Rovaniemen kaupungin vuoden
2014 hyvinvointikertomuksen
kuviot ja taulukot
liite 1

Kunnan rakenteet,
talous ja elinvoima

Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima

Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15-64 -vuotiasta (työikäistä) kohti.
Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo
on. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima

Indikaattori ilmaisee työllisten osuuden prosentteina väestöstä.
Työllisiksi luetaan 15-74 -vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla 25.-31.12. tekivät
yhtenäkin päivänä ansiotyötä tai olivat tilapäisesti työstä poissa. Tieto työllisyydestä
perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Vuoden viimeisenä työpäivänä
työttömänä työministeriön työnhakijarekisterin mukaan olleet on kuitenkin
riippumatta muusta toiminnasta ko. viikolla määritelty työttömiksi. Tätä työllisten
määrää kutsutaan myös työlliseksi työvoimaksi. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima
TAMMI-JOULU

Työttömyysaste

Työttömät työnhakijat

Työttömät työnhakijat

Avoimet
työpaikat

keskiarvot

%

Yhteensä

Miehet

Naiset

Alle 25-v.

Pitkäaik.

1-12/2014

15,3

4 489

2 716

1 774

720

1 349

415

1-12/2013

14,7

4 256

2 601

1 655

736

1 132

358

Ero

0,6

233

115

118

-16

216

58

Luvut on kerätty kuukausittain Lapin työllisyyskatsauksista ja niistä on edelleen laskettu keskiarvo

5
Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima
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Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima

Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen
jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti.
Väestön koulutustasoa osoittava mittain kuvaa väestöryhmän koulutustasoa
koulutuspituudella. Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa
oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkinnon
suorittaneita sekä näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai
erikoisammattitutkinnon suorittaneita. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima

Indikaattori ilmaisee lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista perheistä.
Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen
muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän
lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman
lapsia. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima

Indikaattori ilmaisee yhden huoltajan lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista
lapsiperheistä.
Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen
muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa,
jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima

www.hyvinvointikertomus.fi/

Indikaattori ilmaisee yhden hengen asuntokuntien osuuden prosentteina kaikista
asuntokunnista. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa
vakinaisesti asuvat henkilöt. (SOTKAnet)

10

Kaikki ikäryhmät

Kaikki ikäryhmät

Indikaattori ilmaisee toimeentulotuen bruttomenojen määrän (EUR) yhtä asukasta
kohti kalenterivuoden aikana. (SOTKAnet)
Toimeentulotuen bruttomenot asukasta kohti vaihtelevat kunnittain erittäin paljon.
Kuntien työttömyysasteella ei tunnu olevan suurta vaikutusta toimeentulotuen
menojen määrään. Sen sijaan kuntien kaupunkimaisuus nostaa toimeentulotuen
kustannuksia. Myös kuntien toimeentulotuen myöntämiskäytännöt vaikuttavat
maksetun toimeentulotuen määrään. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Työmarkkinatuen kuntaosuus 2011 - 2014
350 000
300 000
250 000

€

200 000
150 000
100 000
50 000

0

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

2011 189 643 189 557 220 894 196 532
2012 217 382 243 127 248 840 231 809
2013 287 652 247 265 271 502 280 732
2014 325 259 288 424 286 811 319 207

Yhteissummat:
Vuosi 2014: 3 530 958 €
Vuosi 2013: 3 418 267 €
Vuosi 2012: 2 998 470 €
Vuosi 2011: 2 422 762 €

Touko

Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

193 334 215 162 207 702 231 243 208 577 186 695 190 739 192 684
267 686 228 831 250 203 298 852 242 487 270 511 253 066 245 676
293 011 263 607 319 592 320 115 278 935 296 992 270 029 288 835
281 669 283 609 312 630 292 772 286 884 303 276 259 912 290 505
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www.hyvinvointikertomus.fi/

Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella
asuvista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan
ekvivalentin rahatulon (uudistetulla OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna. Ekvivalentti tulo
lasketaan suhteuttamalla kotitalouden kaikkien jäsenten käytettävissä olevien tulojen summa kotitalouden
kulutusyksiköiden summaan.(SOTKAnet)
Pienituloisuusaste mittaa suhteellisia tuloeroja. Mikäli mediaanitulo alenee, pienituloisuusaste voi myös laskea
eikä kyse tällöin välttämättä ole siitä, että tulokehitys olisi myönteistä. Näin kävi 1990-luvun alun lamavuosina:
vaikka koko väestön tulot alenivat, pienituloisuusaste laski. Pienituloisuuden aste kasvaa, mikäli tulokehitys
tuloasteikon alapäässä on heikompaa kuin mediaanitulon kehitys. (SOTKAnet)
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www.hyvinvointikertomus.fi/

Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista. Gini-kerroin ilmaisee tarkasteltavan alueen
asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Sen laskennassa asuntokunnan käytettävissä oleva
rahatulo jaetaan asuntokunnan kulutusyksikköluvulla. Gini-kertoimessa tuloerojen taso on kiteytetty yhteen lukuarvoon,
mikä voi vaihdella nollan ja yhden välillä (tässä esitetty sadalla kerrottuna). Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa,
sitä epätasaisempi tulonjako on. Työllisyys ja työttömyys ovat keskeisimmät tuloeroihin vaikuttavat tekijät. Hyvin
suurten tuloerojen katsotaan heikentävän sosiaalista koheesiota, luottamusta ja liikkuvuutta, joiden heikkenemisellä on
negatiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja talouteen. (SOTKAnet)
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www.hyvinvointikertomus.fi/

Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on
suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Kelan Sairastavuusindeksi
perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista
on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen
osaindeksin keskiarvo. (SOTKAnet)
16
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Rovaniemi
jakokohtana
(lukema105,9)

Terveyspuntarin sairastavuusindeksi
Vakiointi: Vakioitu (koko maa 100)
Aika
2013 2012
Alue

2011

Indeksi

Rovaniemi -kuolleisuusindeksi
-lääkekorvausoikeusindeksi
-työkyvyttömyysindeksi
Sairastavuusindeksi

98,9
110,8
108,0
105,9

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

Taulukon ja kuvan lähde: Terveyspuntarin kansantaudit, Kelasto-raportit, Kela
Vakioinnilla ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä
mahdollista alueittaisen vertailun alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista
huolimatta.
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Kaikki ikäryhmät
Tarkasteltavina on seitsemän suurinta
erityiskorvattavaan lääkehoitoon
oikeuttavaa sairautta, joista tässä käytetään
nimitystä kansantaudit. Niille jokaiselle on
laskettu indeksi ja suhteutettu se koko maan
keskiarvoon. Kansantauti-indeksi on näiden
seitsemän indeksin keskiarvo. (SOTKAnet)

Rovaniemi
jakokohtana
(lukema118,7)

Terveyspuntarin kansantaudit
Vakiointi: Vakioitu (koko maan taso 100)
Aika
2013

2012

2011

Alue

Kansantauti

Rovaniemi

103 Diabetes

104,0

103,4

101,7

112 Psykoosit

103,3

102,7

104,0

201 Sydämen vajaatoiminta

133,2

135,9

139,3

202 Nivelreuma

111,1

113,2

113,1

203 Astma

142,1

141,7

140,6

205 Verenpainetauti

113,8

112,8

112,5

206 Sepelvaltimotauti

123,2

124,2

123,2

Kansantauti-indeksi

118,7

119,1

119,2

Taulukon ja kuvan lähde: Terveyspuntarin kansantaudit, Kelasto-raportit, Kela
Vakioinnilla ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa,
mikä mahdollista alueittaisen vertailun alueiden välisistä ikä- ja
sukupuolirakenteen eroista huolimatta.
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www.hyvinvointikertomus.fi/

Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon mielenterveyskäyntien ja psykiatrian erikoisalan avohoitokäyntien
yhteenlasketun määrän tuhatta 18 vuotta täyttänyttä kohti. Perusterveydenhuollon käynnit sisältävät terveyskeskusten
mielenterveystoimistossa tehdyt lääkärikäynnit ja käynnit muun ammattihenkilökunnan luo. Psykiatria sisältää
erikoissairaanhoidon (aikuis-) psykiatrian erikoisalaan kuuluvat avohoitokäynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen
erikoislääkärijohtoiset terveyskeskussairaalat. (SOTKAnet)
Indikaattori mittaa aikuisten mielenterveyden avohoitopalvelujen käyttöä. Sen sijaan mielenterveyspalveluiden käytön ei
voida sanoa mittaavan mielenterveysongelmien yleisyyttä alueella, sillä kaikki palvelua tarvitsevat eivät välttämättä hae tai
saa tarvitsemaansa palvelua, tai ovat hoidossa muualla kuin kunnan järjestämissä perustason palveluissa. Mielenterveyslaki
korostaa avohoidon asemaa ensisijaisena hoitomuotona mielenterveyshäiriöistä kärsivän potilaan hoidossa. (SOTKAnet) 19

Kaikki ikäryhmät
Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / ikävakioitu indeksi
140
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Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla psykiatrisen laitoshoidon potilaiden
hoitojaksojen lukumäärän suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikä- ja
sukupuolivakioituna. Psykiatrinen laitoshoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että
yksityisen sektorin järjestämän psykiatrisen laitoshoidon. (SOTKAnet)
Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / 1000 asukasta
2008
2009
2010
2011
Rovaniemi
8,53
8,44
7,89
7,69
Koko maa
8,82
8,30
7,86
7,65

2012
7,36
7,38

2013
7,24
7,06

20
SOTKAnet

Kaikki ikäryhmät

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit sisältävät kaikkien erikoisalojen
erikoissairaanhoidon käynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen
erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset. Erikoissairaanhoidon käynteinä
tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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www.hyvinvointikertomus.fi/

Indikaattori ilmaisee kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset euroina asukasta
kohti. Käyttökustannuksiin lasketaan toimintamenot ja poistot sekä arvonalentumiset ja
vyörytyserät. Käyttötuottoihin lasketaan toimintatulot ja vyörytyserät. Nettokustannukset
saadaan vähentämällä käyttökustannuksista käyttötuotot. (SOTKAnet)
22
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Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut
ulkoisten syiden seuraukset ( ICD 10: S00-T78) sairaalahoidossa olleiden potilaiden
osuuden kymmentä tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua.
Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että
yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kaatumisen tai putoamisen vuoksi
sairaanhoitoa saaneiden potilaiden hoitojaksojen lukumäärän kymmentä tuhatta
asukasta kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Sairaalahoito sisältää
sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin
järjestämän sairaalahoidon. Ulkoinen syy: W00-W1999 (kaatumiset ja putoamiset)
ja päädiagnoosi: S00-T9899. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Jaettujen vuorojen määrä vuonna 2014

Kaikki ikäryhmät

Yhteensä / Tuntia/ Vko
josta 3. sektorin toimijoille
Vuoroilla liikkuvien suhteelliset osuudet
juniorit ( alle 20- vuotiaat )
aikuiset
Tuetut harjoitusvuorot muissa liikuntapaikoissa
juniorit ( alle 20- vuotiaat )
aikuiset

Määrä
1225 tuntia
992 tuntia
562 tuntia
453 tuntia
168 tuntia
42 tuntia

45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
vuosi 2008

vuosi 2009

soveltava liikunta

vuosi2010

vuosi 2011

senioriliikunta

vuosi 2012

työikäisten liikunta

vuosi 2013

vuosi 2014

Yhteensä

Kaupungin tuottamien ohjattujen liikuntaryhmien käyntikertojen kehitys vuosina 2008 - 2014
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YLEISET KULTTUURIPALVELUT AJALLA 2009 - 2014
2009

2010

2011

2012

2013

2014

81

133

113

103

95

40

7026

10330

9167

9555

8020

3997

137

122

103

91

89

164

12189

11795

10520

9069

11227

11087

218

255

216

194

184

204

Yht. osallistujat

19215

22125

19687

18624

19247

15084

Kaupungin tapah. kävij.

32174

45518

35867

45691

45967

44389

Tapahtumat
Osallistujat

Taikalamppu-tap.
Osallistujat
Yht. tapahtumat

Huom! Osa määrärahoista on siirtynyt aluelautakunnille, mikä on vähentänyt vapaa-ajanlautakunnan rahoituksella
toteutettuja tapahtumia (ei koske Taikalamppua). Mukana tilastossa eivät ole aluelautakuntien rahoituksella
toteutetut tapahtumat.
Kaupungin viralliset tapahtumat (kaupunginhallituksen rahoitus) ovat Kansallisen Veteraanipäivän juhla,
Juhannusjuhla, Rovaniemi-viikko, Vanhusten viikon pääjuhla, Itsenäisyyspäivän juhla sekä uudenvuoden
vastaanotto. Niissä kävijöitä yhteensä 44 389.
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Rovaniemen kirjaston käyttö 2008 - 2014
1 400 000
1 200 000
1 000 000
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2011
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sähköinen asiointi

2013

2014

tietopalvelu

Sähköisen asioinnin tilastointi on muuttunut, eivätkä aiemmat tiedot ole vertailtavissa nykyiseen. Luvut
sisältävät nyt Rovaniemen asukasmäärään perustuvan osuuden palveluun kirjautuneista.
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Kirjaston tapahtumat / kpl
2013

944

1190
969

2014

687

80
lukemisen edistäminen

202

68

asiantuntijaluennot

178

muut tapahtumat

yhteensä

Osallistujat / hlöä
2013

2014

16064

17342

12000
8149
5401

2514
lukemisen edistäminen

2626

asiantuntijaluennot

2716
muut tapahtumat

yhteensä

Lukemisen edistäminen = Kirjastonkäytön opetus, aineistoesittelyt eli vinkkaukset, satutunnit, aineistopaketit,
aineistonäyttelyt
Asiantuntijaluennot = Kirjailijavierailut, runo- ja kirjallisuusillat, lukupiirit, muut yleisöluennot
Muut = Musiikkitilaisuudet, ulkopuoliset näyttelyt, kampanjat kuten Lukuviikko, SeniorSurf, Mediataitoviikko ym.
Kirjaston merkitys tilana on kasvanut.
Kirjastoon ei tulla vain lainaamaan aineistoa, vaan kasvavassa määrin myös oleilemaan ja opiskelemaan.

Kaikki ikäryhmät

Museoissa käynnit Rovaniemellä vuosina 2008 - 2014
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Rovaniemen taidemuseo
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Lapin
kamariorkesterin
kuulijat

Kaikki orkesterin kuuntelijat vuosina 2008 - 2014
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Kuuntelijat Rovaniemellä vuosina 2013 ja 2014
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Teatterin yleisö vuosina 2008 - 2014
35 000
30 000

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2008
Katsojat/tavoite
31 000
Katsojat/ toteuma
25 451
joista maksaneet
22 648
joista kotikunnan ulkopuolelta 3 871

2009
31 000
25 353
23 648
2 664

2010
30 000
24 617
22 774
3 198

2011
30 000
19 220
17 788
3 764

2012
26 000
19 233
17 493
2 983

2013
22 500
23 865
22 153
3 878

2014
22 500
21 861
19 860
5 670

31

Kaikki ikäryhmät

www.hyvinvointikertomus.fi/

Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten
osuuden tuhatta asukasta kohti. Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus,
rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan
tekopaikan mukaan. Väkivaltarikoksiin sisältyvät murhat ja tapot sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.
(SOTKAnet)
Väkivaltarikostilastoissa tapahtuvat muutokset heijastavat suurelta osin päihteiden käytössä tapahtuvia muutoksia.
Koko maan tasolla henkirikoksista 80%:iin on arvioitu liittyvän päihteiden käyttöä. Pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi
epäillyistä (2005) lähes 70% oli päihteiden vaikutuksen alaisina ja vastaava luku ryöstörikoksissa oli 56%.
32
(SOTKAnet)

Kaikki ikäryhmät

www.hyvinvointikertomus.fi/

Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden kaikkien huumausainerikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Poliisin
tietoon tulleet rikokset sisältävät ne rikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimus tai annettu rikesakko.
Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Huumausainerikoksiin kuuluvat
huumausaineen käyttörikokset, huumausainerikokset sekä törkeät huumausainerikokset. (SOTKAnet)
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Lapset, varhaisnuoret ja
lapsiperheet

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

Päivähoidon tilastot
Joulukuun 31 päivän tilanne
Lasten määrä
Päivähoitomuoto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kunnallinen
perhepäivähoito

292

286

268

216

178

197

183

2003

2078

2126

2203

2350

2453

2508

1

2

4

507

529

613

Kunnallinen päiväkotihoito
Yksityinen perhepäivähoito
Yksityinen päiväkotihoito
(palveluseteliyksiköt)

411

412

461

502

Kerhot
Yhteensä

35
2706

2776

2855

2921

3036

3181

3343
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
Lastensuojelun tilastoja

2009

2010

2011

2012

2013

2014

191

200

194

204

299

272

Huostassa olevat lapset ja nuoret vuoden aikana

98

92

85

90

89

80

Huostassa olevat lapset 31.12

86

67

68

68

76

73

Kiireellisesti sijoitettujen lasten lkm vuoden aikana

27

33

46

49

55

40

Avohuollon asiakkaana olleiden 0-17-vuotiaiden lasten lkm

618

700

731

862

923

884

Lastensuojeluilmoitusten lkm

636

618

640

850

937

863

Lasten (0-17 v)lkm josta tullut lastensuojeluilmoitus

512

499

494

616

654

620

Sijoitetut lapset ja nuoret vuoden aikana

2013
Sijoitukset

2014

määrä

as. lkm

til.31.12

määrä

as. lkm

til.31.12

Laitossijoitukset

172

115

47

132

94

57

Perhesijoitukset

127

100

69

98

91

71

Sijoitukset yht.

299

192

116

272

196

132
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

www.hyvinvointikertomus.fi/

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
Läheisten ystävien puutetta kuvaava kouluterveyskyselyn indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9.
luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa, jolla ei ole yhtään läheistä
ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista. (SOTKAnet)
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
Indikaattori ilmaisee vanhemmuuden puutetta kokevien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden
prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Vanhemmuuden puute koostuu seuraavista tekijöistä:
vanhemmat eivät tunne oppilaan ystäviä, eivät tiedä missä he viettävät viikonloppuiltansa, oppilas ei pysty
keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan, oppilas ei saa kotoa apua kouluvaikeuksiin.
(SOTKAnet)
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
Indikaattori ilmaisee koulun fyysisissä työoloissa puutteita kokevien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten
osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Työskentelyä haittaavat tekijät olivat
opiskelutilojen ahtaus, melu, sopimaton valaistus, huono ilmanvaihto, lämpötila, likaisuus, epämukavat
työtuolit tai -pöydät, huonot sosiaalitilat, tapaturmavaara. (SOTKAnet)
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
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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. (SOTKAnet)
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
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Indikaattori ilmaisee vuoden aikana sosiaalihuoltolain mukaisia kasvatus- ja perheneuvolapalveluja
saaneiden (sekä lasten että aikuisten) määrää suhteessa alle 18-vuotiaaseen väestöön. Väestötietoina
käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. (SOTKAnet)
Indikaattori kuvaa sosiaalihuoltolain mukaisen kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan peittävyyttä. Kunta voi
järjestää palveluja myös muiden lakien perusteella. Indikaattoria tulkittaessa onkin otettava huomioon, että
palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. (SOTKAnet)
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Nuoret ja nuoret aikuiset

Nuoret ja nuoret aikuiset

www.hyvinvointikertomus.fi/

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
Läheisten ystävien puutetta kuvaava kouluterveyskyselyn indikaattori ilmaisee niiden lukion 1. ja 2. luokalla
opiskelevien osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa, jolla ei ole yhtään läheistä
ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista. (SOTKAnet)
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Nuoret ja nuoret aikuiset
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
Läheisten ystävien puutetta kuvaava kouluterveyskyselyn indikaattori ilmaisee niiden ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. luokalla opiskelevien osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa,
jolla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista.
(SOTKAnet)
45

Nuoret ja nuoret aikuiset
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
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Nuoret ja nuoret aikuiset
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
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Nuoret ja nuoret aikuiset
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
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Nuoret ja nuoret aikuiset
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
Indikaattori ilmaisee ainakin kerran marihuanaa, hasista, ekstaasia, Subutexia, heroiinia, kokaiinia,
amfetamiinia, LSD:tä tai muita vastaavia huumeita kokeilleiden lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden
prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. (SOTKAnet)
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www.hyvinvointikertomus.fi/

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
Indikaattori ilmaisee ainakin kerran marihuanaa, hasista, ekstaasia, Subutexia, heroiinia, kokaiinia,
amfetamiinia, LSD:tä tai muita vastaavia huumeita kokeilleiden ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden
opiskelijoiden osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. (SOTKAnet)
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Nuoret ja nuoret aikuiset
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa hyvinvointikertomuksessa
2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin vielä käytettävissä.
Lukio-opiskelijoiden osalla vastaavat osuudet olivat selkeästi alhaisemmat; Rovaniemellä vuonna 2008 13,3 %,
vuonna 2010 15,7 % ja vuonna 2013 13 %.
SOTKAnetin mukaan indikaattori ilmaisee ryöstön, ryöstön yrityksen, vahingoittamisuhkailun tai kimppuun käymisen
uhriksi joutuneiden opiskelijoiden osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.
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Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset raportoitiin jo Rovaniemen kaupungin laajassa
hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016. Nämä kouluterveyskyselyn kuviot eivät kuitenkaan olleet silloin
vielä käytettävissä.
Työskentelyä haittaavia tekijöitä voivat olla opiskelutilojen ahtaus, melu, sopimaton valaistus, huono
ilmanvaihto, lämpötila, likaisuus, epämukavat työtuolit tai -pöydät, huonot sosiaalitilat, tapaturmavaara.
(SOTKAnet)
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Nuoret ja nuoret aikuiset

Indikaattori ilmaisee alle 25-vuotiaille naisille tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrän
tuhatta 15 - 24-vuotiasta naista kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua.
Raskaudenkeskeytyksellä tarkoitetaan toimenpitein käynnistettyä raskauden päättymistä,
joka ei ole synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman sikiön kuolemaan ja jossa sikiön ei
tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä. (SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Nuoret ja nuoret aikuiset

www.hyvinvointikertomus.fi/

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla mielenterveyden häiriöt (F09-F99, pois lukien F70-F79 älyllinen
kehitysvammaisuus) sairaalahoidossa olleiden 18-24-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Väestötietona
käytetään keskiväkilukua. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen
sektorin järjestämän sairaalahoidon. (SOTKAnet)
Mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairaalahoitoa tarvinneiden nuorten aikuisten määrä suhteutettuna ko. ikäluokkaan
kuvaa osaltaan nuorten aikuisten psyykkisten ongelmien määrää ja niiden vaikeusastetta. On kuitenkin huomattava,
että sairaalahoidon määrä riippuu myös käytettävissä olevista resursseista (esim. miten paljon psykiatrista avohoitoa
ja/tai sairaalahoitoa alueella on tarjolla) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä. (SOTKAnet)
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Rovaniemi 2013: 0,8 %

Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99)
vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden
osuuden prosentteina 16 - 24-vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa.
Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja
määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella oli
mielenterveysdiagnoosina älyllinen kehitysvammaisuus (F70 - F79).
(SOTKAnet)

www.hyvinvointikertomus.fi/
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Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutusyksiköissä laitoshoidossa olleiden 15 24-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohden. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän
tietoa. Päihdehuollon laitoksiksi on tässä määritelty Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki
katkaisuhoitoasemat. (SOTKAnet)
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden 15 - 24-vuotiaiden määrä suhteutettuna ko. ikäluokkaan kuvaa
osaltaan alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamia ongelmien määrää ja niiden vaikeusastetta. On kuitenkin
huomattava, että laitoshoidon määrä riippuu myös käytettävissä olevista resursseista (esim. onko alueella
tarjolla ja miten paljon päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutuslaitosten palveluita) sekä vallitsevista
hoitokäytännöistä. (SOTKAnet)
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Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 - 24-vuotiaiden
osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle
jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla
ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. (SOTKAnet)
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Opintojen keskeyttäminen, ammatilliset oppilaitokset

Nuoret ja nuoret aikuiset
Ammatilliset oppilaitokset
2013
(Rovaniemen yksiköt, paitsi
Matkailuopiston (LAMO) osalta ei
tilastoida enää erikseen
Rovaniemen lukuja, joten luvuissa
mukana myös Kittilän ja
Sodankylän matkailu-, ravitsemisja talousalan ryhmät.)

(ei sisällä aikuiskoulutusta / työvoimapoliittista koulutusta /
oppisopimuskoulutusta)

LAO / UOPI
Rovaniemi
+
LAMO

LAO
Palvelualat

LAO
Tuotantoalat

LAMO
Rovaniemi
Kittilä
Sodankylä

UOPI
Rovaniemi
(urheiluopisto)

Negatiivinen eroaminen

%

7,2 %

8,8 %

5,5 %

9,2 %

7,8 %

Kaikki eronneet

%

13,2 %

14,0 %

11,3 %

16,5 %

13,5 %

Koulutuksen vaihtaneet
kuntayhtymän sisällä

%

2,6 %

1,5 %

3,1 %

3,0 %

6,6 %

Negatiivinen eroaminen

lkm

200

75

68

46

11

Kaikki eronneet

lkm

363

120

141

83

19

Koulutuksen vaihtaneet
kuntayhtymän sisällä

lkm

72

13

39

15

5

Vuosiopiskelijamäärä 2013

ka

2744

856

1246

501

141

Rovaniemen yksiköt
yhteensä

LAO
Palvelualat

LAO
Tuotantoalat

LAMO
Rovaniemi

UOPI
(urheiluopisto)

%
%

6,5 %
13,3 %

5,2 %
12,1 %

6,3 %
12,3 %

10,1 %
21,1 %

4,4 %
8,1 %

%

3,0 %

2,4 %

3,4 %

3,8 %

0,7 %

Negatiivinen eroaminen
Kaikki eronneet
Koulutuksen vaihtaneet
kuntayhtymän sisällä

lkm
lkm

179
366

49
113

84
158

40
84

6
11

lkm

82

22

44

15

1

Vuosiopiskelijamäärä 2012

ka

2756

934

1287

398

137

Ammatilliset oppilaitokset
2012
(Rovaniemen yksiköt)
Negatiivinen eroaminen
Kaikki eronneet
Koulutuksen vaihtaneet
kuntayhtymän sisällä

(Lapin ammattiopisto)
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Opintojen keskeyttäminen, lukiot
Syksy 2014

Lyseonpuisto

Ounasvaara

Muurola

AMLU

AILU

205

90

52

94

-

Ensisijaiset hakijat/osuus
aloituspaikoista

157 / 76 %

125 / 139 %

13 / 25 %

139 / 148 %

-

Opiskelijoita (20.9.2014)

624

293

51

477

41

Syksyllä aloittaneet opiskelijat

203

90

23

94

-

Keskeyttäneet syksyllä aloittaneista

6

0

0

0

-

Keskeyttäneet syksyllä aloittaneista
(%)

2,9 %

-

-

-

-

Lyseonpuisto

Ounasvaara

Muurola

AMLU

AILU

205

90

52

128

-

Ensisijaiset hakijat/osuus
aloituspaikoista

179 / 87 %

106 / 118 %

14 / 27 %

185 / 144 %

-

Opiskelijoita (20.9.2013)

619

286

48

511

35

Syksyllä aloittaneet opiskelijat

171

88

18

126

-

Keskeyttäneet syksyllä aloittaneista

11

2

1

5

-

Keskeyttäneet syksyllä aloittaneista
(%)

6,4 %

2,3 %

5,6 %

4,0 %

-

Aloituspaikat(enimmäismäärä)

2013
Aloituspaikat(enimmäismäärä)

Keskeyttämiset ovat negatiivista keskeyttämistä (eroamista), eivätkä sisällä opiskelupaikan vaihtoa lukioiden välillä.
Niistä Muurolan lukion opiskelijoista, jotka asuvat kaupungin keskustassa, useat haluavat vaihtaa opiskelupaikakseen
Lyseonpuiston lukion.
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Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden 18-24-vuotiaiden osuuden
prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet: vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea
saaneet. (SOTKAnet)
Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneet nuoret ovat usein syrjäytymisvaarassa olevia. Heidän
elämäntilannettaan pyritään parantamaan erilaisin sosiaalityön menetelmin. (SOTKAnet)
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Nuorten käyntikerrat eri nuorisotiloilla
7000

5924

5902

6000

5079

5000
4000

6402

4738 4645

4137

3627 3790

4786

4685
2970

3000

1936

1566

2000

2013

2622

2313

2014

1000
0
Loukku

Monde

Hilla

Nappari

Ylläri

Murkku

Zillari

159 171

176 153

Murkku

Zillari

Vantus

joissa eri nuoret
600

526

500
400
300

296

566
477

467

412
288

240

222

261

200

Vuosi 2013
116 116

Vuosi 2014

100
0
Loukku

Monde

Hilla

Nappari
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Vantus
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Rovaniemen nuorisopalveluiden etsivän nuorisotyön tilastoja vuosilta 2011–2014
Vuonna 2011:
•Otettu yhteyttä 154 nuoreen, joista 84 on ollut naisia. Yhteistyön keskimääräinen kesto kuukausina (KA): 6,9 kk
•Yhteistyötahot, joista etsivään nuorisotyöhön on oltu eniten yhteydessä (kolme suurinta):
-2. asteen ammatillinen peruskoulutus /68 nuorta
-peruskoulu (sis. pienryhmät)/ 23 nuorta
-sosiaalitoimi/ 17 nuorta
Vuonna 2012:
•Otettu yhteyttä 207 nuoreen, joista 99 on ollut naisia. Yhteistyön keskimääräinen kesto kuukausina (KA): 8 kk
•Yhteistyötahot, joista etsivään nuorisotyöhön on oltu eniten yhteydessä (kolme suurinta):
-2. asteen ammatillinen peruskoulutus /113 nuorta
-peruskoulu (sis. pienryhmät)/ 29 nuorta
-mielenterveyspalvelut / 15 nuorta
Vuonna 2013:
•Otettu yhteyttä 169 nuoreen, joista 76 on ollut naisia. Yhteistyön keskimääräinen kesto kuukausina (KA): 7,5 kk
•Yhteistyötahot, joista etsivään nuorisotyöhön on oltu eniten yhteydessä (kolme suurinta):
-2. asteen ammatillinen peruskoulutus /76 nuorta
-peruskoulu (sis. pienryhmät)/ 18 nuorta
-mielenterveyspalvelut / 16 nuorta
Vuonna 2014:
•Otettu yhteyttä 185 nuoreen, joista 77 on ollut naisia. Keskimääräinen aika, jolloin nuori sijoittuu ensisijaiseen toimenpiteeseen 3-6kk
•Yhteistyötahot, joista etsivään nuorisotyöhön on oltu eniten yhteydessä (kolme suurinta):
-2. asteen ammatillinen peruskoulutus /50 nuorta
-peruskoulu (sis. pienryhmät)/ 18 nuorta
-terveystoimi / 16 nuorta

Toimenpiteet, joihin nuoria on ohjattu etsivästä nuorisotyöstä vuosina 2011–2014 (viisi suurinta). Toimenpiteissä painotus on nuorten omissa
tarpeissa:
•Toimeentuloon liittyvät palvelut
•Asumiseen liittyvät palvelut
•Vapaa-ajan palvelut
•Mielenterveyspalvelut
63
•Nuori on jatkanut keskeytyneitä opintojaan

Työikäiset

Työikäiset
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Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden
seuraukset ( ICD 10: S00-T78) sairaalahoidossa olleiden 25-64 -vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä
kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat,
kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. (SOTKAnet)
Sairaalahoitoa tarvitsevat aikuisten tapaturmat merkitsevät yleensä lievää vaikeamman vamman syntymistä,
joka vaikuttaa aikuisen hyvinvointiin ja terveyteen. (SOTKAnet)
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Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutusyksiköissä laitoshoidossa olleiden 25 - 64vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Päihdehuollon laitoksiksi on tässä määritelty Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki
katkaisuhoitoasemat. (SOTKAnet)
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden 25 - 64-vuotiaiden määrä suhteutettuna ko. ikäluokkaan kuvaa osaltaan
alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamia ongelmien määrää ja niiden vaikeusastetta. On kuitenkin huomattava, että
laitoshoidon määrä riippuu myös käytettävissä olevista resursseista (esim. onko alueella tarjolla ja miten paljon
66
päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutuslaitosten palveluita) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä. (SOTKAnet)

Työikäiset
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Indikaattori ilmaisee naisille tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrän tuhatta 15 - 49-vuotiasta naista kohti.
Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Raskaudenkeskeytyksellä tarkoitetaan ihmisen toimenpitein
käynnistettyä raskauden päättymistä, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen
kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä. (SOTKAnet)
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Työikäiset
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Indikaattori ilmaisee Sairausvakuutuslain mukaista päivärahakorvausta vuoden aikana vähintään yhdeltä päivältä
saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Sairauspäivärahatilastot eivät kuvaa sellaisia
sairaustapauksia, jotka päättyvät sairauspäivärahan karenssin aikana (sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa
arkipäivää). Mittarista on huomattava, että jakajaväestössä ovat mukana myös eläkkeensaajat, joilla yleensä ei ole
mahdollisuutta saada sairauspäivärahaa. (SOTKAnet)
Sairauspäivärahaa ei saa lyhyistä, alle 10 arkipäivää kestäneistä poissaoloista, joita on kuitenkin selvästi enemmän
kuin pitkittyneitä. Lyhyistä poissaoloista ei ole keskitettyä rekisteritietoa. Kelan rekisterimuuttujaa voi käyttää lähinnä
ilmaisemaan pitkittynyttä työkyvyn alenemista, ja muuttuja toimii kohtalaisen hyvin myös tulevan työkyvyttömyyden 68
ennakointimuuttujana. (SOTKAnet)

Työikäiset
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Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden 25-64-vuotiaiden osuuden prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. (SOTKAnet)
Indikaattori kertoo kuinka suuri osuus parhaassa työiässä olevasta väestöstä on toimeentulotuen piirissä.
Toimeentulotuen saamista on käytetty yhtenä köyhyyttä osoittavista mittareista. Usein on kuitenkin kysymys
lyhytaikaisesta elämäntilanneköyhyydestä. (SOTKAnet)
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Vaikeasti työllistyvien osuus työikäisistä kuvaa rakenteellisen työttömyyden kehitystä osana työmarkkinoita.
Työttömyyttä voidaan pitää rakenteellisena, jos se ei vähene, vaikka samanaikaisesti työllisyysaste on korkea ja
joillakin aloilla vallitsee työvoimapula.
Vaikeasti työllistyvät ovat työikäisiä, jotka liikkuvat työttömyyden, työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja lyhyiden
työsuhteiden välillä ja heillä on vaikeuksia työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Elinkeinorakenteen muutos ja
työelämän vaativuus voivat olla syynä siihen, että työttömän ammatillista osaamista vastaavia työpaikkoja ei ole
tarjolla. Lisäksi ikä, vajaakuntoisuus, terveydelliset ja psykososiaaliset ongelmat voivat vaikeuttaa työllistymistä.
(SOTKAnet)
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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 huomattava, että
lukuja ei ole vakioitu iän suhteen. (SOTKAnet)
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Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina
25 - 64-vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät
toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. (SOTKAnet)
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Indikaattori ilmaisee tuki- ja liikuntaelinsairauksien (M00 - M99) vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden lopussa
olleiden 16 - 64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Tilasto kattaa henkilöt, jotka
saivat työkyvyttömyyseläkettä joko työeläke- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä.
Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin. (SOTKAnet)
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Indikaattori ilmaisee verenkiertoelinten sairauksien (ICD-10-koodit I00 - I99) vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä
vuoden lopussa olleiden 16 - 64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.
Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä. Tilasto kattaa henkilöt, jotka saivat
työkyvyttömyyseläkettä joko työeläke- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä. Yksilölliset
varhaiseläkkeet sisältyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin. (SOTKAnet)
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Indikaattori ilmaisee eläkkeelle (vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden
erityiseläkkeelle) siirtyneiden aritmeettisen keskiarvoiän. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole
mukana keskiarvossa. (SOTKAnet)
76
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Tiedonkeruu on muuttunut vuonna 2011. Vuoden 2012 tiedot ovat päivittyneet Laajan hyvinvointikertomuksen jälkeen ja niissä ollut virheellisyys on
poistunut. Vuoden 2011 tiedot jäävät virheellisiksi.
Perusterveydenhuollossa siirryttiin vuonna 2011 ns. vuosittaisesta Notitia-keräyksestä suoraan AvoHILMO-poimintaan. Rovaniemeltä ei ole saatu
tietoa päivittäin vuosina 2011 ja 2012. Ne ilmoitettiin THL:ään ohjelmatoimittajan tekemän kertapoiminnan mukaan. Tähän vaikuttaa myös
kotisairaanhoidon käyntien kirjaamisen muuttuminen. Suurin osa kunnista tilastoi käynnit kotihoitoon, jota ei ole tässä raportissa mukana.
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa,
perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä kotisairaanhoito- ja
mielenterveyskäynnit ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät
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terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset). (SOTKAnet)

Ikäihmiset
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Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuden prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Yksi henkilö on voinut olla oikeutettu yhteen tai
useampaan erityiskorvausoikeuteen yhdessä tai useammassa eri korvausluokassa. Oikeus erityiskorvaukseen
tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä on jokin vakava ja pitkäaikaista lääkitystä vaativa sairaus. Kullekin sairaudelle on
laadittu yhtenäiset kriteerit, joiden perusteella oikeus voidaan myöntää. Hakemus edellyttää yleensä erikoislääkärin
lausuntoa. (SOTKAnet)
Erityiskorvausoikeus (75 % tai 100 %) voidaan myöntää henkilölle, jolla on vakava ja pitkäaikainen, lääkehoitoa vaativa
sairaus. Näitä sairauksia on viitisenkymmentä. Erityiskorvausoikeus kuvaa melko hyvin pitkäaikaissairastavuutta
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väestössä. (SOTKAnet)

Ikäihmiset
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Depressiolääkkeistä saa vuosittain korvausta pitkälti yli 300 000 henkilöä, ja käyttö on yleisintä 75 vuotta
täyttäneiden keskuudessa, ja naisilla lähes kaksi kertaa niin yleistä kuin miehillä. Lääkitys on suhteellisen kallista,
joten lähes kaikki lääkitystä avohoidon puolella saavat tulevat Kelan rekisteriin. Masennuksen lääkehoidon
aloituskriteerit saattavat vaihdella lääkäristä ja alueesta toiseen, mutta muuttuja soveltuu silti kohtalaisen hyvin
depression esiintyvyyden epäsuoraksi osoittimeksi. (SOTKAnet)
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Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden
seuraukset ( ICD 10: S00-T78) sairaalahoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden osuuden tuhatta
vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin
(kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. (SOTKAnet)
Sairaalahoitoa tarvitsevat iäkkäiden henkilöiden tapaturmat merkitsevät yleensä lievää vaikeamman vamman
syntymistä, joka vaikuttaa ikääntyvän henkilön terveyteen ja hyvinvointiin. (SOTKAnet)
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Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä. Indikaattoria laskettaessa kotona asuviksi laskettiin muut kuin sairaaloissa ja
terveyskeskuksissa pitkäaikaishoidossa, vanhainkodeissa, vanhusten tehostetussa palveluasumisessa,
kehitysvammalaitoksissa tai kehitysvammaisten autetussa asumisessa olleet. Väestötietoina käytetään
vuoden viimeisen päivän tietoa. (SOTKAnet)
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Indikaattori ilmaisee yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä asuntoväestöstä.
Yhden hengen asuntokunnan muodostaa asuinhuoneistossa yksin vakinaisesti asuva henkilö. (SOTKAnet)
Asuntokunnat ja asuinolot -tilaston perusjoukon muodostavat vakinaisesti varsinaisissa asunnoissa asuvat henkilöt eli
ns. asuntoväestö. Henkilöitä, jotka ovat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla laitoksissa,
asunnottomia, ulkomailla ja tietymättömissä olevia, ei lueta asuntoväestöön. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa
rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät myöskään muodosta
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asuntokuntaa. (SOTKAnet)

Ikäihmiset
Kaupunki on myöntänyt hissiavustuksia seuraavasti:
vuonna 2003 3 kerrostaloon yht. 24.387 €
vuonna 2004 2 kerrostaloon yht. 15.528 €
vuonna 2005 1 kerrostaloon yht. 11.471€
vuonna 2006 ei hakijoita
vuonna 2007 1 kerrostaloon yht. 9.175 €
vuonna 2008 ei talousarviossa määrärahaa
vuonna 2009 1 kerrostaloon yht. 11.750 €
vuonna 2010 1 kerrostaloon yht. 25.00€
vuonna 2011 1 kerrostaloon yht. 15.970€
vuonna 2012 2 kerrostaloon Yht. 23.000€
Vuonna 2013 ei hissiavustuksia
Vuonna 2014 ei hissiavustuksia
Vuodelle 2015 varattu määrärahaa
Hissillisten ja hissittömien kerrostalojen määrä
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Palveluasuminen sisältää aina sekä asumisen että siihen kiinteästi liittyvät palvelut. Tällaisia palveluja voivat olla
esimerkiksi kodinhoitoapu, hygieniapalvelut jne. Palveluasumisen sisältö voi siis käytännössä vaihdella. Myös
asumisen muoto vaihtelee. Osa yksiköistä on ryhmäkoteja, osa pienkoteja ja osa taas esimerkiksi palvelutaloja,
joissa asiakkailla on omat huoneistot. Mukaan eivät kuulu normaalit huoneenvuokralain mukaiset vanhusten
vuokra-asunnot eivätkä sellaiset palveluasunnot, joihin ei liity päivittäisiä tai säännöllisiä kotipalveluja.
Palveluasuminen eroaa laitoshoidosta siinä, että palveluasuminen perustuu aina vuokra-, omistus- tmv.
hallintamuotoon. Lukua tulkittaessa on otettava huomioon, että ikääntyneiden palvelujärjestelmä on aina
kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja.(SOTKAnet)
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Ikäihmiset
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Indikaattori ilmaisee kaikkien vanhainkodeissa laskentapäivänä (31.12.) hoidossa olleiden 75 vuotta täyttäneiden
asiakkaiden sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla laskentapäivänä (31.12.) olleiden 75 vuotta täyttäneiden
pitkäaikaisasiakkaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. (Rovaniemellä on vain hoivaosastoilla
olevia)
Vanhainkotihoito: Ikääntyneiden laitoshoito sosiaalitoimessa (Kela on määritellyt yksikön laitokseksi).
Terveyskeskusten pitkäaikaishoito: Terveyskeskusten laitoshoitoon lasketaan terveyskeskusten yleislääkärijohtoisilla
osastoilla annettu hoito. Kunnallisten terveyskeskusten lisäksi mukaan lasketaan myös joitakin muita kunnallisia tai
yksityisiä palveluntuottajia, jotka vastaavat terveyskeskustoiminnasta tietyllä alueella. Pitkäaikaista hoito on silloin,
kun asiakkaalle on tehty pitkäaikaishoitopäätös tai kun asiakas on ollut hoidossa yli 90 vuorokautta. (SOTKAnet) 86

Ikäihmiset
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Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa
omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista, hänen
tarvitsemistaan palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista
palveluista. Kunta ja hoitaja tekevät omaishoidon järjestämisestä toimeksiantosopimuksen. (SOTKAnet)
Indikaattori kuvaa omaishoidon tuen peittävyyttä 75 vuotta täyttäneessä väestössä. Lukua tulkittaessa on otettava
huomioon, että ikääntyneiden palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja.
Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla paljon muita palveluja.
87
(SOTKAnet)

Ikäihmiset
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Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa. Tietolähteenä on
THL:n kotihoidon asiakaslaskenta, johon kerätään tiedot kaikista niistä asiakkaista, joilla on palvelu- tai hoitosuunnitelma tai jotka saavat
kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalahoitoa vähintään kerran viikossa. Tätä indikaattoria varten poimittiin vain ne asiakkaat, jotka
ovat saaneet kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa (mukaan ei siis otettu kaikkia kotihoidon laskennassa ilmoitettuja asiakkaita). Asiakkaisiin ei
sisälly niitä henkilöitä, jotka ovat laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä laskentapäivänä, vaikka heillä olisi palvelu- ja hoitosuunnitelma
voimassa. (SOTKAnet)
Indikaattori ei kerro avopalveluihin panostamisesta tai resurssoinnista, sillä kunta voi tarjota paljon apua harvoille asiakkaille tai vähän palvelua
monille asiakkaille. Lisäksi ikääntyneiden palvelujärjestelmä on kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten
palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla panostettu esimerkiksi palveluasumiseen asiakkaiden
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kunnosta ja toiveista johtuen. (SOTKAnet)

Ikäihmiset
Yli 75 v säännöllisen kotihoidon kattavuus on laskenut:
2012 13,9 %
2013 11.7 % (koko maa 11,9 %, Kainuu 12,5 %).

Kohdentuminen on siirtynyt oikeaan suuntaan:
1-3 käyntiä/kk prosenttiosuus (27,6 %) käynneistä on laskenut n. 5 prosenttiyksikköä, mikä
edelleen selvästi suurempi kuin koko maa, 18,3 % ja Kainuu 20,0 %

60-89 käyntiä/kk prosenttiosuus (14,1 %) on noussut vastaavasti ja on hiukan suurempi
koko maan ja Kainuun toteumaa.
Yli 90 käyntiä /kk /asiakas prosenttiosuus on säilynyt lähes ennallaan (5.3 %), kun koko
maassa se oli 10,9 % ja Kainuussakin 20,4 %.
www.thl.fi
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