palvelut tulivat kunnille lakisääteisiksi vuoden 2014 opiskeluhuoltolain tultua voimaan. Lapin
ammattiopiston kuraattorit (N=5) siirtyivät kaupungin työntekijöiksi vuoden 2016 alusta. Tällä hetkellä koulutuspalveluissa työskentelee toisen asteen oppilaitoksissa viisi kuraattoria ja yksi opiskeluhuollon psykologi, psykologipalvelut
tuotetaan terveyspalveluiden kautta. Koska nuorten mielenterveyspalvelut ovat yhdistyneet erikoissairaanhoidon palveluihin, on psykologipalveluille oppilaitoksissa jatkossa kasvava tarve.
Valtaosa 2. asteen opiskelijoista voi hyvin, kokee terveydentilansa hyväksi ja terveystottumukset ovat kehittyneet
hyvään suuntaan. Kokemus elämänhallinnasta on niin ikään hyvä sekä ammattiin opiskelevilla (lähes 80 %) että lukiolaisillakin (noin 70 %). Huolenaiheita ovat ammattiopiston poikien nuuskan käyttö (30 %) sekä tyttöjen hyvinvointi:
ammattiin opiskelevista tytöistä 48,6 % ja lukiolaisista tytöistä 44,2 % on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen 12
kuukauden aikana. Ahdistuneisuusoireet ovat yleisiä erityisesti lukiolaistytöillä (22 %). He myös kokevat eniten yksinäisyyttä vertailtaessa muihin ryhmiin (yli 14 %).

Kuva 20, Tuntee itsensä yksinäiseksi. Lähde: Kouluterveyskysely
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Kouluterveyskyselyn tuloksia on esitetty tarkemmin osoitteessa: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Hyvinvointitieto/Kyselyt-ja-tulokset

Nuorisopalvelujen vaikutus hyvinvointiin
Rovaniemen nuorisopalvelut muodostuvat monista eri toiminnoista ja niille kaikille on yhteistä pyrkimys tarjota nuorille laadukkaat, tasavertaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä tuottaa kiinnostavaa ja kasvatuksellista nuoria vahvistavaa toimintaa. Kaikessa toiminnassa perustana ovat nuorisolain, Suomen lain ja yleisten eettisten
arvojen noudattaminen, päihteettömyys sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.
Keskeinen rooli nuorisopalveluiden toiminnassa on nuorilla itsellään. Nuorisopalvelut tarjoavat ammattitaitoisen ohjauksen sekä välineet ja puitteet, joissa nuoret itse osallistuvat, aktivoituvat ja saavat aikaan. Ajatuksena on, että
nuorena saatu vastuu ja onnistumisen kokemukset kantavat pitkälle.
Valtuustokaudella 2013 - 2016 nuorisopalveluissa tehtiin useita nuorten hyvinvointiin vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä:
•
Alueellisissa nuorisopalveluissa alueen nuorisotilojen ja koulujen välistä yhteistyötä kehitettiin. Rovaniemelle
luotiin koulunuorisotyömalli, jossa nuoriso-ohjaajat työskentelevä osittain myös kouluilla.
•
Loma-ajan toiminnoilla tuettiin perheitä ja vanhemmuutta järjestämällä lapsille ja nuorille leiri- ja kesäkurssitoimintaa sekä työpajoja. Kesällä 2015 avasimme Rovaniemellä liikennepuiston, jossa järjestettiin lapsille
ohjattua toimintaa ja vahvistettiin liikennekasvatusta.
•
Vuonna 2015 Monden konseptia muutettiin nuorisokeskukseksi. Monden nuorisokeskuksessa järjestetään erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia, kursseja, seminaareja ja työpajoja. Mondella toimii myös erittäin suosittu Pelitalo Mondento. Toimintaa Mondella on aamusta iltaan. Muutos avasi tilan entistä enemmän nuorten
omaehtoisille ryhmille sekä järjestöille, unohtamatta kuitenkaan avointa toimintaa, joka on Mondella nykyään
suunnattu yli 16-vuotiaille. Monden kohdalla konseptin muutos nosti nuorten käyntikertojen määrää huomattavasti.
•
Nuorisopalveluissa kehitettiin useita nuorisotyöllisyyttä, sosiaalista vahvistamista ja nuorten osallisuutta tukevia toimintoja, kuten Parkki-toiminta, kurssi- ja koulutustoiminnot sekä kesätyöllistäminen. Lisäksi yhteistyö
Ohjaamon kanssa aloitettiin.
•
Rovaniemen kaupungin etsivään nuorisotyöhön tuli uusi työntekijä vuonna 2016, mikä näkyy asiakkaiden
määrän kasvussa. Tämä uusi etsivän nuorisotyöntekijän resurssi kohdennettiin ennaltaehkäisevään työhön
yläkouluikäisten pariin.

Sosiaaliset suhteet

Kuva 21 Nuorten käyntikerrat eri tiloilla. Lähde: Rovaniemen kaupunki
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Kuva 22 Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret. Lähde: Rovaniemen kaupunki
Tilastoihin on kerätty nuorisopalveluiden järjestämään nuorisotilatoimintaan osallistuneiden nuorten määrä. Mittareina on käytetty käyntikertoja sekä yksilö- ja ryhmätoiminnassa tavoitettuja nuoria (eli eri nuorten määrää). Määrissä tapahtuu vuosittain vaihtelua, johtuen nuorisotiloilla noin kolmen vuoden välein tapahtuvista sukupolven vaihdoksista, tämä kuuluu normaaliin vaihteluun. Esimerkiksi, vuonna 2015 Napparin sekä Murkun nuorisotiloilla tapahtui
sukupolven vaihdos. Lisäksi tilastoista on huomattavissa nuorisotiloissa tapahtuneet ohjaaja-vaihdokset.
Zillarin nuorisotila suljettiin keväällä 2015 sisäilmaongelmien vuoksi. Korvaavaa tilaa Sinetän alueelta ei löytynyt,
joten Zillarin tilastossa ovat kävijämäärät ainoastaan tammi-maaliskuun ajalta. Syksyllä 2015 Monden konseptia
muutettiin nuorisokeskukseksi. Konseptin muutoksen myötä Mondella ei enää tilastoida yksilö- ja ryhmätoiminnassa
tavoitettuja nuoria (eli eri kävijöitä), vaan ainoastaan nuorten käyntikertoja. Konseptin muutos oli onnistunut ja lisäsi
Monden käyntikertoja.

Etsivä Nuorisotyö
Etsivään nuorisotyöhön ohjautuneiden nuorten kokonaismäärä nousi vuonna 2016 aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Sukupuolijakaumassa ei tapahtunut vuosien 2013 - 2016 välisenä aikana merkittävää vaihtelua. Vuonna 2016 etsivässä
nuorisotyössä aloitettiin näkyvämmin ennaltaehkäisevän työn tekeminen, mikä voi myös olla yksi selittävä tekijä asiakasmäärän nousussa vuonna 2016. Toisen asteen oppilaitokset ovat ohjanneet nuoria etsivään nuorisotyöhön eniten
vuosina 2013- 2016. Tilastoissa eivät näy etsivään nuorisotyöhön kuuluvat Parkki-toiminta, kymppiluokkien kanssa
tehtävä yhteistyö, tapahtumat, kohdennettu pienryhmätoiminta ja jalkautuminen. Vuosina 2015 - 2016 jatkotoimenpiteinä etsivän nuorisotyöntekijän tuki ja tsemppaus oli selvästi eniten käytetty jatkotoimenpide. Myös tulevaisuustyöskentely näkyy vuoden 2016 tilastoissa uutena jatkotoimenpiteenä.
Taulukko 6 Etsivä nuorisotyön tilastot. Lähde: Rovaniemen kaupunki
*tavoitetut nuoret= otettu yhteyttä ja asiakkuus aloitettu.
Vuosi

Tavoitettu/
joista
naisia

Yhteistyötaho, josta nuori on ohjautunut etsivän työn piiriin
1.
2.
3.

Jatkotoimenpiteet, joihin ohjattu etsivästä nuorisotyöstä
1.
2.
3.

2013

Etsivään työhön ohjautuneet nuoret
(kokonaismäärä), joista
naisia
181/79

127/56

2014

181/80

155/70

2015

171/66

142/59

2016

210/75

170/64

2.asteen ammatillinen
koulutus/
75hlö
2.asteen ammatillinen
koulutus/70hlö
2. asteen ammatillinen
koulutus/56hlö
2.asteen ammatillinen
koulutus
/84hlö

Peruskoulu/30hlö

Terveystoimi/16hlö

Jatkanut opintoja/129hlö

Muut toimenpiteet/16hlö

Toimeentuloon
liittyvät asiat/
14hlö

Peruskoulu/
18hlö

Terveystoimi/
17hlö

Toimeentuloon
liittyvät
asiat/47hlö

Jatko-opinnot/40hlö

Puolustusvoimat ja siviilipalvelus/19 hlö

Nuoren suora
yhteydenotto/17hlö

Etsivien tuki ja
tsemppaus/
64hlö

Toimeentuloon
liittyvät asiat/
33hlö

Nuoren suora
yhteydenotto
/24 hlö

Sosiaalitoimi /
15hlö

Etsivien tuki ja
tsemppaus/
85hlö

Toimeentuloon
liittyvät asiat/
31hlö

Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi / 36hlö
Työttömäksi
työnhakijaksi ilmoittautuminen/ 25hlö
Tulevaisuustyöskentely/
30hlö
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Työikäiset:

Elämänlaatu

Kuva 23 Elämänlaatunsa (EUROHIS-8) hyväksi tuntevien osuus 20-64-vuotiaista (% vastaavan ikäisestä väestöstä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
20-64-vuotiaista rovaniemeläisistä elämänlaatunsa hyväksi kokee noin 54 prosenttia. Osuus on lähellä koko maan
keskimääräistä tasoa. Tiedot perustuvat alueelliseen terveys- ja hyvinvointitutkimukseen (ATH). Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä ovat vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
SOTKAnetin mukaan elämänlaadussa on kyse kuntalaisen arviosta elämästään siinä kulttuuri- ja arvoympäristössä,
jossa hän elää, ja suhteesta hänen omiin päämääriinsä, odotuksiinsa, arvoihinsa ja muihin hänelle merkityksellisiin
asioihin. Elämänlaadusta kertova indikaattori on tiivis, mutta silti moniulotteinen mittari, joka kattaa elämänlaadun
neljä ulottuvuutta eli fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden. Elämänlaatuindikaattori muodostettiin WHO8-EUROHIS-mittarin sisältämien kahdeksan kysymyksen pohjalta.
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Kunto ja keho

Kuva 24 Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus 20-64-vuotiaista (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Rovaniemeläisten liikunnan harrastaminen on vähentynyt alueellisen terveys ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) mukaan. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittama liikunta-aktiivisuustieto. Mittari on kuitenkin SOTKAnetin mukaan osoittautunut validiksi ja luotettavaksi niin terveyden kuin liikunnan objektiivisten mittausten näkökulmasta.

Kuva 25 Lihavien osuus (Kehon painoindeksi BMI 30 KG/M2) 20-64-vuotiaista (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Lihavien rovaniemeläisten osuus on kasvanut alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) mukaan. Yli viidennes kyselyyn vastanneista rovaniemeläisistä on tutkimuksen mukaan lihava. Tutkimuksessa lihavuutta on arvioitu
painoindeksi avulla, joka on laskettu kysymällä vastanneiden pituutta ja painoa. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä ovat vastaajan itse ilmoittamat tiedot pituudesta ja painosta.
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Terveys

Kuva 26 Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus 20-64-vuotiaista (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Rovaniemeläisistä terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokee noin 36 % alueelliseen terveys- ja hyvinvointitutkimukseen (ATH) vastanneista. Osuus on jonkin verran maan keskitasoa suurempi. Indikaattorin tulkinnassa
täytyy ottaa huomioon, että kyseessä ovat vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
SOTKAnetin kuvaus indikaattorista: Koetulla terveydellä tarkoitetaan henkilön ilmaisemaa kokemusta omasta yleisestä terveydentilastaan. Se on yksi yleisimmin väestötutkimuksissa käytetyistä kansainvälisistä terveydentilan indikaattoreista. Itseilmoitettuna mittarina se täydentää objektiivisempien mittareiden valikoimaa terveystutkimuksissa.
Koettuun terveyteen vaikuttavat mm. henkilön tiedossa olevat todetut sairaudet, erilaiset oireet, toimintakyky ja elintavat.
Koettu terveys tiivistää terveydentilan eri puolia, ja se ennustaa yksilötasolla hyvin kuolleisuutta, toimintakykyä, laitoshoitoon päätymistä ja terveyspalvelujen käyttöä yksilötasolla. Suomalaisesta työikäisestä väestöstä reilu kolmannes kokee terveytensä olevan keskinkertainen tai sitä huonompi. Suomalaiset arvioivat terveytensä huonommaksi
kuin muiden Pohjoismaiden asukkaat. Vanhemmat ihmiset kokevat terveytensä huonoksi huomattavasti yleisemmin
kuin nuoremmat. Keski-ikäisen ja iäkkään väestön koettu terveys on kuitenkin viime vuosikymmeninä parantunut.
Ylempiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvat kokevat terveytensä keskimäärin paremmaksi kuin muut. Sosioekonomisen aseman mukaiset erot ovat samansuuntaiset, tarkasteltiinpa sitten koulutus-, ammatti- tai tuloryhmiä. Vähemmän koulutusta saaneet, työntekijäammateissa toimivat ja pienituloiset kokevat terveytensä huonommaksi kuin pitkän koulutuksen saaneet, toimihenkilöt tai suurituloiset. Myös työllisyystilanteella on yhteys koettuun terveyteen:
työssä olevat kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin työttömät.
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Kuva 27 Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 25-64-vuotiaat (lkm/1000 vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen 25-64-vuotiaiden rovaniemeläisten osuus tuhatta vastaavan ikäistä kohti laski tasaisesti vuosina 2013 -2015. Suuntaus oli sama myös useimmissa vertailukohteissa. Osuus
on hieman koko maan tasoa suurempi.

Kuva 28, Itsemurha-ajatuksia viimeisen 12 kuukauden aikana (yli 20-vuotiailla). Lähde: ATH-tutkimus.
Rovaniemi sijoittuu heikoimmin yli 50 000 asukkaan kaupungeista itsemurha-ajatuksia mittaavan ATH-kyselyn indikaattorin perusteella. Yli kahdeksan prosenttia vastanneista on miettinyt itsemurhaa. Kuvio on sama kuin vuoden
2015 hyvinvointikertomuksessa. Indikaattorista ei ole saatavilla samanlaista aikasarjaa, kuin muista tässä hyvinvointikertomuksessa esitetyistä ATH-kyselyn indikaattoreista. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä ovat vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
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Päihteet

Kuva 29 Päivittäin tupakoivien osuus 20-64-vuotiaista, AUDIT-C (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Päivittäin tupakoivien rovaniemeläisten osuus 20-64-vuotiasta oli vuonna 2015 merkittävästi suurempi kuin vuonna
2014. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä ovat vastaajan itse ilmoittamat tiedot.

Kuva 30 Alkoholia liikaa käyttävien osuus 20-64-vuotiaista, AUDIT-C (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
40 prosenttia alueelliseen terveys ja hyvinvointitutkimukseen (ATH) vastanneista rovaniemeläisistä käyttää liikaa alkoholia AUDIT-C kyselyn perusteella. Osuus on kasvanut tarkastelujakson aikana. Indikaattorin tulkinnassa täytyy
ottaa huomioon, että kyseessä ovat vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
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Sosiaaliset suhteet

Kuva 31 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus 20-64-vuotiaista (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on vaihdellut Rovaniemellä tarkastelujakson aikana. Tiedot perustuvat alueelliseen terveys ja hyvinvointitutkimukseen. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä ovat vastaajan itse ilmoittamat tiedot.

Toimeentulo ja työkykyisyys

Kuva 32 Toimeentulotulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuus 25-64-vuotiasta laski lievästi tarkastelukaudella. Osuus on nyt hieman koko maan tasoa matalampi, kun vielä vuonna 2012 tilanne oli päinvastainen. Pitkäaikaisasiakkaiden osuus väestöstä mittaa paremmin todellista köyhyyttä kuin kaikkien toimeentulotukiasiakkaiden osuus. Kaikkien toimeentulotukea saaneiden osuus on pysynyt Rovaniemellä viime vuodet tasaisena, kun taas koko maan osalta osuus on ollut
kasvussa.
SOTKAnetin kuvaus toimeentulotuesta: Lain mukaan toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluvaa viimesijaista taloudellista tukea, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.
Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.
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Kuva 33 Sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat (lkm/1000 vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Sairauspäivärahaa saaneiden osuus pieneni hieman vuosien 2012 (118,8) ja 2015 (109) välillä. Samalla ero koko
maan tasoon hieman kaventui. SOTKAnetin mukaan indikaattoria indikaattori kuvaa pitkäaikaista työkyvyn alenemista ja ennakoi kohtalaisen hyvin myös tulevaa työkyvyttömyyttä.
SOTKAnetin mukaan indikaattoria voi käyttää lähinnä ilmaisemaan pitkittynyttä työkyvyn alenemista, ja muuttuja
toimii kohtalaisen hyvin myös tulevan työkyvyttömyyden ennakointimuuttujana.

Kuva 34 Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 25-64-vuotiaat (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus pysyi tarkastelujakson aikana vuosina 2012 - 2015 tasaisena. Osuus oli
aavistuksen koko maan keskiarvoa korkeampi.
Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen ilmaisee pitkäaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä. Yleisimmät sairausryhmät
sen taustalla ovat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, yksittäisistä sairauksista depressio ja
selkäsairaudet. Työkyvyttömyys ilmentää vain osin sairastavuutta, sillä eläkkeelle hakeutumiseen vaikuttaa myös
mm. henkilön taloudellinen tilanne ja työttömyys. Sairauksien esiintyvyyden tarkasteluun työkyvyttömyyseläkkeet
soveltuvat siten vain varauksin. Indikaattorista on myös huomattava, että lukuja ei ole vakioitu iän suhteen.
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Ikäihmiset:

Terveys

Kuva 35 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä (lkm/1000 vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä 65 vuotta täyttäneiden osalta laski tarkastelujakson aikana
koko maan tasoa matalammaksi. Rovaniemellä on pitkäaikaissairauksien kontrollikäyntejä siirretty lääkäreiltä koulutuksen saaneille hoitajille. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden terveyden- ja sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla ja lääkärin suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo.
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65,40

Kuva 36 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut 65 vuotta täyttänee (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden osuus pysyi tarkastelujaksolla tasaisena. Rovaniemen taso on hieman koko maan tasoa korkeampi. Erityiskorvausoikeus kuvaa melko hyvin pitkäaikaissairastavuutta
väestössä. Sen ulkopuolelle jää kuitenkin mm. allergioita ja joitakin tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Indikaattorille on
tyypillistä, että se vaihtelee vuodesta toiseen suhteellisen vähän.

Kuva 37 Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä (lkm / 10 000 vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä ovat pysyneet viime vuosina melko tasaisena.
Koko maan taso on jonkin verran Rovaniemen tasoa matalampi.
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Asuminen, kotihoito ja kuntoutus

(89,2 %)

Kuva 38 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden rovaniemeläisten osuus ikäluokastaan on ollut tarkastelujakson aikana kasvussa. Vuonna 2012 osuus oli 89,2 prosenttia ja vuonna 2015 osuus oli 91,2 prosenttia eli hieman yli maan keskimääräisen tason (90,6 %). Kotona asuminen on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. Yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on noin 49 prosenttia ikäluokasta, mikä on hieman korkeampi kuin koko maan keskimääräinen taso.
Kotona asumisen mahdollistamiseksi Rovaniemi lähti mukaan ARAn Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeeseen
vuonna 2014. Sekä vuonna 2015 että 2016 myönnettiin hissiavustusta yhteen kohteeseen.

Kuva 39 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus vastaavan ikäisistä lähentyi
tarkastelujaksolla koko maan tasoa.
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Kuva 40 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet (% vastaavan ikäisistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoivaosastoilla olevien 75 vuotta täyttäneiden rovaniemeläisten osuus vastaavan ikäisistä laski lievästi tarkastelujakson aikana. Osuus on matalampi kuin koko maassa keskimäärin. Rovaniemellä on
edetty tavoitteiden mukaisesti.

Kuva 41 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Omaishoidontuensaajien osuus kasvoi hieman tarkastelujakson aikana ja pysyi koko maan tasoa korkeampana eli
ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisena.
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Kuva 42 Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11 olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (% vastaavan ikäistä). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus laski tarkastelujakson aikana. Vuonna 2015
osuus laski koko maan tasoa matalammaksi ja lasku jatkui vuonna 2016. Vuonna 2013 kotihoidon asiakasrakennetta
käytiin läpi ja asiakkaita ohjattiin tarvittaessa muihin avopalveluihin, mm. seniorineuvoloihin. Tilastoon ei kirjaudu
kaikki kotihoidon palvelusetelien käyttö, mikä osaltaan vaikuttaa vuoden 2016 tasoon. Tavoitteena on kuitenkin lisätä
kotona asumisen osuutta nykyisestä.
Vuonna 2016 alkaneessa Toimiva kotihoito -hankkeessa on kehitetty vahvasti kotihoitoa 24/7, palveluohjausta, teknologian käyttöä kotihoidossa ja kotikuntouksen toimintamallia. Kotikuntoutukseen perustettiin 2017 kahdeksan kuntoutushenkilöstön tointa.

Huom. Ikäihmiset ovat olleet aiemmin mukana alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (ATH), mutta viimeisimmässä ATH-tutkimuksessa ei ole raportoitu Rovaniemen tuloksia yli 75-vuotiaista. Tämän vuoksi esimerkiksi
itsensä yksinäiseksi tuntevien ikäihmisten osuutta ei voida raportoida. Vuoden 2015 hyvinvointikertomuksessa on
kuitenkin käsitelty aiempien vuosien ATH-tutkimuksen tuloksia.
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Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat avopalvelut ja veteraanikuntoutus Rovaniemellä 2015 - 2017
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat avopalvelut
Ikäihmisten palveluohjauksessa veteraaniasioita on hoitanut palveluohjaaja ja kaksi veteraanityöntekijää sekä Ikäosaamiskeskuksessa veteraanien kuntoutusasioita kuntohoitaja. Palveluohjaaja on aloittanut yhteyshenkilönä toimimisen vuoden 2014 alusta ja samalla on aloitettu tarkempi rahojen käytön seuranta ja veteraanien ohjaus. Kansaneläkelaitokselta on saatu lista palveluihin oikeutetuista rintamaveteraaneista. Palveluohjaaja on käynyt veteraanijärjestön tilaisuuksista tiedottamassa rintamaveteraanien palveluista ja veteraanityöntekijät ovat myös käyneet esittäytymässä.
Kotona asuvien rintamaveteraanien määrä on laskettu vuosittain vähentämällä ympärivuorokautisen hoivan piirissä
asuvat ja elinkoronsaajat. Rintamaveteraanien määrästä on vähennetty kunnassa asuvien sotainvalidien määrä. Vuosien aikana rintamaveteraaneja on siirtynyt kotoa laitoshoitoon sekä osa rintamaveteraaneista on kuollut. Palveluun
oikeutetut on tavoitettu erittäin hyvin. Seitsemän rintamaveteraania ei ole halunnut käyttää palvelua.
Vuonna 2014 aloitettiin veteraanityöntekijän kotikäynnit. Vuoden 2014 asiakaspalautteen johdosta veteraanityöntekijöiden työpanosta lisättiin. Vuonna 2015 kaksi veteraanityöntekijää palkattiin 100 % työsuhteeseen ajalle 20152016 ja 2017 on vielä lisätty 50% työntekijä.
Valtionkonttorilta 2015 saatua rahaa 249 705,33 € rintamaveteraaneille on käytetty kahden veteraanityöntekijän palkkaamiseen, toimintapäivien järjestämiseen (6 keväällä +6 syksyllä), kuljetuksiin toimintapäiville ja muihin
kuluihin(kirjeiden postitus). Veteraanit ovat osallistuneet aktiivisesti toimintapäiville. Saadun palautteen mukaan toimintapäivät ovat olleet suosittuja ja niitä toivottiin jatkettavan 2016 vuonna.
Rahaa on edellisten kulujen jälkeen jaettavaksi henkilökohtaisiin rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin
158089,61€. Raha on jaettu hakijoiden kesken, jokainen veteraani on saanut 420€. Lisämääräraha(syyskuu 2015)
jaettiin kokonaisuudessaan rintamaveteraaneille ja rahan suuruus oli 160€/rintamaveteraani.
Vuoden 2016 määrärahaa saatiin ensin 254430,00 ja lisämäärärahaa syksyllä vielä 30.000,00.
Vuoden 2017 määräraha on 659 973, 67 €. Siitä on irrotettu 22000€ laitoksissa asuvien veteraanien jalkojenhoitoon, jonka he saavat ostaa yksityiseltä 3 x vuodessa. Asiasta on tiedotettu palvelutaloihin. Rahasta on myös vähennetty veteraanityöntekijöiden osuus sekä toimintapäivät kuljetuksineen
Rintamaveteraanien kotiin annettaviin palveluihin on jokaiselle jaettu 1700€/henkilö valitsemiinsa palveluihin. Raha
on poikkeuksellisesti käytettävissä 31.7.2018 mennessä. Veteraanien määrä on tällä hetkellä kotiin annettavissa palveluissa 267 (syyskuu2017). Lisämäärärahaa 2017 on anottu ja tieto saadusta lisämäärärahasta tulee
syys-lokakuussa.
Palveluohjaaja koordinoi rintamaveteraanien kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluita. Veteraanityöntekijät ottavat
yhteyttä kaikkiin veteraaneihin ja tarvittaessa sopivat kotikäynnit. Kaikille veteraanirahaa hakeneille soitetaan. Aluksi
on soitettu heille, jotka eivät laskutuksen seurannan mukaan ole käyttäneet myönnettyä palvelua. Veteraanityöntekijä avustaa tarvittaessa palvelun tilaamisessa. Yhteydenottopuhelut sisältävät paljon ohjausta ja neuvontaa. Työntekijät ovat ohjanneet hakemaan mm. kuntoutusta ja kotiapua.
Veteraanien kotiin vietäviä avopalveluja ovat esim. kodinhoidolliset työt (pesuapu, saattaja-apu, jalkojenhoito kotona, kampaaja, hieronta, siivous, pyykkiapu, halkojenteko, pihatyöt, pienet remontit ym.), kotiin kuljetettavat ateriat, ateriasetelit (ruokailu kodin ulkopuolella ateriapaikassa), kuljetuspalvelu taksikortilla asiointiin/virkistykseen,
omaishoitajan vapaapäivän järjestäminen kotona (ei koske lakisääteistä vapaapäivää).
Kodinhoidollisia palveluja on asiakkaiden toivomuksesta ja uusien ohjeiden mukaan laajennettu vuonna 2017 kotiin
vietävien palvelujen osalta koskemaan mm. kampaajaa ja hierontaa. Näistä palveluista kaikkia muita paitsi omaishoitajalle järjestettäviä (ei lakisääteisiä) vapaapäiviä on käytetty. Saadun palautteen mukaan toimintapäivät ovat olleet
suosittuja sekä virkistäviä ja niitä toivotaan jatkettavan.
Veteraanityöntekijät ovat kotikäynneillä asiakkaan toiveiden mukaan mm. avustaneet asioinnissa, lomakkeiden täyttämisessä, lukeneet, seurustelleet, ulkoilleet, leiponeet, järjestäneet kahvihetkiä, käyneet kaupungilla yhdessä asiakkaan kanssa, avustaneet pienissä kotiaskareissa sekä neuvoneet ja opastaneet eri asioissa. Asiakkaiden toiveet on
huomioitu ja heidän kanssaan yhdessä sovitaan, mitä käynneillä tehdään. Tärkeintä asiakkaiden antaman palautteen
mukaan on ollut kiireetön yhdessäolo ja sosiaalinen kanssakäyminen. Palvelua annetaan tasapuolisesti kaikille rintamaveteraaneille koko laajan kaupungin alueella, myös äärialueilla. Käyntejä rintamaveteraanien luona on ollut mm.
Niesissä, Auttissa, Lohinivassa ym. Käynnit on sovittu tarpeen mukaan.

37

ROVANIEMEN KAUPUNKI
LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020
Veteraaneja huomioidaan Suomi100- vuoden kunniaksi. Veteraaneille on jaettu Facebook-ryhmän, Villasukat veteraaneille, Suomi 100 vuotta, neulomia villasukkia keväällä. Syksyn aikana rintamaveteraaneille viedään sinivalkoinen
konvehtirasia ja kiitoskirje presidentti Sauli Niinistöltä ja presidentin puolisolta Jenni Haukiolta.
Veteraanikuntoutus
Rovaniemellä veteraanikuntoutusta on järjestetty avokuntoutuksena, päiväkuntoutuksena ja laitoskuntoutuksena.
Kaikki kuntoutus ostetaan ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Avokuntoutusta on annettu pääsääntöisesti
veteraaneille kotiin, jolloin fysioterapeutti on antanut veteraanien toiveiden ja tarpeiden mukaan ohjausta, hoitoja tai
hierontaa. Päiväkuntoutusta on järjestetty alueen veteraaneille Lapin kuntoutuksessa. Laitoskuntoutusta on ollut eri
paikoissa, jotka ovat valtionkonttorin kilpailuttamia laitoksia.
Veteraanit ovat ikääntyneitä ja aiempaa huonokuntoisempia joten he toivovat enenevässä määrin kotona tapahtuvaa
kuntoutusta.
Vuonna 2015 veteraanikuntoutukseen on määrärahaa myönnetty 447.793,90 ja lisämäärärahaa 115.821,35(yhteensä 563.615,25). Kuntoutuspäätöksiä on tehty avokuntoutukseen 181 veteraanille, päiväkuntoutukseen 23 veteraanille sekä laitoskuntoutukseen 150 veteraanille ja 15 veteraanin puolisolle.
Veteraanikuntoutuksen yhteyshenkilönä on vuoden 2016 alusta toiminut ikäosaamiskeskuksen työntekijä. Aiemmin
yhteyshenkilönä toimi kuntoutuksen toimistosihteeri. Käytänteet ja ohjeistukset veteraanikuntoutuksen järjestämiseksi ovat pysyneet ennallaan 2015 vuodesta.
Veteraanikuntoutuksen määräraha oli vuonna 2016, 431 001,72 ja lisämääräraha 56 245,03, yht. 487
246,75. Määrärahaa tuli siis 76 368,50 vähemmän kuin vuonna 2015. Kuntoutuspäätökset toteutuivat seuraavasti;
avokuntoutus 156 veteraanille, päiväkuntoutus 15 veteraanille ja laitoskuntoutus 107 veteraanille ja 9 veteraanin
puolisolle. Toteutuneita päätöksiä oli 287. Päätöksiä tehtiin yht. 309 veteraanille, mutta niistä peruuntui 22 ennen
kuin ehtivät kuntoutuksen käyttää. Määräraha tuli käytettyä kokonaisuudessaan eli palautusta valtiokonttorille ei tarvinnut tehdä.
Veteraanikuntoutuksen määräraha on 2017 vuonna 421 430,12. Määräraha on vähentynyt 2016 vuodesta
9 571,60. Määrärahaa on laskettu olevan 1050,95 euroa/ rintamaveteraani. Lisämäärärahaa on anottu toukokuussa
2017, mutta sen suuruudesta tulee valtiokonttorilta tieto vasta syys- lokakuussa. Kaupunki ei ole varannut veteraaneille määrärahaa omissa budjeteissaan.
Veteraanikuntoutukseen oikeutettuja veteraaneja on Kelan listan mukaan tällä hetkellä 349 (alkuperäisestä listasta
poistettukuolleet). Veteraanikuntoutuspäätöksiä on tehty 264 syyskuuhun 2017 mennessä. Kuntoutuspäätöstä ja
lisämäärärahaa tai peruutuksia odottaa edelleen 32 hakemusta. Veteraaneista 72 ei ole vielä tälle vuodelle hakenut
kuntoutusta. Seurannan mukaan 21 veteraania ei ole koskaan tai ainakaan yli kymmeneen vuoteen hakenut kuntoutusta lainkaan. Vuoden 2017 veteraanimääräraha on kokonaisuudessaan jo kiinnitetty ja nyt odotetaan lisämäärärahaa, jotta voidaan käsitellä loput hakemukset.
Viime vuonna kehitettäväksi jätetty ja paljon kyselyjä aiheuttanut jalkojenhoito on nyt saatu järjestettyä. Kotona
asuvilla veteraaneilla on mahdollisuus ostaa jalkojenhoitopalvelut ”kotiin annettavien palveluiden määrärahoista”, kun
ovat hakemuksessa valinneet kohdan –kodinhoidolliset työt. Palvelutalojen veteraaneille on myös järjestetty jalkojenhoitoa. Palvelutaloissa asuville veteraaneille sekä palvelutalojen henkilökunnalle on lähetetty kirje, jossa heille kerrotaan oikeudesta tilata jalkojenhoitoa 3x / veteraani vuoden 2017 aikana.
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Kaikki ikäryhmät:

Terveys

Kuva 43 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset (€/asukas). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Vuoden 2015 sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset (3 365 €) asukasta kohti olivat Rovaniemellä lähellä koko
maan tasoa.

39

ROVANIEMEN KAUPUNKI
LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020

-kuolleisuusindeksi
-lääkekorvausoikeusindeksi
-työkyvyttömyysindeksi
Sairastavuusindeksi

2012
100,9
111
108
106,6

2013
98,9
110,8
108
105,9

2014
98,3
110,8
110
106,4

2015
96,3
111,6
113,3
107,1

2016
98,1
113,0
115,1
108,7

Kuva 44 Sairastavuusindeksi. Lähde: Terveyspuntari, Kela
Koko Suomen keskiarvo on 100. Kartassa Rovaniemi on jakokohtana. Terveyspuntarin indeksien avulla voi vertailla
väestön alueellisia sairastavuuseroja yhtenä vuotena. Tietoja ei pidä sen sijaan käyttää arvojen vertailuun eri vuosina.
Rovaniemen indeksiluku Kelan sairastavuusindeksissä on ollut viime vuodet koko maan tasoa huonompi. Vuoden
2016 indeksiluku (108,7) on koko maan tasoa (100) suurempi. Sairastavuusindeksi muodostuu kuolleisuusindeksistä,
lääkekorvausindeksistä ja työkyvyttömyysindeksistä.
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Diabetes
Psykoosit
Sydämen vajaatoiminta
Nivelreuma
Astma
Verenpainetauti
Sepelvaltimotauti
Kansantauti-indeksi

2012
103,4
102,7
135,9
113,2
141,7
112,8
124,2
119,1

2013
104,0
103,3
133,2
111,1
142,1
113,8
123,2
118,7

2014
105,8
104,6
128,0
113,9
144,2
114,8
122,4
119,1

2015
108,6
105,9
126,3
114,1
145,6
115,9
121,6
119,7

2016
110,9
106,4
124,6
115,5
150,5
115,6
121,2
120,7

Kuva 45 Kansantauti-indeksi. Lähde: Terveyspuntari, Kela
Koko Suomen keskiarvo on 100. Kartassa Rovaniemi on jakokohtana. Terveyspuntarin indeksien avulla voi vertailla
väestön alueellisia sairastavuuseroja yhtenä vuotena. Tietoja ei pidä sen sijaan käyttää arvojen vertailuun eri vuosina.
Rovaniemen indeksiluku Kelan kansantauti-indeksissä on ollut viime vuodet koko maan tasoa huonompi. Vuoden
2016 indeksiluku (120,7) on selvästi koko maan tasoa (100) suurempi. Kansantauti-indeksi muodostuu seitsemästä
indeksistä. Rovaniemellä on osallistuttu valtimotautien laatuverkoston toimintaan, jossa painopisteenä on diabeteksen ensitietoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja astmapotilaan hoitopolun kehittäminen.
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Liikunta hyvinvoinnin edistäjänä
Liikunnan asema lainsäädännössä nivoutuu pitkälti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Liikunnan vaikutus työkykyyn, terveyteen ja kansantautien ehkäisyyn tunnetaan nykypäivänä laajasti. Uusi liikuntalaki tuli voimaan
1.5.2015. Uudella liikuntalailla haluttiin muun muassa vahvistaa liikunnan peruspalveluluonnetta sekä monialaista ja
-ammatillista yhteistyötä. Lain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä.
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
sopivista toimintamuodoista.
Kaupungin liikuntapalvelut tuottaa soveltavan
liikunnan, terveysliikunnan ja uimahallin ryhmäliikuntapalveluja eri ikäryhmille. Soveltavan ryhmäliikunnan ohjauksia tuotettiin yhteensä 583 tuntia ja
ohjauksissa oli 6 147 käyntikertaa. Terveysliikunnassa työikäisten ryhmäliikunnan ohjaustunteja oli
yhteensä 965 tuntia ja ohjauksissa oli 10 154 käyntikertaa, ikäihmisten ryhmäliikunnan ohjaustunteja
tuotettiin yhteensä 1 244 tuntia ja ohjauksissa oli
20 346 käyntikertaa, sisältäen myös aluelautakunnille tuotetut ohjaustunnit. Ikäihmisten ryhmäliikuntapalvelujen lisäksi järjestettiin mm. "Kylien liikunta" -tapahtumia uimahallissa yhteiskuljetuksina
eri suunnittain maaseutukylistä, Soveltavan liikunnan talvipäivä ja liikuntapalvelut oli yksi "Sykettä
syksyyn toimintaa talveen" -tapahtuman tuottajista.
Lasten ja nuorten liikuntakerhoja tuotettiin ostopalveluna eri kouluilla. Kerhokertoja oli yhteensä 694 ja kerhokäyntejä 8 157. Kaupungin koordinoima yhteistyöverkosto Sportisti Roi tuotti lasten ja nuorten liikuntakerhotoimintaa ja liikuntatapahtumia. Verkostossa on mukana paikallisia palvelujen tuottajia sekä kolmannen sektorin liikuntapalvelujen tuottajia, liikunta- ja urheilujärjestöjä. Maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan keinoin tehtiin Kotohankkeen ja siihen Lapin aluehallintoviraston myöntämän avustuksen avulla. Soppi-hankkeen avulla on edistetty
nuorten sosiaalista osallisuutta seuratyön keinoin. Kuntien yhteistyökumppaneina hankkeessa on kolme pohjoista
jääkiekkoseuraa.
Uimahallipalvelut koostuvat allaspalveluista ja ryhmäliikuntapalveluista. Ryhmäliikuntapalveluista merkittävimmät
olivat lasten kesän uimakoulut ja koululaisten uimakoulut. Ryhmäliikunnan ohjaustunteja kertyi yhteensä 1844 tuntia
ja käyntikertoja 19 180. Uimahallin käyntikerrat olivat yhteensä 179 705 käyntiä.
Rovaniemellä toimii noin 200 järjestöä, jotka tuottavat suurimman osan seudulla toteutettavista liikunta- ja urheilupalveluista. Kaupunki tukee omaehtoista liikuntatoimintaa myöntämällä toimijoille harjoitusvuoroja hallinnoimilleen
liikuntapaikoille, myöntämällä järjestöille vuokratukea liikuntapaikoille, jotka eivät ole kaupungin hallinnoimia tai
omistamia sekä myöntämällä liikuntatoimintaa tuottaville järjestöille taloudellista avustusta liikuntatoiminnallisin perustein. Vuokratukea myönnetään yhdistyksille, joille kaupungilla ei ole osoittaa sen hallinnoimia tiloja.
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Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä
Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti ovat ihmisen kulttuurisia perusoikeuksia. Innostava, monipuolinen ja laadukas kulttuurielämä on keskeinen osa Rovaniemen kaupungin elinvoimaa, viihtyvyyttä sekä vetovoimaisuutta ja aivan olennainen osa hyvinvointia. Hyvinvointipalvelujen ketjussa kulttuurilla ja taiteella on tärkeä rooli yhteisöllisyyden edistäjänä, hyvän mielen tuojana ja osallisuuden kokemusten tuottajana.
Rovaniemen kulttuurinen infrastruktuuri on hyvä. Rovaniemellä kulttuuria pääsevät kokemaan yhdessä asukkaiden
kanssa myös matkailijat. Elämyksiä ja kohtaamisia tarjottiin kaikissa kaupungin kulttuurikohteissa, kuten myös mahdollisuuksia omaehtoiseen tekemiseen. Kulttuuri ja taide tarjosivat virikkeitä, kokemuksia, ennaltaehkäiseviä lähipalveluja ja ennen kaikkea tekemisen iloa.
Rovaniemen kaupunki sai UNICEF Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2015, jonka jälkeen toimintasuunnitelmaa päivitettiin seuraavalle kahdelle vuodelle. Vuoden 2017 marraskuussa arvioidaan jälleen, saako kaupunki tunnustuksen uudestaan. Toimintasuunnitelman mukaisesti on kiinnitetty enemmän huomiota lasten oikeuksien koulutukseen ja koulutukset on aloitettu luottamushenkilötasosta alkaen. Nuorisovaltuuston nuoret on koulutettu lasten oikeuksien kouluttajiksi.
Yleisen kulttuurituottamisen palvelut ovat matalan kynnyksen lähipalveluja, kuntalaisten elämänlaadun edistäjiä.
Kulttuuritarjonnassa korostuu asiakaslähtöisyys, alueellinen tasapuolisuus ja eri asiakasryhmien huomioiminen. Vuosittain tavoitetaan yli 20 000 kaupunkilaista. Kulttuuripalvelujen koordinoima Rovaniemi-viikko tarjoaa vuosittain
paljon maksuttomia tilaisuuksia ja osallistumisen paikkoja.
Laitakaupungin laulut -hanke on keskittynyt nimensä mukaisesti kaupunkimme laidalla asuvien kuntalaisten hyvinvointiin. Hankkeen keskiössä on kulttuurin roolin vahvistaminen kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, tasavertaisten kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen sekä asukkaiden osallisuuden ja osaamisen
parantaminen Rovaniemen reuna-alueiden kylissä. Kaikkiin tilaisuuksiin on ollut vapaa pääsy. Tilaisuuksia on tuotettu
sillä periaatteella, että kulttuuri viedään ihmisten luo. Kyseessä on matalan kynnyksen toiminta kaikille ikäluokille.
Kylätaloilla tavoitetaan laajasti asukkaita.
Lapin lastenkulttuuriverkoston (Kemi, Tornio, Ranua, Kolari, Kittilä, Saamelaiskäräjät, Sodankylä ja Rovaniemi)
koordinaatio on edelleen Rovaniemen vapaa-ajan palveluissa. Verkosto sai OKM:n lastenkulttuurin erityisavustuksen
kerhotoiminnan järjestämiseen, joka toteutetaan lukukauden aikana vuosina 2017-2018. Lapin lastenkulttuuriverkostolla on edustus Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksessa, mikä on näköalapaikka koko valtakunnan tason
toiminnan kehittämiseen.
Varhaiskasvatuspalveluihin integroitu tavoitteellinen taidekasvatus, Satusivellin-toiminta jatkuu kaupungin ylläpitämissä päiväkodeissa. Mukana ovat lähes kaikki 5-6-vuotiaat lapset. Lastenkulttuuripalvelut järjestetään pääsääntöisesti päivähoito- tai koulupäivän aikana, jolloin ikäryhmät saavutetaan hyvin. Lastenkulttuuritoiminnalla tavoitetaan vuosittain noin 11 000 lasta ja nuorta.
Rovaniemen kulttuuripalvelut vastaa aluekoordinaatiosta Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa kolmivuotisessa
Taidetestaajat-hankkeessa, jossa kaikki 8.luokkalaiset saavat taide-elämyksen sekä maakunnan että valtakunnan
tasolla. Hanke on hieno mahdollisuus kaikille Lapin 8.luokkalaisille päästä nauttimaan kulttuurista ja myös kehittämään yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa nuorille suunnattavaa tarjontaa.
Ikäihmisille suunnattujen kulttuuripalveluiden suunnittelussa huomioidaan tapahtumien järjestämisajankohta, sillä
he liikkuvat mieluiten päiväsaikaan.
Jo vuosien ajan yksi hyvä toimintamalli on ollut nuorten musiikin harrastajien ja opiskelijoiden työllistäminen muusikkoina hoivaosastoille kesäisin yhden kuukauden ajaksi. Nuoret muusikot tuovat iloa ja virkistystä asukkaille ja esityksiä voidaan viedä jopa asukkaan omaan huoneeseen. Tämä käytäntö on herättänyt valtakunnallista kiinnostusta.
Rovaniemen kaupunki on mukana Aili-verkostossa, joka on kuntatoimijoiden muodostama kulttuurisen seniori- ja
vanhustyön verkosto. Yhteisenä tehtävänä on vahvistaa kunnissa ja tulevissa maakunnissa toteutettavaa kulttuurista
seniori- ja vanhustyötä rakentamalla eri toimialoilla työskentelevien asiantuntijoiden välille pysyvä yhteistyöverkosto.
Kuntatoimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisella valmistaudutaan maakuntauudistukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen sekä rakennetaan yhteiskehittämiselle pohja.
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Kaupungin virallinen rytmiorkesteri Kunnan Pojat esiintyy vahvasti sote-suuntautuneena. Keikoilla käydään vanhainkodeissa (palvelutaloissa), asukastuvalla,
päiväkodeissa, eläkeläistiloissa ja muissa
lähinnä kaupungin organisaatioon kuuluvissa paikoissa. Esitykset ovat ilmaisia ja
usein myös avoimia kaikille. Kun tieto orkesterista levisi, alkoi keikkakalenteri
täyttyä hurjaa vauhtia. Erilaisiin ympäristöihin on menty ennakkoluulottomasti ja
kohdattu ihmisiä osana näiden arkea.
Kulttuurin saavutettavuus ja osallistavuus
on tällä toimintamallilla huomattavasti
parantunut. Kulttuuripalvelut on tavoittanut paljon uusia kuntalaisia.
Kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten
kansalaisten peruspalvelu, joka toteuttaa
kansalaisten sivistyksellisiä perusoikeuksia. Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto tavoittaa merkittävän määrän kuntalaisia - vuosittain 500 000 asiakaskäyntiä ja noin miljoona
lainaa. Kirjasto edistää hyvinvointia mahdollistamalla itsekouluttautumisen ja edistämällä lukutaitoa. Kansainvälisten
tutkimusten perusteella kirjastot vaikuttavat myönteisesti käyttäjiensä lukutaitoon, oppimiseen, hyvinvointiin ja kansalaisidentiteettiin. Vahvistamalla lasten lukutaitoa kirjastot lisäävät todennäköisyyttä, että lapset myöhemmin elämässään hankkivat korkeamman koulutuksen. Kirjasto on viime vuosien aikana kehittynyt yhä enemmän kuntalaisten osallisuutta edistäväksi palveluksi, paikaksi ja tilaksi, jossa on mahdollisuus toimia omaehtoisesti tai saada ammattitaitoista ohjausta ja neuvontaa.
Kirjastopalveluissa otetaan huomioon erilaiset asiakkaat ja heidän tarpeensa. Kirjastoautopalvelut palvelevat kouluja
ja päiväkoteja sekä tuovat palvelut ihmisten lähelle koko kaupungin alueella. Kirjastossa on myös Kirjat kotiin -kotipalvelu, joka on kohdennettu kaikille rovaniemeläisille, jotka eivät sairauden, vamman tai korkean iän takia voi asioida kirjastossa. Lukemisesteisille on Celia-palvelu. E-aineistoja tarjotaan yhä enemmän, esimerkiksi kouluille tarjottavat lukusarjat. Peruskoulujen kanssa jatkettiin Kirjastopolku-toimintaa. Kirjasto jatkoi toiminnan järjestämistä
myös kirjaston ulkopuolella, yhteistyö oli säännöllistä ikäihmisten palvelutalojen kanssa.
Museoissa käynnit ovat lisääntyneet vuosina 2015‒2017. Lapin maakuntamuseon kävijämäärät lisääntyivät vuonna
2015 noin 21 % ja kasvu on jatkunut edelleen. Yhtenä syynä koko museoalan kiinnostavuuteen on pidetty museokortin käyttöönottoa ja sen saavuttamaa suosiota. Maakuntamuseo on tuottanut muutamia pitempiaikaisia kokoelmanäyttelyitä, joihin on liittynyt erityisesti koululaistoimintaa tukevia työpajoja ja yleisötapahtumia. Myös uusi toimintamuoto - Lapin maakuntamuseon ystävät- aloitti toimintansa. Perusnäyttelyä on uudistettu ja ylläpidetty vuosittain ja parhaillaan toteutetaan Petsamon aluetta koskevaa
erillistä näyttelyosiota Suomi 100 hankkeen puitteissa.
Rovaniemen taidemuseon maksavien asiakkaiden käyntimäärät ovat
kasvaneet. Etenkin vuosi 2017 on ollut erittäin positiivinen. Museo on
tarkoitettu kaikille ikä-, kieli- ja kulttuuriryhmille. Lisäksi kohteissa on
huomioitu esteettömyys ja saavutettavuus. Tutkimusten mukaan museokäynneillä on positiivisia terveydellisiä vaikutuksia. Osallistumista tukee
jo yli 10 vuotta toiminut Rovaniemen

Kuva 46, Taidemuseon kävijät. Lähde: Rovaniemen kaupunki. Huom. Asteikon alku 26000.
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taidemuseon ystävät ry, jossa on yli 60 jäsentä ja jonka tuella järjestetään esitelmiä ja muita tapahtumia. Vapaaehtoistyöllä tuetaan myös näyttelyvalvontaa tarpeen mukaan. Lapsia ja nuoria tavoitettiin keskimäärin 120 työpajan
verran vuosina 2013-2017 tarjoamalla työpajoja koulupäivien aikana.
Lapin kamariorkesterin kuulijamäärä on pysynyt hyvällä tasolla. Vuosien 2013-2016 aikana kuulijoita on ollut keskimäärin yli 20 000 vuosittain. Konserttitoiminta on ollut aktiivista ja
kokeilevaakin, saaden paljon positiivista huomiota. Orkesterin pienryhmät vierailevat vuosittain konserttisalien ulkopuolella eri kohteissa. Taiteilijatapaamisia järjestetään ja orkesterin kenraaliharjoituksissa on mukana eri-ikäisiä ihmisiä
ja erityisryhmiä. Eri ryhmiä on vieraillut myös orkesterin normaaleissa harjoituksissa. Orkesteri toteuttaa koululais- ja kyläkonsertteja. Orkesteri on syksyllä 2017
mukana kahdeksasluokkalaisille
suunnatussa Taidetestaajat-hankkeessa.
Kuva 47, Orkesterin kuulijat. Lähde: Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen teatteri edistää rovaniemeläisten ja myös lappilaisten kulttuurista tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä. Teatteri tuottaa Lappia-taloon korkeatasoisia ja monipuolisia teatterielämyksiä. Teatteri vierailee maakunnissa ja organisoi erilaisia työpajoja teatterin keinoin. Lapsille ja nuorille on toteutettu osallistavia esityksiä. Kummikoululla Napapiirin yläkoululla järjestettiin draamakasvatuksessa näyttelemisen ja teatteritekniikan työpajoja ja ohjausta. Teatteri perehdyttää työelämään ja
vuonna 2016 se tarjosi 20 työharjoittelupaikkaa.
Yleisötyöllä teatteri tutustuttaa teatterin tekemiseen ja ohjelmistoon. Teatteri tekee yhteistyötä oppilaitosten ja taideyhteisöjen kanssa, organisoi draamakasvatusta ja -työpajoja sekä alan asiantuntijapalveluita esimerkiksi puheenvuorojen, koulutustilaisuuksien, luentojen ja konsultoinnin muodossa. Vuonna 2017 järjestettiin jo toisen kerran Rovaniemen ammatti- ja vapaan kentän teatterintekijöiden kokoontuminen teatterin toimesta.
Alueteatteriesityksiä järjestettiin runsaasti, esimerkiksi vuonna 2016 esityksiä oli 76 ja vuonna 2017 kesäkuun loppuun mennessä esityksiä oli kertynyt jo 80. Näiden kahden vuoden aikana alueteatteriesityksissä oli katsojia keskimäärin yli 4000 vuodessa. Teatterin
esitykset työpajoineen vierailivat
jokaisessa Lapin kunnassa vähintään kerran näytäntökauden aikana. Yksi säännöllisistä työpajoista
on edelleen jatkuva luovan kirjoittamisen työpaja Rovaniemen kauppatorin kansalaistuvalla. Koulutuksellisia työpajoja ja koulutuskokonaisuuksia yrityksille, organisaatioille
ja yhdistyksille on myös toteutettu
aktiivisesti. Teatteriesitysten lisäksi
teatteri järjestää yleisötapahtumia
paitsi omissa tiloissaan, myös kauppakeskuksissa ja kouluilla. Tällaisia
ovat mm. kuvailutulkatut esitykset
näkövammaisille ja esiintymistaidon
konsultaatiot harrastajille.
Kuva 48, Teatterin katsojat. Lähde: Rovaniemen kaupunki
Kulttuuriin kuuluu lisäksi mm. sarjakuvaa, elokuvaa, tanssia, musiikin eri genrejä, kädentaitoja ja valokuvaa. Kaupungin kulttuuripalvelut, yritykset ja
yhteisöt, vapaa kenttä, kolmas sektori sekä yksittäiset toimijat tarjosivat kaikki rovaniemeläisille hienoja kulttuurikokemuksia ja -elämyksiä. Kulttuurin ja taiteen tekemisessä korostuu yhteinen tekeminen ja verkostoissa toimimisen
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taito. Oppilaitosyhteistyö toi yhteiseen tekemiseen paljon uutta ja innostavaa. Vapaata kenttää on pyritty kulttuuripalveluiden toimesta tukemaan uusin tavoin toteuttamalla vuoden 2017 aikana kartoitusta vapaista tiloista, jotka
voisivat soveltua monialaisen ja monimuotoisen kulttuuritoiminnan käyttöön aina harrastajista ammattilaisiin ja paikallisista vierailijoihin.
Kulttuuripalvelut ovat kunnissa ennen muuta sivistyksen, henkisen kasvun, elinikäisen oppimisen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisen lähteitä. Rovaniemellä kulttuuripalvelut nähdään kunnan vahvuutena ja ne ovatkin usein palveluja, joihin asukkaat ovat tyytyväisiä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveytemme -projektiryhmän tuottaman kulttuuripalvelujen käyttöä mittaavan
tutkimuksen mukaan Rovaniemellä käytetään kulttuuripalveluja verrattain aktiivisesti. Vähintään kerran viikossa
kulttuuripalveluja käyttävien osuus oli yli 50 000 asukkaan kaupunkien vertailussa sijalla 4/20. Palveluja 1-3 kertaa
kuukaudessa käyttävien vertailussa sija oli 16/20. Museoiden osalta mitattiin, kuinka iso osa vastaajista käy museoissa tai taidenäyttelyissä vähintään kerran kuukaudessa. Rovaniemi oli lähellä valtakunnallista keskiarvoa.
Kulttuuripalvelujen koettua riittävyyttä mitattiin myös. Palveluja käyttäneistä noin 16 prosenttia koki palvelut riittämättömiksi. Rovaniemen sijoitus vertailussa oli 2/20. Kulttuuripalveluista tiedottaminen koettiin riittäväksi. Rovaniemi sijoittui neljänneksi noin 85 prosentin tyytyväisyydellä. Valtakunnallinen keskiarvo oli 80 %.
Rovaniemi on mukana valtakunnallisessa indikaattori- ja kustannustiedonkeruuyhteistyössä useiden suomalaisten
kaupunkien kanssa. Suomen Kuntaliitto on yhteistyössä isompien kuntien kanssa kehittänyt kulttuuripalvelujen indikaattoreita ja kustannustiedonkeruuta. Kehittämistyössä on kuvattu kulttuuritoiminnan talouden ja toiminnan seurannan ja arvioinnin alueita sekä tuotettu ja määritelty indikaattoreita ja käytännön työkaluja, joita kunnat voivat
soveltaa omassa kehittämistyössään. Uusin kulttuurin tuloja ja menoja koskeva tiedonkeruukierros alkoi huhtikuussa
2017 ja se koskee vuoden 2016 tilinpäätöstietoja. Tuloksia on tarkemmin odotettavissa vuodenvaihteessa 2017–
2018. Sen myötä on jälleen saatavissa uutta tietoa kulttuurin kustannuksista eri kaupungeista ja Rovaniemen asemoitumisesta Cupore-tutkimuksen eri kategorioihin.
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2 Köyhyyden torjunta
Köyhyyden torjunta tulee ottaa huomioon erityisesti asumisen järjestämisessä, työllistämisen eri muodoissa, sosiaalityössä sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Myös järjestökumppanuuksien kehittämisen keinoin
voidaan luoda käytännön toimintatapoja ja ratkaisuja kaikkein heikommassa asemassa olevien Rovaniemen asukkaiden taloudellisiin, sosiaalisiin, terveydellisiin ja psykologisiin sekä yhteisöllisyyden vaikeuksiin.
Alapuolelle on koottu indikaattoritietoa suoraan köyhyyteen kytkeytyvistä indikaattoreista. Lisäksi on kuvattu köyhyyden torjumiseksi tehtyjä toimenpiteitä eri toimialoilla.

Indikaattorit

Kuva 49 Pienituloisuusaste (Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuus prosentteina asukkaista). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Kunnan yleinen pienituloisuusaste on laskenut hyvin lievästi sekä Rovaniemellä että useimmissa vertailukohteissa.
Rovaniemen pienituloisuusaste on hieman koko maan tasoa korkeampi. Vuonna 2015 prosenttiosuus oli 14,3 %.
SOTKAnetin kuvaus indikaattorista: Tilasto kuvaa, kuinka suuri osa alueen väestöstä kuuluu kotitalouksiin, joiden
tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. Kyse on mittarista, joka kuvaa väestön asemaa suhteellisella
tulojakaumalla. Pienituloisuuden raja lasketaan joka vuosi uudestaan koko väestön valtakunnallisesta tulojakaumasta. Kaikilla alueilla on käytössä sama pienituloisuusraja. Näin ollen indikaattori kuvaa sitä, kuinka suuri osa
alueen väestöstä on valtakunnallista mittapuuta käyttäen pienituloisia. Se voi poiketa paljonkin siitä, miten alueen
väestö suhteutuu oman alueensa tulojakaumaan. Pienituloisuudeksi on määritelty taso, joka on pienempi kuin 60 %
mediaanista.
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Kuva 50 Lasten pienituloisuusaste (pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuus prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18vuotiaista henkilöistä.). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Lasten pienituloisuusaste on laskenut hyvin lievästi. Ero koko maan tasoon on kaventunut. Vuonna 2015 prosenttiosuus oli 12 %.
SOTKAnetin kuvaus indikaattorista: Tilasto kuvaa, kuinka suuri osa alueen alle 18-vuotiaista kuuluu kotitalouksiin,
joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. Kyse on mittarista, joka kuvaa väestön asemaa suhteellisella tulojakaumalla. Mikäli alle 18-vuotiaiden pienituloisuusaste on korkeampi kuin väestön yleinen pienituloisuusaste, lapsiperheiden suhteellinen tuloasema on keskimääräistä heikompi.

Kuva 51 Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (Asteikko 0-100). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus
Tuloerot pysyivät tarkastelujakson aikana tasaisena sekä Rovaniemellä että vertailukohteissa. Rovaniemellä tuloerot
ovat hieman koko maan tasoa pienemmät.
SOTKAnetin kuvaus indikaattorista: Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista. Indikaattori
ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Gini-kertoimen laskennassa asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo jaetaan asuntokunnan kulutusyksikköluvulla. Kulutusyksikköluku
huomioi sen, että asuntokunnat ovat kooltaan ja rakenteeltaan erikokoisia. Gini-kertoimessa tuloerojen taso on ki-
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teytetty yhteen lukuarvoon, mikä voi vaihdella nollan ja yhden välillä. Gini-kertoimen arvot esitetään usein myös sadalla kerrottuna, jolloin kertoimen maksimiarvo on 100. 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.

Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo 2012 - 2015 (keskiarvo)
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Kuva 52, Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus
Asuntokuntien käytettävissä oleva rahatulo on pysynyt Rovaniemellä viime vuodet tasaisena ja vertailukuntia suurempana. Eroa on kuitenkin koko maan keskimääräiseen tasoon.

Kuva 53, Keskimääräiset kuukausivuokrat suurimmissa kaupungeissa vuonna 2016. Lähde: AlueOnline
Keskimääräiset kuukausivuokrat olivat Rovaniemellä lähellä suurten kaupunkien keskiarvoa vuonna 2016. Kuntaasuntojen vuokrataso tulee olemaan vuonna 2018 reaalisesti samalla tasolla kuin vuonna 2012.
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Perusturvapalvelujen toiminta
Toimeentulotukipalvelu sisältää toimeentulotuen käsittelyn lain edellyttämin sisällöin määräajassa. Palveluun sisältyy
lisäksi ohjausta ja neuvontaa taloudellisissa sekä sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa (ohjausta mm. sosiaalityöhön,
sosiaalisen luototuksen, talousneuvontaan etc).
Toimeentulotukea hakeneiden kotitalouksien määrä on laskenut (2014/3871, 2015/3817 ja 2016/ 3619 kotitaloutta).
Toimeentulotukimenot ovat myös yhä edelleen laskeneet edellisiin vuosiin verrattuna. Määräraha tulee alittumaan
noin 0,65 miljoonaa euroa. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin vuonna 2015 yhteensä 878
000 euroa, josta ehkäisevän tuen osuus on 163 000 euroa ja täydentävän 715 000 euroa (vuonna 2014 ehkäisevää
151 000 euroa ja täydentävää 600 00 euroa, yhteensä 751 000 euroa).
Sosiaalisessa luototuksessa on tehty ensiarviointeja (sis. talousneuvonnan) 1.1.2015 -31.12.2015 yhteensä 132 kpl
eri henkilölle. Päätöksiä sosiaalisesta luototuksesta on tehty 11 kpl. Tehdyillä luototuksen päätöksillä on pystytty vähäisissä määrin vaikuttamaan pitkäaikaisesti ylivelkaantuneiden asiakkaiden kokonaistilanteeseen. Palveluun sisältyvän talousneuvonnan merkitys on kuitenkin ollut suuri.
Aikuisten ja työikäisten palvelualueen sosiaalipalveluilla vastataan kohdealueen asiakkaiden sosiaalisiin ongelmiin
muun muassa tukemalla asiakkaan osallisuutta, asumista, toimintakykyä, kotoutumista ja itsenäistä selviytymistä.
Verkostomaista työotetta ja toimintamallia on kehitetty hankkeissa. Palvelujärjestelmien yhteentoimivuutta ja asiakasprosessin sujuvuutta on parannettu etenkin monien järjestelmien palvelua tarvitsevien asiakkaiden osalta. Asiakkaiden yhteisprosessien avulla on saatu ratkaisuja osaan pitkittyneesti toimeentulotuella olevien henkilöiden tilanteeseen ja pystytty parantamaan heidän kokonaistilannettaan taloudellisen ja sosiaalisen selviytymisen näkökulmasta.
Kuntalaisten osallisuutta on lisätty järjestöyhteistyön avulla.
Perusturvan toimialueelle (lainsäädäntö/lakisääteiset tehtävät/palvelujen kehittäminen) sisältyy myös muuta köyhyyden ennaltaehkäisyä:
•
Sosiaali- ja terveyspalvelut oikea-aikaisesti ihmisille – sairauden tai muun elämäntilanteen haasteen tapahduttua palataan mahdollisimman pian normaaliin elämään
•
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kuntoutus sisältäen sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan
työtoiminnan
•
Vanhemmuuden tukeminen
Vaikuttavuutta arvioidaan normaalin toiminnan arvioinnin yhteydessä.
Perusturvan hankkeet, kolmannen sektorin yhteistyö ja muu toiminta sisältävät myös köyhyyden ennaltaehkäisyä;
muutamia mainittuina:
• Sosku-hanke, jolla pyritään ennaltaehkäisemään peruskoulua käyvien nuorten syrjäytymistä ja vahvistamaan
heidän osallisuuttaan ja elämänhallintataitojaan. Tuloksia raportoidaan hankeraportissa.
• Perusturvapalvelujen ja järjestötalon kumppanuus: järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välinen kumppanuus, jolla vahvistetaan asiakaskoordinaattorin ja voimavarasuunnittelun keinoin yksilöitä. Hanke on RAY:n
rahoittama ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. Tuloksia raportoidaan hankkeen edetessä. Järjestötalon ensimmäinen toimintavuosi on vasta menossa.
• Ylijäämäruuan jakelutoiminta.
• Opiskelijaohjaus ja oppilaitosyhteistyö – tukee nuoren/uudelleenkouluttautuvien työllistymistä ja elämänhallintaa.
• Vuorotteluvapaiden mahdollistaminen – tilalle työtön työnhakija. Vaikuttavuutta arvioidaan normaalin toiminnan arvioinnin yhteydessä.

Vapaa-ajan toiminta
Vapaa-ajan palvelut ovat kokonaisuutena tarkasteltuna asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia edistäviä palveluja.
Syrjäytymisen ehkäisy vapaa-ajan palvelujen keinoin, ennaltaehkäisy ja ihmisten asuminen ja arki laajan kaupungin
eri osissa otetaan palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.
Rovaniemen nuorisopalvelut pyrkii varmistamaan, että kaikki nuoret voivat hyödyntää yhdenvertaisesti tarjolla olevia
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mahdollisuuksia ja resursseja. Köyhyyden ennaltaehkäisemiseksi pidetään yllä monipuolista alueellista toimintaverkkoa, tuetaan nuorten osallisuutta ja yhteiskunnallisia valmiuksia. Riittävät ja laadukkaat palvelut ovat tärkeitä varhaisen ennaltaehkäisyn, kattavan tavoitettavuuden ja korkean vaikuttavuuden takaajina.
Etsivä nuorisotyö on nuorisotyötä, jonka tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Yhdessä nuoren kanssa haetaan ratkaisuja tämän pulmiin ja kysymyksiin. Työn tärkein tehtävä on ehkäistä
nuorten syrjäytymistä, eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Rovaniemellä etsivä nuorisotyö tavoitti 151 nuorta vuoden 2016
aikana. Moniammatillisesti toteutettava Parkki-toiminta on kohdennettu nuorille työttömille. Siinä löydetään uudenlaisia tapoja tarjota nuorille työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Vuonna 2016 etsivässä nuorisotyössä
toteutettiin viisi pienryhmä- ja Parkkitoimintoa.
Nuorisopalveluiden tavoitteena on työllistää mahdollisimman paljon nuoria kesätyöntekijöitä kesäkautena erilaisiin
tehtäviin sekä toimia nuorten työkokeilu- ja työssäoppimispaikkana. Näin vahvistetaan nuorten työkykyä, työelämätaitoja ja osallisuutta. Vuonna 2016 nuorisopalvelut tarjosivat kesätyö-, työkokeilu- ja työharjoittelupaikan 56 nuorelle.
Koululaisten loma-aikoina järjestetään monipuolista leiri-, retki-, työpaja ja kurssitoimintaa. Lisäksi nuorisopalvelut
mahdollistavat nuorille uusien taitojen oppimisen erilaisten kurssien ja korttikoulutusten avulla.
Rolleri-auto kiersi kesällä 2017 Rovaniemellä.
Kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma sisältää
monipuolisen kattauksen liikunta- ja kulttuuritoimintoja, joihin lapsilla ja nuorilla on tilaisuus
osallistua osana koulupäivää ja varhaiskasvatuspäivää. Alle 18-vuotiaiden ja rovaniemeläisten
erityisliikuntayhdistysten säännölliset viikoittaiset
harjoitusvuorot ovat maksuttomia kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimilla liikuntapaikoilla.
Lisäksi maksuttomia käyttövuoroja ovat Rovaniemen kaupungin peruskoulun, lukion ja kansalaisopiston opetussuunnitelmien mukaiset liikuntatunnit sekä Rovaniemen kaupungin päiväkotiryhmien liikuntatunnit. Rovaniemen kaupungin lähiliikuntapaikat ja päiväkotien ja koulujen pihat
ovat kaikkien käytettävissä. Vanhempien ohjaamissa ryhmissä harrastaminen on ilmaista nuorille.
Asukkaat lapsista työikäisiin ja aina ikäihmisiin
saakka voivat hyödyntää kaupungin tarjoamia liikuntapalveluita, joiden hinnat ovat edullisempia
kuin kaupallisissa liikuntapalveluissa. Vuosittain järjestetään kaikille avoimia tapahtumia.
Sportisti Roi -verkoston tuella järjestetään lapsille ja nuorille maksuttomia liikuntakerhoja kouluilla ja liikuntatapahtumia kouluilla ja liikuntakeskuksissa sekä liikuntakampanjoita. Niiden myötä kerholaiset saavat oppia hyvän fyysisen
ja psyykkisen kunnon hankkimiseen. Sportisti Roi -verkostossa työskennellään yhdessä mm. paikallisten oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Säpinää syksyyn -tapahtumassa on mahdollista tutustua useiden seurojen toimintaan. Kotouttamisen Koto -liikuntahankkeen tuottamat palvelut ovat kohderyhmälle maksuttomia.
Rovaniemi valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2017 yhdessä 11 muun kunnan kanssa. Kolmivuotisen ohjelman avulla tavoitellaan lisää voima- ja tasapainoharjoittelua sekä ulkoliikuntaa kotona asuville, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille iäkkäille (75+). Yhteisessä työssä kaupungin liikunta- ja perusturvapalvelujen kanssa ovat mukana muun muassa Rovaniemen eläkeläisten yhteisjärjestö (Rey), Rovaniemen seurakunta ja Rovaniemen Neuvokas sekä Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto.
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Kuntien kulttuuripalvelujen tarkoituksena on tuottaa palveluja, joihin eri elämäntilanteissa olevien ihmisten on mahdollista ja helppoa osallistua. Maksuttomia tapahtumia järjestetään ja niitä myös viedään ennakkoluulottomasti ihmisten luo erilaisiin ympäristöihin ja paikkoihin, jolloin osallistumiseen on matala kynnys. Yleisen kulttuurituottamisen toiminta yltää kaupungin kaikille laidoille.
Taidemuseossa on torstai-iltaisin vapaa pääsy. Taidetorstait ovat erittäin suosittuja etenkin opiskelijoiden ja eläkeläisten keskuudessa. Museon kausikortin hintaa on pyritty pitämään alhaisena.
Lapin kamariorkesterin kenraaliharjoituksiin on mahdollista osallistua noin kerran kuussa kahden euron pääsymaksulla. Taiteilijatapaamiset ovat maksuttomia. Orkesterin harjoituksissa on vieraillut ryhmiä kouluista ja päiväkodeista.
Orkesteri ja sen eri kokoonpanot ovat vuosittain jalkautuneet vanhusten ja erityisryhmien luo. Korundiin ja Arktikumtaloon on vapaa pääsy vähintään kaksi kertaa vuodessa. Maakuntamuseon ystävien toimintaan ovat tervetulleita
kaikki asiasta kiinnostuneet. Museo toimii tasapuolisten, eettisten periaatteiden mukaisesti. Se tuottaa tilaisuuksia,
näyttelyitä ja julkaisuja, joiden sisällössä huomioidaan yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.
Kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten kansalaisten peruspalvelu, joka on lakisääteisesti maksutonta. Kaikki ovat tervetulleita käyttämään kirjaston palveluita, tiloja ja aineistoja. Kirjastolaki vaatii tarjoamaan tiloja opiskeluun, työntekoon, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan. Rovaniemellä tähän on vastattu suunnittelemalla avoimia tiloja nuorille
yhdessä asiakkaiden kanssa. Tulevaisuudessa omatoimikirjastot tulevat lisäämään tilojen vapaata käyttöä ja uusia
palveluita ja asiakkaiden tarvitsemia tiloja tullaan selvittämään ensi vuoden aikana. Kirjastossa kaikille tarjotaan tietokoneita ja vapaa pääsy verkkoon sekä näiden käytön opastusta kuntalaisille ja yhteisöille.
Kirjasto antaa toteuttaa kansalaisten sivistyksellisiä perusoikeuksia mahdollistamalla itsekouluttautumisen. Kansainvälisten tutkimusten perusteella kirjastot vaikuttavat myönteisesti käyttäjiensä lukutaitoon, oppimiseen, hyvinvointiin
ja kansalaisidentiteettiin. Vahvistamalla lasten lukutaitoa kirjastot lisäävät todennäköisyyttä, että lapset myöhemmin
elämässään hankkivat korkeamman koulutuksen. Varausmaksujen poistaminen on parantanut aineistojen saatavuutta. Kirjastoautopalvelut tuovat palvelut ihmisten lähelle.
Rovaniemen teatteri järjestää maksuttomia tilaisuuksia säännöllisesti. Keväisin ja syksyisin tarjotaan kauden uutuusnäytelmistä avoimia harjoituksia, joihin on vapaa pääsy. Rovaniemi-viikon yhteydessä toteutettavat kulissikierrokset
ovat suosittuja ja maksuttomia. Hope ry:n ja teatterin välisen yhteistyön myötä vähävaraiset perheet voivat saada
lahjoituksena lippuja Joulutarina-näytelmään.
Teatteri hyödyntää soveltavan teatterin osaamistaan tukeakseen erityisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia. Teatteri pyrkii aktiivisesti saattamaan teatteritaidetta kaikkien väestöryhmien saataville viemällä esityksiä ja työpajoja muun muassa päiväkoteihin, palvelutaloihin ja sairaalayksiköihin ja yleisötapahtumia omien tilojensa lisäksi
myös kauppakeskuksiin ja kouluille. Keväällä 2017 teatteri aloitti kokeilun järjestämällä bussikuljetuksia Rovaniemen
kylistä teatteriesityksiin. Bussireitit kulkivat lähes parinkymmenen Rovaniemen kylän kautta
tuoden kylien asukkaita kahteen eri esitykseen
huhti-toukokuussa. Maakunnasta teatteriin
matkaavat ryhmät voivat hakea teatterilta kuljetustukea matkakustannuksiinsa.

Kauppatorin asukastuvan ja kylätalojen toiminta
Osallisuuteen ja vaikuttamiseen 2017-2021 sisältyy asukastupien ja kylätalojen strategialähtöinen toiminnallinen kehittäminen. Kehittämistä on toteutettu verkostomaisesti ja korostaen paikkojen ensisijaisuutta ihmisen elinympäristön, hyvinvoinnin ja toiminnan sekä kulttuurin ja kokemuksien perustana.
Kauppatorin asukastuvan painotettu kohderyhmä on pitkään eri syistä työelämän ulko-
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puolella olevat henkilöt. Tavoitteena on sosiaalisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä työelämävalmiuksien
edistäminen. Tupatoiminnan osa-alueet ovat: ruoka-apu, virike- ja harrastetoiminta, tilaisuudet ja tapahtumat, avoin
kohtaamispaikka sekä sähköiset ja virtuaaliset palvelut. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaiden ja asukastuvan työntekijöiden kanssa. Siihen sisältyy aktiivinen asiakasvuorovaikutus, palautteen kerääminen ja arvioinnit
sekä asukastupafoorumit. Vuonna 2016 asiakaskäyntien määrä oli 25 264. Heistä ruokajakelun asiakkaita oli 16 614
ja muuhun toimintaan osallistuneita 8 650.
Kylätalot ja –tilat ovat Rovaniemen maaseutualueen kylien kohtaamispaikkoja. Tiloilla järjestettiin monipuolisesti kyläyhdistysten, Rovaniemen kaupungin sekä yhteistyö- ja sidosryhmien tilaisuuksia ja tapahtumia, virike- ja harrastetoimintaa sekä Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kursseja. Kaupunki myönsi vuonna 2016 vuokratukea 22
kylätilalle. Kylätalojen toiminnallinen kehittäminen lisäsi myös liikkuvien ja kiertävien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta (LIKELLÄ-hanke).

Talous- ja velkaneuvonnan toiminta
Talous- ja velkaneuvontayksikön toimintaa ohjaa laki talous- ja velkaneuvonnasta. Talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä vastaavat aluehallintovirasto ja kunnat laissa mainitulla tavalla. Rovaniemen yksikön vastuualueeseen kuuluu myös Ranuan kunta. Oikeusministeriö on 5.10.2017 asettanut hallituksen esityksestä talous- ja velkaneuvonnan siirto- ja kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on siirtää toiminta oikeusaputoimistoihin vuoden 2019
alusta lukien.
Neuvontapalvelulla on kuntalaisten toimeentuloriskien hallinnassa ja velkaongelmien järjestelyssä vahva asema. Velkaneuvonnan apu on tärkeää sellaisten ihmisten velkatilanteen selvittämisessä, jotka jo ovat vakavissa maksuvaikeuksissa. Toiminta on vakiintunut omaksi, erityistä ammattitaitoa ja osaamista vaativaksi avustus- ja neuvontapalveluksi, jota annetaan henkilökohtaisesti asiakkaille.
Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan talouden ja velkojen hoidosta tietoja ja neuvontaa yksityishenkilöille, avustetaan heitä suunnittelemaan taloudenpitoa, selvitetään ongelmien ratkaisumahdollisuudet, jotka liittyvät velallisen
talouteen ja avustetaan velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksiaan tehdä sovinto velkojien kanssa, avustetaan
velallista asioiden hoitamisessa, jotka liittyvät velkajärjestelyyn, erityisesti selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa,
sekä ohjataan tarvittaessa velallinen hakemaan oikeudellista apua. Asiakkaille talous- ja velkaneuvontapalvelut ovat
maksuttomia.
Maksukyvyttömyystilanteessa peruskysymys on se, missä laajuudessa velallisen varoja ja tuloja voidaan käyttää velkojen maksamiseen. Tilanteen sääntelemiseksi on vuonna 1993 tullut voimaan laki yksityishenkilön velkajärjestelystä. Perusajatuksena on ollut velallisen ja velkojien intressien tasapainottaminen siten, että velallinen maksaa velkojaan määräajan maksukykynsä mukaan. Tavoitteena on ollut sellaisen tilanteen turvaaminen, jossa velallisen toimeentulotaso turvataan siten, että hän sen turvin jaksaa hyödyntää ansaintakykyään niin, että rahaa kertyy velkojenkin maksuun. Myös yhteiskunnan intressissä on, ettei velallista saateta niin puille paljaille, että seurauksena on
syrjäytyminen työelämästä ja yhteiskunnan avun varaan jääminen.
Velkaongelmaisia on kaiken ikäisissä ja kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Velkaongelmien syynä ovat pääsääntöisesti yllättävät elämänmuutokset kuten lomautukset, sairaus, työttömyys ja perheolojen muutos. Yleiset elämänhallintaongelmat ja avuttomuus omassa taloudenhoidossa ovat velkaongelmaisilla yleisiä piirteitä, eivät kuitenkaan pääsääntö. Velkaongelmien syinä saattaa olla myös rahapelaaminen ja mielenterveysongelmat. Kuluttajaviraston vuonna
2008 talous- ja velkaneuvojille tekemän kyselyn mukaan velkaantumisen syinä ovat lisääntyneet huomattavasti motivaation puute, holtiton elämäntyyli tai taloudenhallinnan osaamattomuus. Havaittavissa on liian myöhäinen reagointi omaan velkaongelmaan ja velkojen suuri kokonaismäärä, joka koostuu useista eri veloista, usein kulutusluotoista.
Yhteistyön tarve on lisääntynyt esimerkiksi eri avustusjärjestöjen, asunto- ja ulosottotoimen sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Velallisen jatkuva ohjaaminen, talousneuvonnan tarve sekä velallisten ja heidän perheen
jäsentensä terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat korostuvat velkaneuvonnassa. Toiminta liittyy läheisesti esim. kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin ja yhteistyö näiden tahojen kanssa on välttämätöntä.
Vuosittainen uusien asiakkaiden määrä on keskimäärin 225, asiakastapaamisien lukumäärä 526 ja käräjäoikeuteen
lähetettyjen velkajärjestelyhakemuksien lukumäärä 125.
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Työllisyyspalvelujen toiminta
Työllisyyspalvelut on siirretty v.2016 strategiseen hallintoon ja nykyisin ne kuuluvat siellä osaksi elinvoimapalveluita.
Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat edellisten vuosien aikana kasvaneet. Tämä on seurausta siitä, että vuodesta
2015 alkaen valtio on vastannut työmarkkinatuen maksamisesta enää ensimmäisen 300 päivän ajalta (aiemmin 500
päivää). Vuonna 2016 työmarkkinatuen kuntaosuusmenot olivat noin 5,4 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen
haetaan vuosien 2017 ja 2018 aikana säästöä Eduro-säätiöltä hankittavien työllistymistä edistävien palveluhankintojen
avulla.
Kuntatyöllistäminen ja kuntalisä kolmannelle sektorille
Kuntatyöllistämisellä on ehkäisty työmarkkinoilta syrjäytymistä ja edistetty kykyä vastata paremmin omasta toimeentulostaan. Rovaniemen kaupunki tukee myös kolmannen sektorin toimijoita myöntämällä kuntalisää pitkään työttömänä olleiden henkilöiden palkkauskustannuksiin. Kuntalisän ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Kaupunki
työllisti vuonna 2015 palkkatuella kuntaan 82 htv ja myönsi kuntalisän 77 henkilöstä 3. sektorin toimijalle. Vuonna
2016 Rovaniemen kaupunki on työllistänyt 96,83 htv ja myönsi kuntalisän 54 henkilöstä kolmannelle sektorille. Vuoden
2017 syyskuuhun mennessä Rovaniemen kaupunki on työllistänyt 107,11 htv.
Nuorten kesätyöt
Rovaniemen kaupunki tarjoaa vuosittain 16–17 vuotiaille nuorille kuukaudeksi kesätöitä kaupungin omissa yksiköissä
sekä tukee nuorten oma-aloitteista kesätyönhakua kesätyösetelillä. Vuosina 2016 ja 2017 nuorten kesätyöprosessia
on organisoinut Nuorten Ohjaamo. Ohjaamo on auttanut nuorten työllistymistä kesätyösetelillä mm. järjestämällä kesätöihin liittyviä rekrytointitilaisuuksia. Vuonna 2016 kaupungin nuorten kesätyö oli suunnattu vuosina 1999–2000
syntyneille nuorille. Hakijoista 74 haki ensisijaisesti kaupungin kesätyöpaikkaa ja 340 ensisijaisesti kesätyöseteliä.
Kesätyöseteli lähetettiin siten yhteensä 814 nuorelle, joista setelillä työllistyi 512. Rovaniemen kaupungin yksiköihin
työllistettiin 200 nuorta.
Vuonna 2017 kaupungin nuorten kesätyö oli suunnattu 2000-2001 syntyneille nuorille. Hakijoista 554 haki ensisijaisesti
kaupungin kesätyöpaikkaa ja 435 ensisijaisesti kesätyöseteliä, jälkihaussa kesätyöseteleitä haettiin 78 kpl. Kaupungin
yksiköihin nuoria työllistettiin 179. Kesätyöseteli postitettiin 888 nuorelle. Kesätyöseteleiden maksatukset ovat edelleen
kesken, joten setelien lopullista käyttöastetta ei vielä tiedetä.
Lapin alueellinen työllisyyskokeilu
Kaupunginhallitus päätti hakea työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun vuosille 2017–2018 (30.5.2016 §
248). Työ- ja elinkeinoministeriö teki päätöksen työvoima- ja yrityspalvelujen alueellista kokeiluista
(23.6.2016/TEM/763/00.02.01/2016). Rovaniemi on mukana kokeilussa yhdessä Kemin, Tornion ja Kemijärven kaupunkien sekä Sodankylän kunnan kanssa. Kaupunginhallituksen päättämän hankesuunnitelman mukaisesti Rovaniemen kaupunki luo yhdessä muiden Lapin kuntien kanssa toimintamallin, jossa kehitysyhtiöiden, säätiöiden, koulutusorganisaatioiden, kuntien ja te-palvelujen sekä Ely-keskusten yhteistyöllä ja kumppanuussopimuksilla (työnjaolla) saavutetaan säästöjä ja edistetään uusien työpaikkojen syntymistä. Kokeilun tavoite on luoda uusia työpaikkoja, uutta
yrittäjyyttä, toimivien yritysten kasvua sekä vähentää kokeilualueella työttömyydestä julkiselle taloudelle aiheutuvia
kokonaiskustannuksia.
Nuorisotyöttömyyden kasvu on onnistuttu taittamaan.
Nuorisotyöttömyyteen on voitu vaikuttaa Nuorisotakuun kuntakokeilulla ja Nuorten ohjaamo -toiminnalla. Ohjaamon
palveluverkoston yhteistyö on tehostunut ja ohjaamon tunnettuus nuorten keskuudessa on kasvanut. Nuoret ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja oikeiden etuisuuksien piiriin ja saavat tukea ja ohjausta työhön tai koulutukseen sijoittumiseensa.
Yhteistyö oppilaitosten kanssa
Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu allekirjoittivat keväällä 2015 yhteistyösopimuksen,
jonka puitteissa on valmisteltu työllisyyttä ja elinkeinoja tukevia hankkeita. Vuoden 2017 syksyllä käynnistyi laaja
yhteistyöhanke monimuotoisten työmarkkinoiden kehittämiseksi Rovaniemen kaupungin ja oppilaitosten kanssa. Hankkeella kehitetään ja tuetaan monimuotoisia työllistymisen mahdollisuuksia alueella. Kaupunkikonsernin ja koulutusorganisaatioiden kanssa on aloitettu hankkeita, joilla nopeutetaan maahanmuuttajien työllistymistä tai vaihtoehtoisesti
hakeutumista ammatilliseen koulutukseen suorittamaan tutkintoa.
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3 Turvallisuus
Poliisin katsaus vuosilta 2013 - 2017:
Rovaniemellä poliisille kirjatut yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevien tehtävien määrät ovat hiukan kasvaneet
tarkastelujaksolla, vaikka kiireellisten tehtävien määrät ovatkin laskussa. Toimintavalmiusaika on pysynyt miltei samana. Kotihälytystehtävät ovat laskussa, mutta perheväkivaltatehtävien määrä on säilynyt miltei vakiona. Häiriökäyttäytymisten määrässä ei ole suuria vaihteluja, mutta poliisilakiperusteiset kiinniotot ovat vähentyneet vuoden
2013 tasosta.
Lapin poliisilaitoksessa vuosi 2015 oli poikkeuksellinen, sillä turvapaikanhakijamäärän ennätysmäinen kasvu heijastui
erityisesti Lapin alueelle, kun valtaosa turvapaikanhakijoista saapui maahan länsirajan ylitse Ruotsista. Sen seurauksena Tornioon avattiin järjestelykeskus syyskuussa 2015 ja se sitoi Lapin poliisilaitoksen henkilökuntaa etenkin perustamisvaiheessaan. Julkisuudessa seurattiin tarkoin turvapaikanhakijatilanteen vaikutusta turvallisuusympäristöön.
Rovaniemellä vaikutus on ollut vähäinen.
Poliisille tietoon tulleiden rikosten lukumäärä on vähentynyt tarkastelujaksolla rikoslakirikosten osalta, mutta tutkinta-aika on kasvanut jonkin verran. Yleisesti ottaen vähenemistä on tapahtunut useissa rikollisuuden lajeissa, etenkin omaisuusrikoksissa ja mm. katuturvallisuusindeksi on parantunut tarkastelujaksolla. Polkupyörävarkauksien
kasvu taittui vuonna 2015 ja on ollut nyt laskussa. Pahoinpitely- ja seksuaalirikosten määrä on kuitenkin pysynyt
lähes saman suuruisina viime vuosina.
Nuorten alle 18-vuotiaiden rikoksesta epäiltyjen määrä on ollut nousussa viime vuoteen 2016 verrattuna, mutta on
edelleen laskussa koko tarkastelujakso huomioiden. Näyttäisi siltä, että nuoriso on parantanut tapojaan pidemmällä
aikavälillä.
Petosrikollisuus on siirtynyt merkittävissä määrin nettiin ja ko. ympäristöön sijoittuu myös valtaosa ns. "valepoliisijutuista", joiden määrä on vuonna 2017 ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosiin verrattuna. Netin käytön lisääntymisen ja siihen liittyvien epätoivottujen lieveilmiöiden myötä, Lapin poliisilaitokseen palkattiin keväällä 2017 kaksi
nettipoliisia, juuri netissä tapahtuvan vihapuheen ja ekstremismin hillitsemiseen. Lisäksi palkattiin koordinaattori kehittämään ja lujittamaan sidosryhmäyhteistyötä. Ankkuri-toiminnan rakennetta on laajennettu; muun muassa huoltaaiheuttavien henkilöiden käyttäytymiseen puuttumista ja tukipalveluihin ohjaamista on tehostettu.

Rovaniemen turvallisuussuunnitelma 2014 - 2016
Rovaniemen turvallisuussuunnitelman 2014 - 2016 aihealueiksi valittiin nuorten syrjäytymisen ehkäisy, oppilaitosten
turvallisuus ja ikäihmisten turvallisuus. Turvallisuustyöryhmät analysoivat nykytilan ja laativat aihealueittain toimenpide suunnitelmat. Ikäihmisten turvallisuustoimenpiteiksi valittiin onnettomuuksien ehkäisyn, rikosturvallisuus ja
ikäimisistä välittäminen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn turvallisuustoimenpiteiksi valittiin yleispalvelut, varhaisen
tuen palvelut ja intensiivisen tuen palvelut. Oppilaitosten turvallisuuden toimenpiteiksi suunnitemassa esitettiin ennalta ehkäisevän toiminnan, koulutuksen ja tekniset ratkaisut. Toimenpiteitä turvallisuussuunnitelman aikana on
tehty seuraavasti:

Ikäihmisten turvallisuus
Ikäihmisten onnettomuuksien ehkäisy ja ikäihmistä välittäminen
Tiedottamista ikäihmisten onnettomuuksien ehkäisemisestä on lisätty. Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelusivuilla on julkaistu tietoa turvallisuuteen liittyvistä asioista. Sivuilla on myös kaikille kuntalaisille suunnatut ohjeet:
Välitä ikäihmisestä. Turvaoppaita on jaettu kotihoidon palvelupisteissä, Osviitassa ja esim. kirjastoissa.
Ikäihmisten rikosturvallisuus
ikäihmisten palveluohjauksessa ja kotikäynneillä on kiinnitetty huomiota turvallisuusriskeihin ja turvallisuusvarusteluun mm. liesivahdit, palovaroittimet.
Palveluohjaukseen on lisätty muistisairauksien hoitoon liittyvää osaamista, joka auttaa erityisesti muistisairauksista
aiheutuvien turvallisuusriskien ennakointia. Ikäihmisten liikuntaan ja kuntoutukseen on samoin kiinnitetty huomiota
kotihoidon palveluissa, sillä estetään mm. kaatumisia ja muita tapaturmia.
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Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
Yleispalvelut
Rovaniemen nuorisopalvelut edistävät nuorten sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta alueilla sekä pyrkivät varmistamaan, että kaikki nuoret voivat hyödyntää yhtäläisesti tarjolla olevia mahdollisuuksia ja resursseja. Nuorisopalveluissa pidetään yllä monipuolista alueellista toimintaverkkoa, tuetaan nuorten osallisuutta ja yhteiskunnallisia valmiuksia sekä vahvistetaan nuorten arjessa selviytymisen taitoja. Riittävät ja laadukkaat palvelut ovat tärkeitä varhaisen ennaltaehkäisyn, kattavan tavoitettavuuden ja korkean vaikuttavuuden takaajina.
Etsivä nuorisotyö on nuorisotyötä, jonka tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä auttaa nuorta tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Etsivän nuorisotyön tärkein tehtävä on siis ehkäistä nuorten syrjäytymistä, eriarvoisuutta sekä vahvistaa nuorten arjenhallinta taitoja. Rovaniemellä etsivä nuorisotyö tavoitti 151 nuorta vuoden 2016
aikana.
Varhaisentuen palvelut
Rovaniemellä on yhteisesti sovittu koulunuorisotyömalli, jota toteutetaan kaikissa Rovaniemen yläkouluissa. Mallin
mukaisesti nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät toimivat kouluissa tukemassa kokonaisvaltaisesti erilaisten
nuorten kehitystä vaihtelevissa elämäntilanteissa niin että he eivät koe olevansa yksin asioidensa kanssa. Koulunuorisotyöllä myös ennaltaehkäistään koulupudokkuutta ja tuetaan nuoria nivelvaiheissa. Koulunuorisotyön varsinainen
tavoite on hyvinvoiva, aktiiviseksi kansalaiseksi kasvava nuori.
JOPE eli Joustava perusopetus tarkoittaa peruskoulun (7-9 lk.) loppuun suorittamista pienryhmässä opiskellen, hyödyntäen joustavia opetusmenetelmiä, toiminnallisuutta ja työpainotteisuutta. Rovaniemellä JOPE luokkien arjesta
vastaa opettaja ja nuoriso-ohjaaja. Rovaniemellä on neljä Jope-luokkaa.
Rovaniemellä nuorisotakuun toteutumista edistetään eri toimijoiden yhteistyöllä. Rovaniemellä toimii Ohjaamo, joka
kokoaa useita nuorille suunnattuja palveluita saman katon alle ja jossa tehdään yhteistyötä laajassa verkostossa
muun muassa TE-palvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, etsivän nuorisotyön sekä oppilaitosten kanssa. Ohjaamon
tavoitteena on, että alle 30-vuotiaat rovaniemeläiset saavat tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta ilman ajanvarausta.
Intensiivisen tuen palvelut
Ankkuri-malli on sekä alle 18-vuotiaiden rikoskierteen että lähisuhde- ja perheväkivallan katkaisemiseksi kehitetty
vaikuttavaksi todettu ehkäisymalli. Mallissa panostetaan varhaiseen puuttumiseen kohtaamalla nuori ja hänen perheensä sekä perehtymällä nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Myös lähisuhde- ja perheväkivaltaan puututaan ja koko perhettä autetaan. Tarvittaessa nuoret ja perheet ohjataan heidän tarvitsemansa jatkoavun ja tuen
piiriin. Ankkuri-mallissa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä. Ankkuri-tiimien kokoonpano muodostuu poliisin,
sosiaalityöntekijän, terveydenhoitajan ja nuorisotyöntekijän muodostamasta ryhmästä.
Oppilaitosten turvallisuus
Ennalta ehkäisevä toiminta
Kaikille kouluille on laadittu pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmien tietopankkiin on tallennettu koulukohtaiset
pohjapiirrokset ja muu turvallisuusaineisto. Oppilaitosten yhteiseen tietopankkiin on tallennettuna kaikkia oppilaitoksia koskevat yleiset ohjeet ja mallit. Oppilaitosten pelastussuunnitelmat ja tietopankin olevat tiedot ovat pelastuslaitoksen ja poliisin käytettävissä. Kouluilla on koulukohtaiset järjestyssäännöt. Kaikkiin kouluihin ja oppiaitoksiin on
laadittu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Kaikissa oppilaitoksissa tehdään joka kolmas vuosi kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden selvitys. Oppilaitosten
turvallisuuden kehittämistä varten on perustettu kouluturvallisuustyöryhmä, joka tehtävänä on edistää ja kehittää
Rovaniemen koulujen turvallisuutta. Kouluturvallisuustyöryhmä kokoontuu turvallisuuspäällikön johdolla 2-3 kertaa
vuodessa. Työrauhan ja turvallisuuden edistämiseksi koulut tarkentavat kasvatuskeskusteluihin ja kurinpitoon liittyvät menettelytavat yhdessä oppilas- ja vanhempaintoimikuntien kanssa.
Koulutustoiminta
Kaikissa oppilaitoksissa järjestetään vuosittain 1-2 kertaa poistumisharjoitukset. Opettajat perehdytetään vuosittain
opetuspalveluiden valmiussuunnitelmaan. Koulupoliisi ja palomiesyhteistyö ovat jatkuneet aikaisempien vuosien mukaisesti.
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Tekniset ratkaisut
Koulujen pelastussuunnitelmat päivitetään vuosittain kaupungin käytössä olevaan 4ks-ohjelmaan. Kouluilla on oppilaitoskohtaiset tunnukset järjestelmään. Oppilaitoksille on laadittu turvallisuuden vuosikello. Koulutuvallisuusryhmä
on laatinut kouluille muistilistat tapahtuman järjestäjille ja koulujen turvallisuusjärjestelmistä sekä laitteista.

Rovaniemen kaupungin turvallisuuskysely 2017
Rovaniemen kaupungin turvallisuuskysely toteutettiin yhteistyössä Rikoksentorjuntaneuvoston kanssa 24.10. –
5.11.2017. Kyselyyn tuli kaikkiaan 898 vastausta. Vastausten suuri määrä ja runsas kommentointi antavat hyvän
kuvan kaupunkilaisten kokemasta turvallisuuden tunteesta. Vastaajista (880) enemmistö 600 oli naisia. Suurimmat
ikäryhmät olivat 20 -29 vuotiaat 225 ja ikäryhmä 30 -39 vuotiaat 185 vastausta, muutoin vastukset jakautuivat tasaisesti eri ikäryhmien kesken.
Turvallisuuskyselyn vastausten perusteella järjestyshäiriöt omalla asuinalueella koettiin pääosin pieniksi. Väkivalta
asuinalueella oli pysynyt ennallaan ja tappeluita tai pahoinpitelyjä ei ollut nähty viimeisen vuoden aikana. Vastaajat
pitivät erittäin todennäköisenä, että jos alueen lähikoulua oltaisiin lakkauttamassa, alueella asuvat ihmiset järjestäytyisivät koulun säilymisen puolesta. Muissa asuinalueen häiriötilanteissa puuttumiskynnys olisi vähemmän todennäköistä.
Todennäköisimpänä omaisuusrikoksen uhriksi joutumisena pidettiin polkupyörävarkautta. Myös murto tai varkaus
koettiin turvallisuusriskinä. Henkilökohtaisesti eniten oli jouduttu sanallisen häirinnän kohteeksi (279) ja 105 vastaajaa oli uhkailtu väkivallalla. Merkittävimpänä riskinä pidettiin joutumista liikenneonnettomuuden uhriksi. Eniten oltiin
huolestuneita ihmisten syrjäytymisestä ja rasismista sekä maahanmuutosta.
Tarkentavissa vastauksissa vastaajilta kysyttiin miksi he kokivat jonkun paikan tai paikat turvattomiksi tai vaarallisiksi. Muutama asuinalue koettiin turvattomaksi humalaisten, huumausaineiden käyttäjien, turvapaikanhakijoiden ja
nuorison häiriökäyttäytymisen vuoksi. Pimeät puistot, alikulkutunnelit ja lähiöravintoloiden ympäristöt koettiin myös
vaarallisiksi. Liikennekulttuuri koettiin myös Rovaniemellä kamalaksi ja vesiskootteriliikenne aiheuttaa turvattomuuden tunnetta vesillä.
Rikollisuuden ja häiriökäyttäytymisen toimivimpana ehkäisyn keinoina pidettiin poliisin suorittaman yleisen järjestyksen valvonnan lisäämistä ja valaistuksen lisäämistä. Oman asuinalueen turvallisuuskeskusteluihin ja yhteistyöhön
osallistuminen nähtiin parhaimpana keinona vaikuttaa omaan turvallisuuteen. Myös Vapepa-toiminnalla, poliittisella
vaikuttamisella, nuorisojärjestötoiminnalla sekä reserviläistoiminnalla voidaan vaikuttaa omaan turvallisuuteen. Poliisien resurssien lisäämistä pidettiin tärkeänä.
Identiteettivarkauden uhriksi oli joutunut noin 140 vastaajaa. Yleisesti vastaajat olivat hyvin tietoisia petoksista ja
huijauksista. Lisää tietoa siitä, miten suojautua huijauksilta ja petoksilta toivottiin kaupungin verkkosivuilta ja paikallisilta lehdiltä. Liukastumis- ja kaatumistapaturmia oli tapahtunut viimeisen vuoden aikana yhteensä 600 vastaajalle,
mikä on huomattava määrä. Suurin syy tapaturmiin oli jäisen kadun hiekoituksen puutteellisuus.
Kyselyyn vastaajilta kysyttiin myös asuinalueen postinumero. Eniten vastauksia tuli 96100 postitoimialueelta noin
210 vastausta. Vastauksia tuli lähes kaikilta postinumeroalueilta. Kysymysten perusteella on mahdollista tehdä alueellisia analyyseja.
Raportti kyselystä tullaan liittämään sen valmistuttua osoitteeseen:

tainfo/Hyvinvointitieto/Kyselyt-ja-tulokset
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4 Koettu hyvinvointi Rovaniemellä
Ikäihmisten kokema hyvinvointi:
Ikäihmisten hyvinvointikysely
Vuoden 2015 hyvinvointikertomustyössä kuntalaisten koettua hyvinvointia selvitettiin Rovaniemen alueella toimiville
järjestöille kohdennetulla hyvinvointikyselyllä. Järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset nostivat esille huolen rovaniemeläisten ikäihmisten yksinäisyydestä ja arjessa pärjäämisestä. Ikäihmisten yksinäisyyden kokemuksia ja arjessa
pärjäämistä päätettiin kartoittaa laajemmin seuraavaan hyvinvointikertomukseen rovaniemeläisille ikäihmisille kohdennetulla kyselyllä. Yli 65-vuotiaille rovaniemeläisille kohdennettu hyvinvointikysely toteutettiin ajalla 26.11.2016 28.2.2017 ja sitä levitettiin pääsääntöisesti Rovaniemellä toimivien järjestöjen kautta sekä paperisessa että sähköisessä muodossa.
Monikanavaisella tiedonkeräyksellä saatiin yhteensä 544 vastausta eli vajaa viisi prosenttia rovaniemeläisistä ikäihmisistä. Kyselyllä tavoitettiin nuorempia, verrattain aktiivisia ja hyväkuntoisia ikäihmisiä, joilla kuitenkin on jo omaan
terveyteen ja sairauksiin liittyviä huolenaiheita. Lähipiirissään vastaajat kohtaavat ikäihmisiä, joiden sosiaalisissa suhteissa, arjen selviämisessä ja palvelujen saatavuudessa he näkevät ongelmia. Vastaajien miettiessä omaa tulevaisuuttaan he peilaavat omaa tilannettaan näihin lähellä oleviin ikäihmisiin, joilla on selkeitä hyvinvoinnin haasteita ja
vajeita, sekä yleiseen ikäihmisiä koskevaan keskusteluun. Tästä kokonaiskuvasta nousevat uhkakuvat omasta tulevaisuudesta esiin.
Vastaajat pelkäävät ajautumista tilanteeseen, jossa arjessa ei enää pärjää itsenäisesti eikä apua ja tarvittavia palveluita ole saatavilla. Syvimmillään pelko näyttäytyy yksinäisyytenä ja kaiken ulkopuolelle jäämisenä. Vastanneet toivovatkin ikäihmisille välineitä, keinoja ja tietoa säilyttää nykyinen toimintakykynsä mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen ja näin ollen siirtää riippuvaisuutta muiden huolenpidosta ja palveluista vuosilla eteenpäin. Liikunnan, muun aktiivisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä halutaan korostaa. Vastaajat kaipaavat tietoa erityisesti Rovaniemen ikäihmisille tarjoamista palveluista ja tukimuodoista. Yhteiskunnan asenteiden toivotaan säilyvän ikäihmisiä
arvostavana, niin että jokainen ikäihminen uskaltaa luottaa turvalliseen vanhuuteen ja siihen, että heistä pidetään
huolta myös silloin, kun oma toimintakyky heikkenee. Rovaniemeläinen ikäihminen halua ikääntyä turvallisin mielin.
Raportti kyselystä on hyvinvointikertomuksen liitteenä.
Opinnäytetyö ikäihmisten hyvinvoinnista
Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden (Annika Gustafsson, Laura Marjetta, Elisa Stöckell) opinnäytetyö täydentää
laajemman hyvinvointikyselyn tuloksia tuoden konkreettisemmin esille yksin asuvien yli 75-vuotiaiden ikäihmisten
kokemuksia haasteista hyvinvoinnissaan. Opinnäytetyön tulosten perusteella keskeisiä ikääntyneiden hyvinvointia
ylläpitäviä tekijöitä olivat läheisiltä ja kotihoidolta saatu apu ja tuki, vapaus elää omassa kodissa, riittävien apu- ja
turvavälineiden saatavuus sekä turvallinen ja tuttu elinympäristö. Hyvinvointia heikentävinä tekijöinä esiin nousi seuran puute ja yksinäisyys, heikentynyt terveys ja toimintakyky, esteellinen ympäristö sekä pelot. Lisäksi jotkut haastatelluista häpesivät ikääntymisen tuomia muutoksia ja osa heistä tunsi alistuneisuutta elämänvaiheeseensa.
Ikääntyneiden toiveet palveluiden kehittämiseksi liittyivät ulkoilu- ja asiointiseuran saatavuuteen sekä entistä asiakaslähtöisempään hoitoon. Jatkotutkimusaiheena voitaisiin tutkia ja selvittää maalla tai taajamien ulkopuolella asuvien ikääntyneiden sekä parisuhteessa elävien ikääntyneiden hyvinvointia. Lisäksi voitaisiin tarkastella vielä tarkemmin sähköisiä palveluita ja niiden merkitystä osana ikääntyneiden arkea. Mielenkiintoinen näkökulma olisi myös hoitohenkilökunnan kokemus kokonaisvaltaisen hoitotyön toteutumisesta käytännön työssä.
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena teemahaastatteluin. Siihen osallistui kuusi yli 75-vuotiasta rovaniemeläistä. Heille yhteistä oli, että kaikki asuvat yksin omassa kodissaan Rovaniemen kaupunkikeskuksen alueella ja
käyttävät säännöllisesti kotihoidon palveluita. Heistä yksi oli mies ja loput naisia. Iältään haastateltavat olivat 78–93
vuotiaita.
Tarkemmin kyselyn analyysiin ja opinnäytetyöhön voit tutustua Rovaniemen kaupungin hyvinvointisivustolla osoitteessa: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Hyvinvointitieto
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Järjestöjen näkemys ihmisten kokemasta hyvinvoinnista:
Kaupungin tekemä avaus järjestöjen näkökulman liittämisestä hyvinvointikertomukseen saa järjestöiltä varauksettoman tuen. Järjestöillä on asiantuntemusta, tietoa ja tahtoa olla mukana yhtäältä ihmisten hyvinvoinnin tukijalkana ja
toisaalta heidän osallisuutensa ja vaikutusmahdollisuuksiensa kehittäjänä. Yhteiskunnassa laaja-alaisesti meneillään
oleva muutostilanne lisää valmiutta molemminpuoliseen tiedon, kokemusten ja asiantuntemuksen vaihtoon. Järjestöillä on valmius tuottaa kaupungille tietoa ihmisten arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Järjestöihin kertyy
ihmisten ja erityisryhmien hyvinvoinnista tietoa, jonka tavoittaminen on kunnallisen palvelujen kautta vaikeaa. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet.
Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomukseen 2015 sisällytettiin raportti järjestöjen näkökulmista rovaniemeläisten hyvinvointiin. Sen mukaan järjestöt kohtaavat toimintansa kautta laajan joukon rovaniemeläisiä. Vastanneiden
järjestöjen ilmoituksen mukaan heidän jäseninään on yli 2300 rovaniemeläistä. Vapaaehtoisina toimii noin 800 henkilöä ja tapahtumiin osallistuu vuosittain noin 46 000 kuntalaista
Järjestökenttää kuvaa moninaisuus eikä järjestöjen toimintaa voi laittaa yhteen muottiin. Raportissa vastaajina korostuivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä asukasjärjestöt. Osa järjestöistä toimii vapaaehtoisvoimin ollen hyvinkin riippuvaisia esimerkiksi kaupungin tarjoamista tiloista. Toisilla on tilat ja vaihteleva määrä henkilöstöä sekä valtakunnallisia palveluja ja tukirakenteita. Näiden järjestöjen toiminta saattoi olla hyvinkin laajaa, vaikka yhteistyö kaupungin kanssa oli pääasiassa pienimuotoista. Järjestöjä yhdisti tahto yhteistyön laajentamiseen kaupungin kanssa,
mutta resurssit siihen vaihtelivat.
Järjestöjen vastauksista piirtyy kokonaiskuva rovaniemeläisten yksinäisyydestä ja elämäntavan yksilöllistymisestä.
Niin nuoret, aikuiset kuin ikäihmiset ovat kasvokkain yksinäisyyden kanssa. Järjestöt ovat huolestuneita yksinäisyyden yleisyydestä. Yksinäisyys ja eristäytyneisyys ovat monen asian yhteissumma. Muun muassa sairaudet sekä sosiaalisten ja tukiverkoston haurastuminen kasvattavat riskiä jäädä yksin.
Yksinäisyyden lisäksi järjestöjen vastauksissa esiin nousi irrallisuuden teema, joka kertoo erityisesti vaikeutuneissa
tilanteissa elävien nuorten osallisuudesta tai osattomuudesta. Järjestöt luovat kuvaa nuorista, joiden oma asema yhteiskunnalle tärkeänä ihmisenä ja sen aktiivina jäsenenä on hukassa. Nuorten on vaikea löytää suuntaa elämälleen,
jos työtä ei löydy. Järjestöjen näkökulmasta työttömyys voi opettaa nuorta suuntautuman enemmän palveluiden
käyttäjäksi kuin oman elämänsä rakentajaksi. Vaikeudet päästä mukaan työelämään näkyvät myös nuorten asenteessa.
Järjestöjen mukaan ihmisten tiukka taloudellinen tilanne näkyy järjestöjen toiminnassa, esimerkiksi järjestöjen toteuttamassa ruoanjakelussa. Kun rahat eivät riitä ruokaan, järjestöjen pienetkin jäsenmaksut tai matkoista aiheutuvat kustannukset käyvät joillekin ylivoimaisiksi. Eriarvoistuminen ja köyhyys tuottavat omalta osaltaan eristäytymistä
ja yksinäisyyttä.
Järjestöt näkevät toimintansa kautta ongelmien monimutkaistumista. Heikossa asemassa oleville kasautuu usein erilaisia ongelmia, jotka ruokkivat toisiaan. Esimerkiksi päihteiden käyttö, heikko taloudellinen tilanne ja terveyteen liittyvät ongelmat kasautuvat joidenkin ihmisten kohdalla. Ongelmat voivat olla osittain tai kokonaan itse aiheutettuja
tai ihmisestä itsestään täysin riippumattomia, kuten monet sairaudet. Joskus todellinen syy ongelmien taustalla jää
huomaamatta.
Järjestöt tuovat esille, että järjestöjen yksi keskeinen tavoite on lisätä jäsentensä ja yleisesti kuntalaisten äänen kuuluvuutta ja sitä kautta osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia muun muassa palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä. Järjestöjen rooli ihmisten äänen välittäjänä perustuu järjestöjen välittömään yhteyteen laajaan kuntalaisjoukkoon. Järjestöjen kautta päätöksentekoon kantautuu niidenkin ihmisten ääni, joiden tilanteista, kokemuksista ja
tuen tarpeista ei ilman järjestöjä saada tietoa.
Järjestöt olivat olemassa oleviin ja kehitettyihin yhteistyökäytäntöihin pääasiassa tyytyväisiä. Järjestöjen tuottamaan
asiantuntemukseen ja tiedon vastaanottamiseen ei koettu vielä olevan toimivia käytäntöjä kaupungin päätöksenteossa. Näennäisiä osallistumisen mahdollisuuksia ei kaivata, vaan halutaan todellista kuulluksi tulemista, jolla on merkitystä ihmisten elämään. Järjestöjen kautta tapahtuvan osallisuuden vahvistamiselle haasteeksi koettiin lisäksi molemminpuolinen tiedonpuute yhteistyön mahdollisuuksista.
Päätöksenteon ohella järjestöt kaipasivat yhteistyötä palvelujen toteutuksessa. Yhteistoiminnallisten rakenteiden ja
käytäntöjen merkitys korostuu vaikeutuneissa tilanteissa eläville ihmisille suunnatuissa toimintamuodoissa. Kaupungin tulisi taata nykyistä tehokkaammin viranomaisille mahdollisuus sijoittaa järjestöyhteistyötä työntekijöiden toimenkuvien ytimeen.
Järjestöt ovat vaikuttajia, jolloin ne ovat ensisijaisesti kiinnostuneita kehittämään paikallista ympäristöä ja palveluja
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paremmin ihmisten hyvinvointia tukeviksi. 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.
Osallistamisen laajentaminen koski sekä nykyisten palvelujen arviointia ja hiomista että uusien palvelujen muotoilua.
Palveluja uudistavien ratkaisujen (kuten uimahallin sijainti tai SOTE) seurauksista ihmisten elämään ja osallisuuden
mahdollisuuksiin järjestöt arvioivat omaavansa ideoita ja tietoa, jota kannattaa hyödyntää.
Vuonna 2015 järjestöjen ja kunnan yhteistyönä perustettu Rovaniemen Järjestötalo on koonnut yhteen paikallista
järjestötoimintaa ja tarjonnut toiminnanedellytyksiä yhdistysten käyttöön. Toiminnassa eri muodoissaan on mukana
lähes sata eri yhteistyökumppania. Yhteinen tekeminen on nostanut erityisesti esiin vapaaehtoisvoimin toimivien paikallisyhdistysten tuentarpeet. Yhdistyksillä on voimakas halu tehdä hyte-työtä kuntalaisten hyväksi, mutta toiminnan
edellytyksiin kaivataan tukea. Yhdistysten elinvoiman säilyttämiseksi tarvitaan kokoontumis- ja toimintatiloja, lisää
toimijoita vapaaehtoistyöhön, apua ja tukea oman toiminnan näkyväksi tekemiseen sekä foorumeita yhteiseen vuoropuheluun kuntatoimijoiden kanssa.
Toimintaympäristön muutokset heijastuvat suoraan järjestökentälle. Lähellä ihmisiä olevat järjestöt ovat havainneet
kasvavaa rovaniemeläisten avun ja tuen tarvetta. Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus on kuitenkin aktivoinut
järjestöt toimimaan yhdessä ja etsimään ratkaisuja ihmisten arjen haasteisiin. Tulevaisuuden huolenaiheena ja vaikuttamistyön keskiössä on, miten järjestöjen resurssit tehdä hyvinvointityötä turvataan uusissa rakenteissa. Siksi
järjestöt toivovat yhteisiä foorumeja kuntapäättäjien ja järjestöjen kesken, joissa näitä asioita yhdessä ratkotaan
uuden kunnan näkökulmasta.
Uutta kuntaa rakennettaessa tarvitaan yhä enemmän tietoa kuntalaisten koetusta hyvinvoinnista ja sen vahvistamisen keinoista. Tätä yhteistyötä on ansiokkaasti aloitettu Rovaniemellä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tiedollisesti
on tehty näkyväksi järjestöjen toimintaa ja järjestöjen rooli kuntalaisten kokemuksellisen tiedon kanavana on tässä
työssä vahvistunut.
Lisääntynyt yhteistyö on konkretisoinut ja tehnyt näkyväksi eri toimintojen ja palveluiden runsauden, jonka kokonaisuutta ihmisten on hankala hahmottaa. Tähän tarvitaan yhteistä työtä, jotta ihmiset löytävät tarvitsemansa palvelut
ja toiminnot helposti.

Lähde: Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomukseen sisällytettävä raportti järjestöjen näkökulmista rovaniemeläisten hyvinvointiin (Raportti on julkaistu vuoden 2015 hyvinvointikertomuksen yhteydessä.)
Kirjoittajat: Marika Ahola ja Mervi Kestilä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry sekä Suvimaria Saarenpää, Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas.
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5 Johtopäätökset
Aineistosta esiin nousevat hyvinvoinnin positiiviset tekijät:
•

Työttömyyden lasku erityisesti loppuvuodesta 2016 alkaen

•

Kouluterveyskyselyjen pääosin positiiviset tulokset

•

Koulutuksen ulkopuolelle jäämisen vähentyminen

•

Ikäihmisten kotona asumisen mahdollistuminen

•

Rikosten määrän vähentyminen

•

Tehnyt toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi

•

Köyhyydestä kertovien indikaattorien lievä lasku sekä tehdyt toimenpiteet köyhyyden torjumiseksi

Aineistosta esiin nousevat hyvinvoinnin negatiiviset tekijät:
•

Kouluterveyskyselyssä esiin noussut, erityisesti tyttöjä koskeva, huoli mielialasta ja yksinäisyyden tunteen
kokeminen

•

Työikäisten elintapojen huonontuminen (ath-tutkimuksen perusteella)

•

Ikäihmisten pelot, kuten pelko yksinäisyydestä ja arjessa selviytymisestä

•

Sairastavuusindeksin ja kansantauti-indeksin korkea taso

Aineiston perusteella esiin nostettavat asiat kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi:
•

Aktiivisuuden ja terveellisten elintapojen tukeminen

•

Esteettömyyden ja sujuvan arjen varmistaminen sekä palveluita koskevan tiedon löytämisen parantaminen

•

Turvallisuudentunteen parantaminen

•

Työelämästä syrjäytymisen riskin pienentäminen ja työn tekemisen mahdollisuuksien parantaminen

•

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

•

Yksinäisyyden tunteen vähentäminen ja henkisen hyvinvoinnin parantaminen
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OSA II HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN NYKYISELLÄ VALTUUSTOKAUDELLA
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6 Kaupunkistrategian painopisteet ja linjaukset
Visio, arvot ja tavoitteet
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Palvelujen järjestäminen ja strategiset valinnat

PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN JA PALVELUVERKON YLEISET PERIAATTEET
• Kaupunkilaisten lakisääteiset palvelut toteutuvat ja asukkaat saavat muitakin hyvää elämää edistäviä laadukkaita palveluja tarpeidensa
ja kaupungin rahoitusmahdollisuuksien puitteissa.
• Kansainvälisyys edellyttää kielitaitoista palvelua.
• Palveluverkko suunnitellaan vastaamaan palvelutarpeita toimintaympäristön muutokset kokonaisvaltaisesti huomioiden.
• Palvelun sisältö ja tarve ratkaisee, toteutetaanko se lähi-, alueellisena-, keskitettynä, liikkuvana vai sähköisenä/virtuaalisena palveluna.
• Kaupunkikonsernin tilat ovat tehokkaassa käytössä sekä turvallisia ja terveitä. Tilojen elinkaari, yhteiskäyttö ja muunneltavuus otetaan
huomioon tiloja suunniteltaessa. Kaupungin tilahallintaa vahvistetaan ja tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan.
• Palvelun tuottajaksi valitaan se, joka kokonaisvaltaisesti parhaiten toteuttaa palvelujen järjestämisen periaatteita. Tuottaja voi olla joko
kaupungin omasta palveluorganisaatiosta tai ulkopuolinen palveluntuottaja.
• Asukkaille luodaan mahdollisuuksia valita itsellensä sopiva palveluntuottaja, esimerkiksi palvelusetelin avulla.
• Kylien asukkaille kehitetään ja taataan riittävät ja yhdenvertaiset palvelut tarvelähtöisesti.

KESKEISIMMÄT KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUTTA VAHVISTAVAT STRATEGISET VALINNAT
• Kaupungin ydinkeskustaa elävöitetään viihtyisäksi ja toimivaksi asukkaiden ja matkailijoiden kohtaamispaikaksi ja palvelukeskittymäksi
• Kaupungin keskustan jokivarren matkailu- ja vapaa-ajan toiminnallisuutta ja asumista kehitetään
• Rantavitikan korkeakoulu- ja Arktikumin biokampusalueen kehittymistä edistetään
• Rovaniemen asema arktisena koulutus-, kokous- ja tutkimuskeskittymänä vahvistuu
• Ounasvaaran aluetta kehitetään liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukeskittymäksi
• Napapiiri – SantaPark – lentokenttäaluetta kehitetään matkailun tarpeisiin
• Rovaniemen kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen
Toteutus ja seuranta
Kaupunkistrategia sisältää yhteisen näkemyksemme tulevaisuuden Rovaniemestä. Kaupunkistrategian toteutus tapahtuu hallinto- ja organisaatiorajat ylittäen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan ohjelmilla, jotka tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään strategian toimenpanon yhteydessä. Tavoitemittaristo on talousarviokirjassa ja mittaaminen tapahtuu osana talousarvioprosessia.
Kaupunkistrategiaan 2025 ja sen liitosioon voi tutustua osoitteessa: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Strategiat-ja-ohjelmat/Rovaniemi-2025
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7 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat, suunnitelmat ja toimenpiteet
Ohjelmat ja suunnitelmat on jaoteltu valmistelun vastuualueen mukaisesti. Ohjelmia on koottu myös osoitteeseen:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Strategiat-ja-ohjelmat Hyvinvoinnin edistämistä tukevat erityisesti
seuraavat ohjelmat, suunnitelmat ja toimenpiteet:

Yleinen toiminnan ohjaus
- Kaupunkistrategia 2025
- Talousarvio- ja taloussuunnitelma
- Yleiset lähipalveluperiaatteet ja toimialakohtaiset periaatteet
- Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen jatkokehittäminen (KH 27.3.2017, § 159)
- Kotouttamisohjelma (päivitettävänä)
- Omistajapoliittiset linjaukset
- Elinkeino-ohjelma
- Viestintäohjelma
- Kaupungin henkilöstöpoliittiset ohjeet, periaatteet ja linjaukset (Palvelussuhdeopas ja työhyvinvointitalo Lanssissa).

Perusturvapalvelut
- Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (päivitettävänä)
- Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020
- Vammaispoliittinen ohjelma
- Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Sivistyspalvelut
- Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelma
- Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma
- Liikuntapoliittinen ohjelma
- Kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma
- Kulttuurin kotouttamisohjelma (Kultti)
- Aili-verkosto (Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallinen verkosto)
- Elämäniloa kulttuurista – ikääntyvien kulttuurinen toimenpide- ja voimavaraohjelma
- Varhaisiän taidekasvatusmalli, Satusivellin
- Kumppanuussopimus ArtsEqual –hankkeen kanssa
- Laitakaupungin laulut -hanke
- Kunnan Pojat -yhtye

Tekniset palvelut
- Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma
- Maapoliittinen ohjelma
- Liikennejärjestelmä 2030
- Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma
- Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelma
- Ympäristöraportti
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8 Hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 saakka
Painopisteet valtuustokaudella 2017 - 2020:
1) Aktiivinen, terveellinen ja turvallinen arki ja asuminen
Tavoitteet
1. Rovaniemeläisten aktiivisuus kasvaa ja
elintavat parantuvat
•
Kaikkien väestö- ja eritysryhmien liikkuminen lisääntyy
•
Lihomista ehkäistään ja lihavuus vähenee
•
Omaehtoiseen turvallisuuteen varautumiseen ja edistämiseen panostetaan
•
Omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät palvelut ja paikat ovat
helposti kaikkien saavutettavissa
•
Päihteiden käyttö vähenee
•
Järjestölähtöinen toiminta tiedetään
ja toiminnan vaikutukset tunnetaan
(Lapin maakunnallinen järjestöstrategia 2030)

Toimenpiteet
1.1 Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet

Vastuutaho
1.1 Tekniset palvelut

1.2 Liikuntapoliittisen ohjelman toimenpiteet

1.2 Sivistyspalvelut

1.3 Laadittavan voimaa vanhuuteen -ohjelman
toimenpiteet (kytkeytyy liikuntaan)

1.3 Sivistyspalvelut

1.4 Rovaniemen kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma: suunnitelman toimenpiteet

1.4 Sivistyspalvelut

1.5 Lihavuus laskuun -hankeen toimenpiteet

1.5 Poikkihallinnollinen

1.6 Vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteet

1.6 Perusturvapalvelut

1.7 Ikääntyneen väestön hyvinvointi suunnitelman toimenpiteet

1.7 Perusturvapalvelut

1.8 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivitys
ja toimenpiteiden laadinta

1.8 Poikkihallinnollinen

1.9 Ruokapalveluissa edistetään ravitsemussuositusten toteuttamista. Varmistetaan sydänmerkkiaterian laatukriteereiden toteutuminen.
Juuresten, kasvisten ja hedelmien tarjontaa lisätään. Lihavuus laskuun –hankkeen osalta toimenpiteet ravitsemuksen osalta.

1.9 Ruoka- ja puhtauspalvelut

1.10 Rovaniemellä toimivien järjestöjen yhteisen
kevät- ja syyskauden toimintakalenterin kehittäminen ja pilotointi e-julkaisuna.
1.10.1 Rovaniemen järjestötalon verkkosivujen
kehittäminen paikallisen järjestötoiminnan näkyväksi tekijänä www.järjestötalo.fi
1.10.2. Rovaniemen kaupungin palveluyksiköiden

1.10 Järjestöt yhdessä
kaupungin kanssa
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Arviointi
1.1-1.9 Arviointi osana
toimialojen toimintaa ja
ohjelmien ja hankkeen
arviointia

1.10 Hyvinvointiryhmä
arvioi vuosittain toimenpiteiden toteutumista
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ja järjestöjen vahvemman kaupunkikumppanuuden kehittäminen (yhteistyösopimus Neuvokkaan
kanssa)
1.10.3. Järjestölähtöisen matalankynnyksen ohjauksen ja neuvonnan sekä kaupungin antaman
palveluohjauksen välisen yhteistyön jatkokehittäminen/Järjestöpiste JOIKU
1.10.4. Ihmisten innostaminen vapaaehtoistyöhön
2. Rovaniemeläisten liikkuminen ja asuminen
on esteetöntä ja turvallista
•
Elinympäristön, asumisen ja liikkumisen esteettömyys otetaan huomioon
suunnittelussa
•
Asuinympäristön turvallisuutta edistetään
•
Liikkuminen on turvallista kaikkina
vuodenaikoina
•
Leikki-ja liikuntapaikat ovat turvallisia
•
Lapsiperheiden ja erityisryhmien turvallisuus huomioidaan kaikessa suunnittelussa.

2.1 Ikääntyneen väestön hyvinvointi suunnitelman toimenpiteet

2.4 Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet

2.4 Tekniset palvelut

3. Rovaniemeläisten arki on sujuvaa
•
Matalan kynnyksen palvelut lisääntyvät ja ongelmiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa
•
Asukkaat löytävät tiedon eri palveluista helposti ja palvelut ovat hyvin
saavutettavissa
•
Yhteistyö eri toimijoiden välillä vahvistuu

3.1 Yleisten lähipalveluperiaatteiden ja toimialakohtaisten periaatteiden mukaiset toimenpiteet

3.1 Poikkihallinnollinen

3.2 Viestintäohjelman toimenpiteet

3.2 Strateginen hallinto

3.3 Verkostomainen ja kumppanuutta korostava
toimintatapa yleistyy

3.3 Poikkihallinnollinen

4. Turvallisuuden tunne paranee ja turvallisuuskyselyn tuloksiin reagoidaan.

4.1 Kaupungin hyvinvointiryhmä nostaa turvallisuuskyselyn pohjalta vuosittain esiin yhden tai
kaksi turvallisuuteen liittyvää asiaa, joihin haetaan moniammatillisesti ratkaisuja

4.1 Poikkihallinnollinen

4.2 Toteutetaan jo toimiviksi todettuja käytäntöjä,

4.2 Poikkihallinnollinen

2.2 Vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteet
2.3 Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030: ohjelman toimenpiteet
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2.1 Perusturvapalvelut
2.2 Perusturvapalvelut

2. Arviointi osana toimialojen toimintaa ja ohjelmien arviointia

2.3 Tekniset palvelut

3. Arviointi osana toimialojen toimintaa ja ohjelmien arviointia

4.1 Toteutetaan turvallisuuskysely kerran valtuustokaudessa
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kuten Ankkuri-mallin, koulunuorisotyön mallin ja
ikäihmisten onnettomuusien ehkäisyn toimenpiteitä

4.2 Arviointi osana toimialojen toimintaa

4.3 Sisäisen valvonnan keinoin tehostetaan seurantaa kaupunkikonsernin riskienhallintaan ja turvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja määräysten
noudattamisesta.

4.3 Sisäinen valvonta

4.3 Raportoidaan kaupunginhallitukselle

4.4 Web-kamerat päivitetään tallentaviksi, kun
niitä uusitaan, jolloin Poliisi voi hyödyntää niitä
tutkinnassa

4.4 Strateginen hallinto

4.4 Arviointi osana toimialan toimintaa

Tavoitteet

Toimenpiteet

Vastuutaho

Arviointi

1. Työelämästä syrjäytymisen riski pienenee

1. Nuorten ohjaamon ja Etsivän nuorisotyön toimenpiteet

1. Strateginen hallinto

1.-3. Arviointi osana toimialojen, kokeilun ja
hankkeen arviointia sekä
järjestöjen toimintaa

2. Työn tekemisen mahdollisuudet lisääntyvät
ja monipuolistuvat

2.1 Elinkeino-ohjelman toimenpiteet

2. Strateginen hallinto

2) Työllisyyden edistäminen

3. Työttömät nähdään voimavarana ja resurssina

2.2 Työllisyyttä edistävän toimintamallin kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön alueellisessa kokeilussa sekä monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana -hankkeen
toimenpiteet yhteistyössä elinkeinoelämän ja työnantajien kanssa.
3.1 Edesautetaan osuuskuntien toimintaa heikossa
työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi

3.1 Kaupunki osuuskuntien
tukena

3.2 Kolmas sektori työllistää ja aktivoi työttömiä,
jotka eivät ole valmiita avoimille työmarkkinoille.
Kaupunki toimii kumppanina.

3.2 Järjestöt ja muu kolmas sektori sekä strateginen hallinto
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3.3 Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä -hankkeen toimenpiteet

3.3. Kolme jääkiekkojoukkuetta yhdessä kaupunkien
kanssa (liikuntapalvelut)

3.4 Kolmannen sektorin työllistämisen tukeminen
kuntalisällä ja palkkatukityöllistäminen kuntaan

3.4 Strateginen hallinto

3) Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen
Tavoitteet

Toimenpiteet

Vastuutaho

Arviointi

1. Rovaniemeläisten osallisuus ja vaikuttaminen vahvistuu
•
Kaikilla asukkailla on mahdollisuus
avoimeen suoraan osallistumiseen ja
vuoropuheluun
•
Asukaslähtöinen kehittäminen ja kokeilutoiminta vahvistuvat
•
Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät
järjestökumppanuudet kehittyvät
•
Erityisryhmien osallistuminen ja vaikuttaminen sekä demokratiakasvatus
toteutuvat yhdenvertaisesti
•
Viestintä on avointa, oikea-aikaista ja
ymmärrettävää
•
Järjestetään valmennusta ja koulutusta osallisuudesta ja vaikuttamisesta

1.1 Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen jatkokehittäminen (KH 27.3.2017, § 159)

1.1 Hallintopalvelut

1.2 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman
toimenpiteet

1.2 Perusturvapalvelut

1. Arviointi osana toimialojen toimintaa, ohjelmien arviointia ja
hankkeen arviointia

1.3 Vammaispoliittinen ohjelman toimenpiteet

1.3 Perusturvapalvelut

1.4 Rovaniemen kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma: suunnitelman toimenpiteet

1.4 Sivistyspalvelut

1.5 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivitys
ja toimenpiteiden laadinta

1.5 Poikkihallinnollinen

1.6 Kotouttamisohjelman toimenpiteet

1.6 Strateginen hallinto

1.7 UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman toimenpiteet

1.7 Sivistyspalvelut

2. Rovaniemeläisten yksinäisyyden kokemukset vähenevät sekä sosiaalinen ja henkinen
hyvinvointi kohenevat

2.1 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman
toimenpiteet

2.1 Perusturvapalvelut

2.1 Arviointi osana toimialojen toimintaa ja ohjelmien ja hankkeen arviointia

2.2. Järjestöjen matalankynnyksen kohtaamispaikat osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjinä.
Rovaniemellä toimivien kohtaamispaikkojen; Rovaniemen Järjestötalo, Klubitalo Roihula, Tyttöjen
talo, Rovaniemen Neuvokkaan kohtaamispaikat
keskustassa ja kylissä 15 kpl, Muistitupa, Omais-

2.2 Järjestöt yhteistyössä
kaupungin kanssa

2.2-2.5 Hyvinvointiryhmä
arvioi vuosittain toimenpiteiden toteutumista
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hoitajien Taukopirtti, Balanssi ry, Rovalan Monikulttuurikeskus Moninet, Rovalan Jokkatupa, Eläkeläistila Potkuri, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Perhetoimintakeskus
2.3. Vapaaehtoistyön keinoin toteutettu tuki

2.3 Järjestöt yhteistyössä
kaupungin kanssa

2.4 Asukastuvan ja kylätalojen kehittäminen hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta edistävinä,
avoimina kohtaamispaikkoina ja palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta edistävinä yhteyspintoina.

2.4 Strateginen hallinto

2.5 Rovaniemen Neuvokas vastaa järjestötalon
toiminnan koordinaatiosta yhteistyössä järjestöjen
kanssa. Sopimuksellisessa yhteistyössä on mukana 55 eri toimijaa (31.12.2016): 51 järjestöä,
Rovaniemen kaupunki, Lapin Ammattikorkeakoulu, Lyseonpuiston lukio ja Rovaniemen ev.-lut.
seurakunta. Neuvokasverkosto toteutti vuonna
2016 12 000 vapaaehtoisten tekemää auttamistyön tuntia. Järjestötalon yhteydessä toimii matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste, Järjestöpiste JOIKU. Toimintaa kehitetään Rovaniemen
kaupungin ja järjestöjen kanssa osana kaupunkikumppanuuden kehittämistä.

2.5 Järjestöt yhteistyössä
kaupungin kanssa

4) Valmistautuminen maakuntauudistukseen
Tavoitteet

Toimenpiteet

Vastuutaho

Arviointi

1. Kaupunkikonserni pystyy vastaamaan
maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutoksiin.

1.1 Mukautetaan kaupunkikonsernin organisaatiota maakuntauudistuksen aiheuttamia muutostarpeita vastaavaksi ja resursoidaan riittävä hyvinvoinnin edistäminen kaupunkikonsernissa

1.1 Kaupungin johtoryhmä

1. Osana maakuntauudistuksen toteutumisen
arviointia

1.2 Luodaan toimivat yhteistyömuodot ja selkeä
työnjako hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
yhdyspinnoissa

1.2 Poikkihallinnollinen
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
9 Suunnitelman laatijat

Hyvinvointiryhmän jäsenet:
Samppa Määttä (pj),
Maarit Alikoski,
Mirja Kangas,
Tarja Kuoksa,
Sanna Mäensivu,
Johanna Lohtander,
Ritva Olsén,
Tarja Outila,
Paula Reponen,
Arja Saarinen (vs.),
Merja Tervo,
Kari Tiermas,
Irmeli Vähäaho

Hyvinvointiryhmässä vierailleet:
Tapio Pahtaja,
Laura Rekilä,
Nella Sepänheimo
Järjestöjen edustajat:
Marika Ahola (Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys)
Mervi Kestilä (Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys)
Paula Ruuth (Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys)
Suvimaria Saarenpää (Rovaniemen Neuvokas)
Lisäksi muuhun hyvinvointikertomuksen laadintaan on osallistunut tiedon tuottamisen osalta poliisin, pelastuslaitoksen ja ammatillisten oppilaitosten edustajia, opiskelijoita (opinnäytetyö) sekä muita viranhaltijoita.

10 Suunnitelman hyväksyminen
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 (§ 162) laajan hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020.
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