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Kertomuksen sisältö:
Hyvinvointikertomus pohjautuu Kuntaliiton hallinnoimaan sähköisen hyvinvointikertomuksen mukaiseen
rakenteeseen. Kerran valtuustokaudessa laaditaan laaja kertomus ja muina vuosina viimeaikaista kehitystä tarkasteleva vuosittainen kertomus.
Vuoden 2014 hyvinvointikertomus on kolmiosainen. Osa I käsittelee mennyttä kehitystä, erityisesti tuoreimpia käytettävissä olevia indikaattoritietoja. Mukana ovat sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorien analyysi, tiivistelmä ympäristöraportin havainnoista ja katsaukset koetun hyvinvoinnin kyselyjen
tietoihin. Lisäksi siinä on luotu tilannekatsaus laajassa hyvinvointikertomuksessa asetettujen tavoitteiden
toteutumiseen raportoimalla tehtyjä toimenpiteitä. Osan I lopusta löytyvät johtopäätökset keskeisimmistä
havainnoista.
Osa II sisältää kaupunkistrategian painopisteiden lyhyen kuvauksen, luettelon hyvinvoinnin edistämistä
tukevista ohjelmista ja suunnitelmista sekä laajaan hyvinvointikertomukseen laaditun taulukon hyvinvoinnin edistämisestä nykyisellä valtuustokaudella.
Osa III sisältää valtuuston päätöksen hyväksyä hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen liitteenä ovat kuviot ja taulukot, joiden pohjalta analyysi on toteutettu.
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OSA I
1. Yhteenveto ja johtopäätökset hyvinvoinnista vuosilta 2008 - 2014
A. INDIKAATTORIEN MUUTOSTEN ARVIOINTI TIIVISTETYSTI SUHTEESSA LAAJAAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN
Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima:
Toimintaympäristö



Väestö lisääntyi Rovaniemellä vuonna 2014 ennakkotiedon mukaan yhteensä 341 henkilöllä.



Huoltosuhde on kasvanut odotetusti. Se on kuitenkin matalampi kuin koko maassa keskimäärin.
(dia 3)



Toimintaympäristön tilastot 2015 -asiakirja sisältää laajemmin Rovaniemen toimintaympäristöä
koskevaa tilastotietoa. Asiakirja hyväksytään MAATON käsittelyn yhteydessä ja on tämän jälkeen
löydettävissä kaupungin tilastosivustolta. http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Vaestoja-ennuste

Työllisyys ja koulutus



Työllisten osuus väestöstä on Rovaniemellä hieman koko maan tasoa pienempi. Osuus laski hieman vuonna 2013. (dia 4)



Työttömien kokonaismäärä kasvoi vuonna 2014. Loppuvuodesta työttömien kuukausittainen
määrä laski kuitenkin vuoden 2013 tasolle. (dia 5)



Nuorisotyöttömien määrä laski vuonna 2014 alle vuoden 2013 tason. (dia 6)



Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuonna 2014, mutta syksyllä kasvu pysähtyi. (dia 6)



Rovaniemen asukkaat ovat hieman koulutetumpia kuin koko maassa keskimäärin. Koulutustaso
on hieman noussut, kuten kaikissa vertailukohteissakin. (dia 7)

Väestö ja asuminen



Lapsiperheiden osuus perheistä on jatkanut laskuaan. Suuntaus on ollut vertailukohteissa vastaava. Rovaniemellä on yhä enemmän lapsiperheitä kuin koko maassa keskimäärin. (dia 8)



Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on pysynyt edelleen tasaisena Rovaniemellä. Koko
maassa keskimäärin on hieman vähemmän yksinhuoltajaperheitä, mutta suuntaus on kasvava.
(dia 9)



Yhden hengen asuntokuntien osuus asuntokunnista on jatkanut hyvin lievää kasvuaan. Rovaniemellä on yhden hengen asuntokuntia koko maan tasoa enemmän. Kasvua on tapahtunut myös
koko maan tasolla. (dia 10)

Kaikki ikäryhmät:
Toimeentulo



Toimeentulotuki asukasta kohti laskettuna on jatkanut hyvin lievää kasvuaan sekä Rovaniemellä
että koko maassa. Rovaniemi on tilastossa lähellä koko maan tasoa. (dia 12)



Työmarkkinatuen kuntaosuus jatkoi lievää kasvuaan vuonna 2014. Vuonna 2012 tapahtunut kasvu johtui erityisesti työmarkkinatuen korotuksesta. Valtioneuvoston kehyspäätöksen tavoitteiden
mukaan vuodesta 2015 alkaen valtio vastaa työmarkkinatuen maksamisesta enää ensimmäisen
300 päivän ajalta. Tämä kasvattaa osaltaan paineita laajaan palvelujärjestelmän muutoksiin. (dia
13)
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Kunnan yleinen pienituloisuusaste (16,8 %) laski hieman vuonna 2012 sekä Rovaniemellä että
kaikissa vertailukohteissa. Rovaniemen pienituloisuusaste on koko maan tasoa (14,3 %) korkeampi. Tilasto kuvaa, kuinka suuri osa alueen väestöstä kuuluu kotitalouksin, joiden tulot jäävät
suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. (dia 14)



Tuloerot pienenivät vuonna 2012 sekä Rovaniemellä että kaikissa vertailukohteissa. Samalla pysähtyi kolme vuotta jatkunut lievän kasvun vaihe. Rovaniemellä tuloerot ovat koko maan tasoa
pienemmät. (dia 15)



Rovaniemi sai vuonna 2013 verotuloja asukasta kohti laskettuna 3 698 euroa, mikä on 67 euroa
vähemmän kuin maassa keskimäärin.

Terveys



Kelan sairastavuusindeksi laski vuonna 2013 hieman vuoden 2012 tasosta. Indeksiluku (105,9)
on koko maan tasoa (100) suurempi. Kuolleisuusindeksi, yksi sairastavuusindeksin kolmesta indeksistä, laski vuonna 2013 alle sadan eli koko maan keskimääräistä tasoa paremmaksi. Lääkekorvausindeksi laski hieman ja työkyvyttömyysindeksi pysyi ennallaan. (diat 16 ja 17)



Kelan kansantauti-indeksi laski vuonna 2013 hieman vuoden 2012 tasosta. Indeksiluku (118,7)
on selvästi koko maan tasoa (100) suurempi. Kansantauti-indeksi muodostuu seitsemästä indeksistä. Näistä laskivat sydämeen vajaatoiminta, nivelreuma ja sepelvaltimotauti ja kasvoivat diabetes, psykoosit, astma ja verenpainetauti. Astman indeksi on näistä korkein, 142,1. Rovaniemellä on osallistuttu valtimotautien laatuverkoston toimintaan, jossa painopisteenä on diabeteksen ensitietoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja astmapotilaan hoitopolun kehittäminen. (dia
18)



Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit vähenivät Rovaniemellä vuonna 2013 selvästi. Kun
vuonna 2012 käyntejä oli tuhatta 18 vuotta täyttänyttä kohden 459, oli vuonna 2013 käyntejä
enää 337. Määrän lasku on mielenkiintoinen, sillä Rovaniemellä on panostettu viime vuosina laitoshoidon vähentämiseen. Käyntimäärät laskivat koko maan tasoa matalammiksi. (dia 19)



Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksojen määrä on pysytellyt Rovaniemellä viime vuosina tasaisena
ja lähellä koko maan tasoa. (dia 20)



Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit lisääntyivät vuonna 2013. Käyntejä oli vuonna 2013 tuhatta
asukasta kohti 1400, kun vuotta aiemmin niitä oli 1333. Määrä on silti yhä koko maan tasoa matalampi. (dia 21)



Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset jatkoivat vuonna 2013 kasvuaan sekä Rovaniemellä
että kaikissa vertailukohteissa. Nettokustannukset asukasta kohti olivat Rovaniemellä (3682 €)
koko maan tasoa (3595 €) korkeammat. (dia 22)



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen määrä lisääntyi hieman vuonna 2013.
Kymmentätuhatta asukasta kohti hoidettiin vuonna 2013 noin 180 potilasta, kun vuotta aiemmin
määrä oli 171. Ero koko maan tasoon kasvoi entisestään. (dia 23)



Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvä hoitojaksot kasvoivat hieman vuonna 2013. Kymmentätuhatta
asukasta kohti oli hoitojaksoja vuonna 2013 noin 121, kun vuotta aiemmin hoitojaksoja oli 114.
Ero koko maan tasoon kasvoi hieman. (dia 24)

Liikunta



Kaupungin liikuntapalvelut tuottaa ryhmäliikuntapalveluja jokaiselle ikäryhmälle; lapset ja nuoret,
työikäiset ja ikäihmiset. Ikäihmisten liikuntapalveluilla on merkittävä osuus palvelutuotannossa.
Sen osuutta on kasvatettu siirtämällä painopistettä työikäisten liikuntapalveluista ikäihmisten liikuntapalveluihin. Ikäihmisten ryhmäliikunnan ohjaustunteja tuotettiin 1 141 tuntia ja työikäisten
vastaavia 979 tuntia. (dia 25)



Rovaniemellä perustettiin syksyllä 2014 yhteistyöverkosto koordinoimaan ja tuottamaan lasten ja
nuorten liikuntapalveluja mm. liikuntakerhoineen ja –tapahtumineen. Sportisti Roi verkostoyhteistyössä ovat mukana paikalliset julkisten palvelujen tuottajat, jotka ovat tavalla tai
toisella tekemisissä ko. palvelujen tuottamisessa. Kaupungin organisaatiosta ovat vahvalla panoksella mukana verkostossa koulutuspalvelut ja liikuntapalvelut tiloineen palveluineen ja toimintoineen. Lisäksi verkostoon kuuluu useita kolmannen sektorin liikuntapalvelujen tuottajia, liikunta- ja urheilujärjestöjä. Kaupungin liikuntapalvelujen panostus lasten ja nuorten liikuntakerhopal4
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veluissa oli vuoden 2014 aikana 23 kerhoa, 909 kerholaista, 681 kerhokertaa ja 9115 kerhokäyntiä. Palvelut hankittiin liikuntakerhopalveluja tuottavalta järjestöltä.



Rovaniemellä toimii noin 200 järjestöä, jotka tuottavat suurimman osan seudulla toteutettavista
liikunta- ja urheilupalveluista, viikoittain noin 1900 tuntia. 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 rahallista avustusta liikuntatoiminnallisin
perustein. Vuokratukea myönnetään yhdistyksille, joille kaupungilla ei ole osoittaa sen hallinnoimia tiloja. (dia 25)

Kulttuuri


Kulttuuripalveluja on tuotettu kohdennetusti lapsille, nuorille ja perheille, työikäisille sekä ikäihmisille. Yleisesti voidaan todeta, että silloin kun kulttuuripalvelujen tavoitteisiin ja niiden tuottamiseen yhdistetään yhteiskunnallisesti tärkeitä tavoitteita ja toimia, saavutetaan hyvinvoinnin
kannalta paras mahdollinen lopputulos. Kulttuurityössä etsitään myös tietoisesti kohderyhmiä,
joiden parissa on mahdollista saada aikaan positiivinen vaikutus. Osallisuuden kokemista, suunnitelmallista tietojen ja taitojen kartuttamista, luovaa tekemistä ja monipuolista yhteistyötä, hyvinvoinnin ja tasa-arvoisten palvelujen kehittämistä on tehty kaupunkimme kulttuurityössä laajalti.



Rovaniemen kaupungissa tehtävässä lasten ja nuorten kulttuurityössä etsitään ja käytetään tietoisesti menetelmiä, joiden avulla mahdollistetaan sosiaalinen vahvistuminen. Kaupungin kulttuuripalvelut ovat myös työllistäneet työttömiä taiteilijoita ja monien eri alojen osaajia. Nuorten työllistämistä kehitettiin yhdessä kolmannen sektorin sekä ikäihmisten palvelujen kanssa. Kulttuuritapahtumat tavoittavat suuren joukon rovaniemeläisiä vuosittain. Erityisesti Rovaniemi-viikko on
vakiinnuttanut suosionsa viime vuosina. Osa kulttuurin määrärahoista on siirtynyt aluelautakunnille, mikä on vähentänyt vapaa-ajanlautakunnan rahoituksella toteutettuja tapahtumia (dia 26).



Aluelautakuntien alueilla järjestetyt kulttuuritapahtumat ja niiden määrät ovat vaihdelleet alueittain, riippuen kylien omista perinteistä ja aktiivisuudesta, toimintaan sopivista tiloista sekä tuotannon resursseista. Kylien omaa kulttuuritoimintaa on tuettu hankkimalla tapahtumiin esiintyjiä,
järjestetty tarvittaessa kuljetuksia sekä ohjattu hakemaan avustuksia tapahtumien kustannuksiin.



Kirjaston lainaus- ja kävijämäärät pienenivät hieman vuonna 2014, mikä noudattaa valtakunnallista trendiä kirjastopalvelujen käytössä. Sähköisten asioinnin tilastoinnissa on tapahtunut muutoksia, joten vertailutietoja aiempiin vuosiin ei ole käytössä. Kirjaston järjestämissä tapahtumissa
osallistujamäärät ovat kasvussa. Kirjaston merkitys ei-kaupallisena, yhteisöllisenä tilana on hyvä
huomioida. Kirjaston tarjoamat palvelut edistävät asiakaslähtöisesti tasa-arvoista oppimista, iloa
ja hyvinvointia. (diat 27 ja 28)



Museoissa käynnit lisääntyivät vuonna 2014. Lapin maakuntamuseon käyntimäärät lisääntyivät
hieman ja Rovaniemen taidemuseon käyntimäärät merkittävästi. (dia 29) Museot ovat tarkoitettu
kaikille ikä-, kieli- ja kulttuuriryhmille. Lisäksi kohteissa on huomioitu esteettömyys ja saavutettavuus. Tutkimusten mukaan museokäynneillä on positiivisia terveydellisiä vaikutuksia.



Lapin kamariorkesterin kamarikonsertit lisäsivät kuulijamäärää, tilauskonsertteja oli vähemmän
kuin v. 2013, joka laskee kokonaiskuulijamäärää. Koululaiskonserteissa oli hieman vähemmän
kuulijoita, johtuen pienten koulujen oppilasmääristä, laitoskonserttien kuulijamäärä nousi hieman. (dia 30) Lapin kamariorkesteri on vienyt musiikkia ihmisten arkeen konsertoimalla päiväkodeissa, työpaikoilla, kouluilla, myyjäisissä, palvelutaloissa ja vuodeosastoilla.



Teatterikäynnit vähenivät teatterin siirryttyä väistötiloihin, jossa istuinten määrä on Lappia-taloa
rajallisempi. Vuonna 2014 katsojamäärät pienenivät hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Katsojia kävi teatterissa kuitenkin vuotta 2011 ja 2012 enemmän. Teatterin tärkeää hyvinvointityötä
ovat muun muassa kiertuetoiminta ja kuraattorityö. Nuorille ja heidän opettajilleen on toteutettu
työpajoja, tutustumiskierroksia, teatterikasvatusta, tehtäväpaketteja ja koulutusta. Yleisökasvatus on olennainen osa teatteritoimintaa. (dia 31)



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 ovat kaikki tarjonneet rovaniemeläisille hienoja kulttuurikokemuksia ja 5
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elämyksiä. Kulttuurin ja taiteen tekemisessä korostuu yhteinen tekeminen ja verkostoissa toimimisen taito
Turvallisuus



Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä tuhatta asukasta
kohti laski vuonna 2013. Määrä on kuitenkin yhä koko maan keskitasoa korkeampi. (dia 32)



Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä tuhatta asukasta kohti kasvoi hieman vuonna 2013. Määrä on edelleen koko maan keskitasoa korkeampi. (dia 33)

Poliisin katsaus kaupungin hyvinvointikertomukseen



Poliisin organisaatiouudistus yhdisti vuodenvaihteessa Peräpohjolan poliisilaitoksen Lapin poliisilaitokseen. Samalla myös Liikkuva poliisi sulautettiin Lapin poliisilaitoksen liikenneryhmäksi.



Poliisille tuli tutkittavaksi entistä enemmän petoksia.



Kotihälytystehtävien määrä laski, mutta perheväkivallasta johtuvien tehtävien määrä lisääntyi
hieman vuonna 2014. Häiriökäyttäytyminen julkisilla paikoilla vähentyi, mutta lisääntyi yksityisillä
paikoilla. Valtakunnallisessa vertailussa katuturvallisuus Lapissa parani vuonna 2014. Myös liikenneturvallisuus on parantunut, ja liikenteessä loukkaantui entistä vähemmän ihmisiä vuonna
2014.



Huumausainerikollisuutta tuli vuonna 2014 ilmi edellisvuotista enemmän, mikä on näkynyt erityisesti lisääntyneinä huumausainerattijuopumuksina. Omaisuusrikoksissa etenkin asunto- ja mökkimurtojen määrä kääntyi kasvuun. Myös petosrikosten määrä on kasvanut, mikä johtuu pääosin
internetissä tapahtuneiden petosten lisääntymisestä.



Poliisi on tehostanut toimintaansa ja poliisin oma-aloitteisten valvontatehtävien määrä on lisääntynyt. Lapin poliisille annettujen hälytystehtävien määrä laski edelleen vuonna 2014. Hälytyspalveluiden kysyntä onkin laskenut jo useiden vuosien ajan koko Lapin alueella.

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet:
Päivähoito



Perhepäivähoidon osuus on laskusuunnassa, kun taas päiväkotihoito niin kunnallisessa kuin ostoissakin on lisääntynyt. Huomioon otettavaa on myös, että palvelusetelin myötä, jonka laajempi
käyttö alkoi 1.8.2014, yksityisen päiväkotipalvelujen käyttäjien määrä on noussut. Uutena toimintana vuonna 2014 on alkanut maksuton kerhotoiminta, jossa lapset ovat ilman vanhempiaan,
mikä erottaa toiminnan avoimesta päiväkodista. Yksi kerho on toiminut ulkoleikkikerhona Ounasvaaran maisemissa ja on voinut käyttää myös Santa Sportin tiloja sisäliikuntaan. (dia 35)



Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen aloitettua toimintansa elokuussa 2013, on omien yksiköiden käyttö tehostunut, jonka myötä on vältytty uusien tilojen hankinnoilta. Palveluohjauksen
myötä asiakkaiden palvelu on keskittynyt yhteen toimipisteeseen, mikä on vähentänyt päiväkodin
johtajien hallinnollisia tehtäviä ja vapauttanut aikaa yksiköiden pedagogiseen ohjaukseen ja henkilöstöhallintoon.

Lastensuojelu



Sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä että huostassa olleiden lasten määrä vähenivät
hieman vuonna 2014 vuoden 2013 tasosta. (dia 36)



Lastensuojeluilmoitusten määrä laski 74 ilmoituksella vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. (dia
36)



Sekä laitossijoitettujen lasten että perhesijoitettujen lasten määrä laski vuonna 2014. (dia 36)



Sijaisperhesijoitusten osuus kaikista sijoituksista on 54 % ja laitossijoitusten 43,2 %. (dia 36)



Sijaisperheiden koulutusta järjestetään vuosittain lastensuojelun ja vammaispalvelujen tarpeisiin.
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Kouluterveyskyselyn tulokset
Kouluterveyskyselyn perusteella (näihin liittyviä kuvioita ei ollut saatavilla vielä laajaan hyvinvointikertomukseen, vaikka tuloksista on siinä jo raportoitu):



8. ja 9. luokan oppilaista ilman läheistä ystävää on noin joka kymmenes nuori. Tilanne on kuitenkin parantunut viime vuosina. Taso on lähellä koko maan tasoa. (dia 37)



8. ja 9. luokan oppilaista vanhemmuuden puutetta kokeneiden osuus on pienentynyt merkittävästi viime vuosina. Taso on yhä hieman koko maan tasoa korkeampi. Vaikka osuus on pienentynyt, niin silti indikaattorin arvo (n. 20 %) on hälyttävän korkea. (dia 38)



8. ja 9. luokan oppilaista terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneiden määrä pysyi
vuonna 2013 lähellä vuoden 2010 tasoa (edellinen kouluterveyskysely). Rovaniemen ja koko
maan prosenttiosuudet olivat lähellä toisiaan, noin 16 %. (dia 39)



Hieman yli puolet 8. ja 9. luokan oppilaista koki koulun fyysisissä työoloissa puutteita. Osuus on
lähellä koko maan tasoa. Positiivista on, että prosenttiosuus laski merkittävästi (n. 7 prosenttiyksikköä) vuoden 2010 kouluterveyskyselystä. (dia 40)

Toimeentulo



Lasten pienituloisuusastetta mittaava indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien
alle 18-vuotiaiden henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista
henkilöistä. Vuonna 2012 lasten pienituloisuusaste jatkoi hyvin lievää laskuaan. Taso on hieman
koko maan tasoa korkeampi. SOTKAnetin mukaan lapsiperheiden suhteellinen tuloasema on keskimääräistä heikompi, mikäli alle 18-vuotiaiden pienituloisuusaste on korkeampi kuin väestön
yleinen pienituloisuusaste. Rovaniemellä lasten pienituloisuusaste oli vuonna 2012 0,3 prosenttiyksikköä yleistä pienituloisuusastetta pienempi. Ero kaventui hieman edellisestä vuodesta. (dia
41)

Terveys



Perheneuvolan asiakkaiden määrä pysyi vuonna 2013 edelleen korkeana. Asiakkuuksia suhteessa
alle 18-vuotiaaseen väestöön oli Rovaniemellä koko maan tasoa enemmän. (dia 42)

Nuoret ja nuoret aikuiset:
Kouluterveyskyselyn tulokset
Kouluterveyskyselyn perusteella (näihin liittyviä kuvioita ei ollut saatavilla vielä laajaan hyvinvointikertomukseen, vaikka tuloksista on siinä jo raportoitu):



Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ilman läheistä ystävää olleiden osuus (5,6 %) laski vuonna 2013 merkittävästi (3,6 prosenttiyksikköä) verrattuna edelliseen kouluterveyskyselyyn. Taso
on hieman koko maan tasoa matalampi. (dia 44)



Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ilman läheistä ystävää olleiden osuus
(7,5 %) pysytteli vuonna 2013 lähellä vuoden 2010 tasoa; kasvua tapahtui alle yhden prosenttiyksikön verran, mikä menee virhemarginaaliin. (dia 45)



Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneiden osuus (20,0 %) laski vuonna 2013 hieman vuoden 2010 tasosta. Koko maan tasoon nähden
Rovaniemi erottuu negatiivisesti. (dia 46)



Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista terveydentilansa keskinkertaiseksi tai
huonoksi kokeneiden osuus (18,8 %) pienentyi vuonna 2013 huomattavasti (4,3 prosenttiyksikköä) verrattuna vuoden 2010 kyselyyn. Tuloksissa lienevät nähtävissä Lapin ammattiopistossa
järjestettävän terveystiedon opetuksen sekä toisen vuoden opiskelijoille järjestetyn ”Törkeän hyvät päivät” hyvinvointitapahtuman vaikutukset. Ero koko maan prosenttiosuuteen on selkeästi
positiivinen. (dia 47)



Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista tupakoi päivittäin yhä harvempi (6,6 %). Osuus laski
vuonna 2013 vuoden 2010 tasosta lähes viisi prosenttiyksikköä. Tupakoivien osuus on jonkin verran koko maan tasoa matalampi. (dia 48)
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Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista tupakoi päivittäin noin joka kolmas
(31,0 %). Osuus laski kuitenkin vuonna 2013 vuoden 2010 tasosta lähes 12 prosenttiyksikköä.
Tupakoivien osuus on selkeästi koko maan tasoa matalampi. Ero lukio-opiskelijoiden osuuteen on
suuri. (dia 49)



Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden osuus
(10,1 %) laski vuonna 2013 hieman vuoden 2010 tasosta. Osuus on selkeästi koko maan tasoa
matalampi. (dia 50)



Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden osuus (19,1 %) laski hieman vuoden 2010 tasosta. Osuus on jonkin verran koko maan
tasoa matalampi. Huomionarvoista on iso ero ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja lukioopiskelijoiden välillä. (dia 51)



Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista fyysistä uhkaa kokeneiden osuus (22,5
%) laski vuonna 2013 vuoden 2010 tasosta. Samalla osuus pieneni koko maan tasoa pienemmäksi. Prosentuaaliset osuudet ovat siitä huolimatta erittäin korkeat. (dia 52)



Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista fyysistä uhkaa kokeneiden osuus (13 %) laski hieman
vuonna 2013 vuoden 2010 tasosta. Merkille pantavaa on, että osuudet ovat selkeästi alhaisemmat kuin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohdalla. SOTKAnetin mukaan indikaattori ilmaisee ryöstön, ryöstön yrityksen, vahingoittamisuhkailun tai kimppuun käymisen uhriksi joutuneiden osuuden kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. (dia 52)



Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista koulun fyysisissä työoloissa puutteita kokeneiden osuus
(32,7 %) pienentyi merkittävästi (21,5 prosenttiyksikköä). Osuus laski koko maan tasoa matalammaksi. Lyseonpuiston remontti ja Ounasvaaran lukion siirtyminen toisiin tiloihin ovat voineet
vaikuttaa tuloksen paranemiseen. (dia 53)

Terveys



Raskaudenkeskeytyksen tehneiden osuus alle 25-vuotiaista rovaniemeläisistä nousi hieman
vuonna 2013. Osuus on koko maan tasoa korkeampi (4,5 henkilöä / 1000 asukasta kohti). Raskaudenkeskeytysten määrän lisääntymisen syitä on arvioitu laajasti, mutta varsinaista syytä ei
ole pystytty selvittämään. Todennäköisesti kyseessä on moninainen syiden ja seurauksien lopputulos. (dia 54)



Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 18-24-vuotiaiden osuus tuhatta vastaavanikäistä kohti laski vuonna 2013. Kolme vuotta jatkunut kasvu pysähtyi ja ero koko maan tasoon kaventui. (dia 55)



Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneiden nuorten
osuus pysyi vuonna 2013 edellisvuoden tasossa. Viime vuosina osuus on hieman kasvanut. Rovaniemen taso on niukasti koko maan tasoa matalampi. SOTKAnetin mukaan vuonna 2007 noin
puolella mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneista
oli koko maan tasolla mielenterveysdiagnoosina älyllinen kehitysvammaisuus. (dia 56)



Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden 15-24-vuotiaiden osuus tuhatta vastaavanikäistä kohti
pysyi lähes ennallaan vuonna 2013. Osuus on samassa tasossa koko maan tasoon nähden. (dia
57)

Koulutus ja toimeentulo



Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus jatkoi hyvin lievää laskua vuonna 2013. Osuus on koko
maan tasoa matalampi. (dia 58)



Opintoja koskeva negatiivinen eroaminen (keskeyttäminen siten, että ei ole tietoa jatkosta muualla) ammatillisessa koulutuksessa kasvoi hieman vuonna 2013 verrattuna edelliseen vuoteen.
Oppialoista Lapin ammattiopiston palvelualoilla negatiivinen eroaminen kasvoi 8,8 prosenttiin
edellisen vuoden 5,2 prosentista. Lapin ammattiopiston tuotantoaloilla negatiivinen eroaminen
taas pieni 6,3 prosentista 5,5 prosenttiin. Rovaniemen matkailuopiston luvut eivät ole enää vertailukelpoisia, sillä niissä mukana ovat nyt myös Kittilän ja Sodankylän matkailu-, ravitsemus- ja
talousalan ryhmät. Vuonna 2013 negatiivisen eroamisen prosentti oli LAMO:ssa 9,2 prosenttia.
Lapin urheiluopiston negatiivinen eroaminen kasvoi 4,4 prosentista 7,8 prosenttiin. (dia 59)



Lukio-opintojen keskeyttäminen on harvinaisempaa kuin ammatillisten opintojen. Negatiivista
keskeyttämistä on vähän. (dia 60)
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Rovaniemellä on hieman koko maan tasoa enemmän pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneita
nuoria aikuisia. Vuonna 2013 heidän prosenttiosuutensa vastaavanikäisestä väestöstä kasvoi.
Kasvua edelsi useamman vuoden lievä prosenttiosuuden lasku. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti
saaneet: vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. (dia 61)

Sosiaaliset suhteet



Keskeisin toimintamuoto Rovaniemeläisessä nuorisotyössä oli alueellinen nuorisotyö. Toiminnan
perustana oli hyvä ja laaja nuorisotilaverkosto, jonka kautta tuotettiin tasapuolisia ja laadukkaita
palveluita rovaniemeläisille nuorille. Rovaniemellä alueellisia nuorisopalveluita tuotettiin kahdeksalla alueella. Jokaisella alueella toimi nuorisotila, joka oli alueen nuorisotyönkeskus, nuorten lähialuepalvelupiste, jonka kautta jokaisella nuorella oli mahdollisuus osallistua, vaikuttaa, harrastaa, saada tietoa ja neuvontaa. Alueellisiin nuorisopalveluihin kuului nuorisotilatoiminta, pienryhmätoiminta, kerhot, kv-toiminta, neuvonta/tiedotus, kouluyhteistyö, tapahtumat sekä retket.
Vuonna 2014 alueelliset nuorisopalvelut tavoittivat 2 272 eri nuorta, iältään 12 - 20-vuotiaita.
Käyntikertoja nuorisotiloilla oli yhteensä 32 506. (dia 62)



Etsivä nuorisotyö tavoitti 185 nuorta, joille tehtiin yksilöllinen suunnitelma kasvun ja kehityksen
tueksi. Nuorten käyntikertoja oli yhteensä 2932. Etsivässä nuorisotyössä työ koostuu pääsääntöisesti asiakkaiden kanssa tehdystä yksilötyöstä. Pienryhmätoimintaa Etsivässä nuorisotyössä järjestettiin kahden ryhmän kanssa. Etsivän nuorisotyön merkittävimmät yhteistyökumppanit olivat
sosiaalipalvelukeskus, eri oppilaitokset ja nuorten mielenterveyspalvelut. Suurimpana yksittäisenä haasteena olivat nuorten mielenterveyden eriasteiset ongelmat mm. masennukset, pelko- ja
jännitystilat, sekä mielenterveysdiagnoosit. Muita haasteita olivat arjenhallinta, sosiaalinen vahvistuminen ja kouluallergia. (dia 63)



Nuorille suunnatut tapahtumat ja ryhmätoiminnot tavoittivat suuren joukon nuorisoa. Erityisen
suosittuja olivat, jo perinteeksi muodostuneet, bänditapahtumat, nuorten itsenäisyyspäivän vastaanotto, Nuori Kulttuuri -tapahtuma sekä erilaiset ryhmäytykset, kurssit ja retket. Ryhmätoiminnassa huomioitiin nuorisoliikuntakulttuurin kehittäminen.



Loma-ajan toiminnoilla tuettiin perheitä ja vanhemmuutta järjestämällä lapsille ja nuorille leiri- ja
kesäkurssitoimintaa sekä työpajatoimintaa. Palveluiden suunnittelussa huomioitiin kaikki lasten ja
nuorten loma-ajan toimintoja toteuttavat tahot.



Nuorisopalveluiden osallisuustoiminnassa tuettiin nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan omaan
elinympäristöönsä ja kaupungin päätöksentekoon sekä kannustettiin nuoria omaehtoiseen toimintaan. Osallisuustoimintaan nuorilla oli mahdollisuus osallistua koulujen oppilaskuntatoiminnan,
nuorisovaltuustotoiminnan, nuorisotilojen tilahallitusten, omaehtoisten toimintaryhmien, järjestöjen, erilaisten päättäjätapaamisten ja kuulemistilaisuuksien sekä nuortenideat.fi-palvelun kautta.



Nuorisotiedotuksen pääpainopisteenä vuonna 2014 oli nuorisopalveluiden verkkosivujen ylläpito
ja toimintojen kehittäminen verkkoympäristössä sekä sosiaalisessa mediassa. Nuorisopalveluiden
verkkosivuja uudistettiin ja kehitettiin laajasti vuoden 2014 aikana. Verkkosivuille kehitettiin mm.
uusi ”Klikkaa ja Kysy” -palsta, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus kysyä anonyymisti ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa sekä julkaistiin verkkoversio Rovaniemeläisen nuoren oppaasta. Nuorisopalvelut on jo pitkään tehnyt verkkonuorisotyötä sosiaalisen median avulla (Facebook). Vuonna 2014 työkenttää laajennettiin sosiaalisessa mediassa,
avaamalla Twitter- sekä Instagram-tilit. Lisäksi nuorisopalveluista käytiin useissa vanhempainilloissa tiedottamassa nuorten some-maailmasta vanhemmille.



Oman tuotannon lisäksi, nuorisopalvelut tukivat paikallista nuorisojärjestö- ja nuorisoyhdistystoimintaa toteuttamalla yhteisiä toimintoja sekä tiedottamalla järjestöjen edustajille ajankohtaisista nuorisotyön asioista, koulutuksista sekä tapahtumista. Nuorisopalveluiden leirikeskus Leirikari mahdollisti hyvät puitteet erilaisille leiri-, retki-, kurssi- ja kokoustoiminnoille. Leirikeskus
toiminnalla nuorisopalvelut edistivät paikallista lasten ja nuorten leiri- ja retkitoimintaa. Vuonna
2014 leirikeskuksessa oli 6138 käyttäjää sekä 178 käyttövuorokautta.
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Työikäiset:
Terveys ja päihteet



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen 25-64-vuotiaiden rovaniemeläisten
osuus tuhatta vastaavanikäistä kohti ei muuttunut vuonna 2013. Osuus on koko maan tasoa suurempi. (dia 65)



Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden 25-64-vuotiaiden osuus tuhatta vastaavanikäistä kohti
ei muuttunut vuonna 2013. Osuus on samassa tasossa koko maan kanssa. (dia 66)



Raskaudenkeskeytyksen tehneiden osuus 15-49-vuotiaista rovaniemeläisistä nousi hieman vuonna 2013. Rovaniemeläiset naiset tekevät enemmän raskaudenkeskeytyksiä kuin naiset maassa
keskimäärin (eroa koko maan tasoon 3,9 henkilöä / 1000 asukasta kohti). (dia 67)

Toimeentulo ja työllisyys



Sairauspäivärahaa saaneiden osuus pieneni vuonna 2013 merkittävästi (9,4 prosenttiyksikköä).
Samalla ero koko maan tasoon kaventui. (dia 68)



Mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa saaneiden osuus pieneni Rovaniemellä vuonna 2013,
kuten myös useimmissa vertailukohteissa. Rovaniemi erottuu niistä kuitenkin yhä negatiivisesti,
vaikka viime vuosina mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa saaneiden osuus on selkeästi
pienentynyt. (dia 69)



Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuus 25-64-vuotiasta jatkoi vuonna 2013 tasaista
lievää laskua, joka alkoi vuonna 2010. Osuus on lähes tasoissa koko maan tason kanssa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden kehitys on samansuuntaista kaikkien toimeentulotukea
saaneiden osuuden kehityksen kanssa. Pitkäaikaisasiakkaiden osuus väestöstä mittaa paremmin
todellista köyhyyttä kuin kaikkien toimeentulotukiasiakkaiden osuus. (dia 70)



Rakennetyöttömyys eli vaikeasti työllistyvien määrä on kasvussa. Vuonna 2013 kasvu jyrkkeni
hieman verrattuna edellisiin vuosiin. Kehitys oli sama kaikissa vertailukohteissa. Rakennetyöttömyys on Rovaniemellä hieman koko maan tasoa korkeammalla. (dia 71)



Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus pieneni hieman vuonna 2013. Vastaava muutos tapahtui myös koko maan tasolla, joten rovaniemeläisten työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus on
edelleen aavistuksen koko maan keskiarvoa korkeampi. (dia 72)



Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä
pysyi vuonna 2013 samassa tasossa edellisvuoden kanssa. Osuus on lähellä koko maan tasoa.
(dia 73)



Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneiden
osuus pysyi vuonna 2013 edellisvuoden tasossa. Osuus on samassa tasossa koko maan kanssa.
(dia 74)



Verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus on Rovaniemellä
vain hieman koko maan tasoa korkeampi. Osuus pysyi vuonna 2013 vuosien 2012 ja 2011 tasolla. (dia 75)



Rovaniemeläisten keskimääräinen siirtymisikä eläkkeelle pysyi vuonna 2013 vuoden 2012 tasossa
eli pari vuotta jatkunut eläkeiän nousu pysähtyi. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, 57,8
vuotta, on 1,6 vuotta matalampi kuin maassa keskimäärin. (dia 76)

Ikäihmiset:
Terveys



Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit vähenivät 65-vuotta täyttäneiden osalta vuonna
2013. Osuus on hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden 2012 tietoihin on tullut
korjaus vuoden 2013 tietojen julkistamisen yhteydessä. Rovaniemellä on pitkäaikaissairauksien
kontrollikäyntejä lääkäreiltä siirretty koulutuksen saaneille hoitajille. (dia 78)
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden osuus laski hieman vuonna
2013. Rovaniemi erottuu kuitenkin yhä koko maan tasosta negatiivisesti. Erityiskorvausoikeus
kuvaa melko hyvin pitkäaikaissairastavuutta väestössä. Sen ulkopuolelle jää kuitenkin mm. allergioita ja joitakin tuki- ja liikuntaelinsairauksia. (dia 79)



Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus laski hieman vuonna
2013. Rovaniemellä korvausta saaneiden osuus on hieman koko maan tasoa matalampi. (dia 80)



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen 65 täyttäneiden osuus vastaavanikäisistä pysyi vuonna 2013 lähes samassa tasossa kuin vuotta aiemmin; nousua 0,2 prosenttiyksikköä.
Osuus on lähellä koko maan tasoa. (dia 81)

Asuminen ja kotihoito



Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokastaan nousi vuonna 2013. Osuus ylitti koko
maan keskimääräisen tason. (dia 82)



Yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus pysyi vuonna 2013 lähes edellisvuosien tasolla. Ero
koko maan tasoon kasvoi niukasti suuremmaksi. (dia 83)



Vuosina 2013 ja 2014 ei myönnetty hissiavustuksia. Vuodelle 2015 niihin on varattu määrärahoja. Hissityöryhmä on aloittanut toimintansa. (dia 84)



Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus (7,7 %)
vastaavanikäisistä laski vuonna 2013 noin prosenttiyksikön lähemmäs koko maan tasoa (6,5 %).
(dia 85)



Pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoivaosastoilla olevien 75 vuotta täyttäneiden rovaniemeläisten
osuus vastaavanikäisistä pysyi lähes entisessä tasossa vuonna 2013; laskua 0,2 prosenttiyksikköä. Osuus on matalampi kuin koko maassa keskimäärin. (dia 86)



Omaishoidontuensaajien osuus pysyi vuonna 2013 edellisvuosien tasossa ja koko maan tasoa
korkeampana eli ikäohjelman tavoitteiden mukaisena. (dia 87)



Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus pieneni vuonna 2013 yli
kahdella prosenttiyksiköllä. Samalla osuus laski koko maan tasoa matalammaksi. (Vuodesta 2009
lähtien säännöllisen kotihoidon nousua selittävät osaltaan muutokset tilastoinnissa erityisesti kotisairaanhoidon kohdalla.) Vuonna 2013 kotihoidon asiakasrakennetta käytiin läpi ja asiakkaita
ohjattiin tarvittaessa muihin avopalveluihin, mm. seniorineuvoloihin. Tavoitteena on lisätä kotona
asumisen osuutta nykyisestä. Vuonna 2014 säännöllisen kotihoidon osuus on kasvanut noin 13
prosenttiin, mikä on ikäohjelman tavoitteen mukainen. (diat 88 ja 89)

B. YMPÄRISTÖRAPORTTI
Ympäristöraportti on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 § 119.
Raportti on laadittu ensimmäistä kertaa ja se pohjautuu ns. kuuden suurimman kaupungin käyttämään
indikaattorimalliin.
Ympäristöraportissa on otettu huomioon Rovaniemen ominaispiirteet ja raporttia kehitetään edelleen.
Rovaniemen kaupungissa ympäristö on kehittynyt hyvinvoinnin näkökulmasta seuraavasti:


Rovaniemellä kasvihuonekaasujen määrä väheni vuosien 2010 ‐ 2012 välillä.



Kasvihuonekaasupäästöt olivat Rovaniemen seutukunnassa asukasta kohden maan keskiarvoa
pienemmät vuonna 2008.



Rovaniemen kaupunki kuuluu Kemijoen valuma‐ ja tulvariskialueeseen. Tulvan muodostumiseen
vaikuttavat valuma‐alueen maastonmuodot ja maankäyttö.
11

ROVANIEMEN KAUPUNKI
HYVINVOINTIKERTOMUS 2014


Rovaniemellä vuonna 2013 rakennetuista rakennuksista rakennettiin kaavoitetulle alueelle noin
76 %.



Asuinrakennusten ja erillisten vapaa‐ajanrakennusten rakentaminen on keskittynyt vahvasti kaavoitetulle alueelle. Asunnoista 90 % rakennettiin kaavoitetulle alueelle.



Rovaniemellä väestöstä noin 65 % asuu alle 700 metrin päässä jostakin julkisesta terveydenhuoltopalvelusta.



Rovaniemellä päiväkodit sijaitsevat lähellä 0‐6-vuotiaita. Yli 82 % päiväkoti‐ikäisistä asuu alle
700 metrin päässä päiväkodista.



Kouluikäisistä yli puolet asuu alle 700 metrin päässä peruskoulusta.



Väestöstä alle 700 metrin päässä julkisesta ekopisteestä tai hyötyjätepisteestä asuu noin 75 %.
Tämän lisäksi taloyhtiöillä on omia ekopisteitä.



Rovaniemen pinta‐alasta lähes puolet kuuluu suojelualueisiin lähinnä valuma‐alueiden vuoksi.
Natura‐ alueita on maa‐alasta noin 3 %.



Rovaniemellä asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueita on noin 17 %, ja yleiskaava‐alueilla
noin 11 %. Kaavoitetun alueen ulkopuolella suurin osa alueesta on luonnontilaista ympäristöä.



Rovaniemellä sähkönkulutus on ollut kasvussa vuodesta 2007 lähtien.



Kauko‐ ja aluelämmön osuus on hieman kasvanut vuosien 2006 ‐ 2013 aikana Rovaniemellä.



Rovaniemellä ilmanlaatu on ollut hyvää, ja epäterveellisten hengitettävien hiukkasten ja typpioksidin määrät alittivat EU:n raja‐arvot vuonna 2006.



Rovaniemellä vedenkulutus on ollut kasvussa.



Rovaniemellä kaatopaikan jätemäärät ovat olleet laskussa vuosien 2010 ‐ 2012 aikana. Vastaavasti hyöty‐jätettä on kierrätetty ekopisteisiin vuosien 2010 ‐ 2012 aikana entistä vähemmän.



Lapin ELY‐keskuksessa pilaantuneiden maiden kunnostuksia on tehty viime vuosina entistä vähemmän niin kappalemäärän kuin myös puhdistavan maaperän massan mukaan. Rovaniemellä
kaavoituksen yhteydessä PIMA‐selvityksiä on tehty 2010 ‐ 2014 yhteensä 12 kappaletta.



Suurin osa Rovaniemellä sijaitsevista pohjaesialueista on hyvässä kunnossa. Riskialueita on ainoastaan kuusi kappaletta.



Rovaniemellä järvien pintavesien laatu on hyvä. Kemijoki on Rovaniemen eteläpuolella välttävässä kunnossa.



Hiljaisen alueen meluraja ylittyi Rovaniemellä noin 3 800 asukkaan kohdalla vuorokausittain
vuonna 2012.



Rovaniemellä väestöstä noin 1300 henkeä asui alueella, jossa yömelutaso ylittyi yli suositellun
hiljaisen alueen arvon eli 45 dB:ä. (Syke, Oiva)



Rovaniemellä ympäristökasvatusta on toteutettu muun muassa Vihreä lippu ‐ohjelman kautta ja
huomioimalla lähiympäristö koulujen ja päiväkotien toiminnassa.
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C. KOETTU HYVINVOINTI
Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) keskeisimmät
tulokset:
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen
E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2014. Verkkojulkaisu:
www.thl.fi/ath)
Valtakunnallisen koetun hyvinvoinnin (kuntalaisilta itseltään kysytty) tutkimuksen avulla kerätään väestöryhmittäistä seurantatietoa keskeisistä ilmiöistä, joista ei saada tietoa rekistereistä. Näitä ovat esimerkiksi asukkaiden elintavat ja kokemukset. Tutkimus on hyvin laaja, joten kattava raportointi siitä ei ole
tässä yhteydessä mahdollista. Ohessa on kuitenkin muutamia havaintoja tutkimustuloksista. Esille on
nostettu erityisesti ne tulokset, joissa Rovaniemi poikkeaa merkittävästi koko maan tasosta.
Tiedot on kerätty yli 20-vuotiailta eli rovaniemeläisistä puhuttaessa ei mukana ole tätä nuorempia ikäluokkia. Otoskoko oli Rovaniemellä 1060 ja vastausprosentti 55 %. Varsinkin ikäihmisten kohdalla luottamusväli (eli laskettuihin lukuihin sisältyvän virhemarginaali) on useassa kysymyksessä suuri. Luottamusväli on merkitty kuvioihin viivana. Suuntaa rovaniemeläisten kokemasta hyvinvoinnista tulokset kuitenkin antavat. Tulokset on yleistetty alapuolisessa analyysissä vastaamaan kaikkia rovaniemeläisiä.
Elinolot ja osallisuus



Rovaniemen asukkaista noin 80 prosenttia käyttää internetiä sähköiseen asiointiin. Huomionarvoista kuitenkin on, että yli 75-vuotiaista vastaava prosenttiosuus on vain noin 20 prosenttia.
Tämä täytyy ottaa huomioon palvelujen järjestämistä suunniteltaessa. (dia 91)



Rovaniemi erottuu erityisen negatiivisesti muista kunnista ja koko maan tasosta asuinympäristön
liikenneyhteyksien toimivuutta kuvaavassa kysymyksessä. Noin 35 prosenttia vastanneista kokee, että huonot liikenneyhteydet haittaavat heitä. Muissa kunnissa tulokset jäävät selvästi alle
30 prosentin. Koko maan tasolla haittaa kokee hieman yli 20 prosenttia. Huonoilla liikenneyhteyksillä on merkitystä sekä ikääntyvien ihmisten että erityisryhmien liikkumisen mahdollisuuksiin.
Tämä heijastuu myös sosiaalipalveluiden kustannuksiin. (dia 92)



Nykyiseen/viimeisimpään työhönsä tyytyväisiä on lähes 80 prosenttia 20-74-vuotiaista rovaniemeläisistä. Lukema on vertailukohteiden suurin. (dia 93)



Yksinäiseksi itsensä tuntevien osuus, noin 11 prosenttia, on Rovaniemellä hieman korkeampi kuin
useimmissa vertailukunnissa ja koko maassa keskimäärin. Erityisesti ikäihmiset kokevat yksinäisyyttä. Tilanteeseen vastaamiseksi kuntalaisten osallisuutta, sosiaalista turvallisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta tukevaa toimintaa kehitetään muun muassa kumppanuussopimuksin ja yhteistyössä järjestöjen kanssa eri ikäryhmien osalta. (dia 94)



Vanhempana riittämättömyyttä kokevien osuus kyselyyn vastanneista rovaniemeläisistä on vertailukohteista toiseksi suurin, lähes 35 prosenttia. Naiset kokevat miehiä enemmän riittämättömyyttä. (dia 95) Kouluterveyskyselyn mukaan vanhemmuuden puutetta koki vuonna 2013 noin
20 prosenttia vastanneista. (dia 38) Vaikuttaakin siis siltä, että vanhemmat kokevat herkemmin
riittämättömyyttä kuin lapset vanhemmuuden puutetta. Molemmat prosenttiosuudet ovat korkeita.

Terveys ja päihteet



Keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi terveytensä kokee reilu kolmannes rovaniemeläisistä.
Osuus on koko maan tasoa matalampi ja vertailukohteista seitsemänneksi matalin. Huomionarvoista on, että prosenttiosuudet kasvavat merkittävästi iän myötä. 75 vuotta täyttäneiden osalta
keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi terveytensä kokee jo yli 70 prosenttia ikäluokasta. (dia 96)



Noin 30 prosentilla rovaniemeläisistä on ollut vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu
viimeisen 12 kuukauden aikana. Osuus on vertailukohteiden suurin. Ikäryhmittäisessä tarkastelussa nousevat esiin erityisesti ikäihmiset. Huomioin arvoista on, että noin kahdeksan prosenttia
rovaniemeläisistä kertoo omaavansa masennusdiagnoosin. Osuus on koko maan tasoa matalampi
ja vertailukohteista neljänneksi pienin. (diat 97 ja 98)



Itsemurha-alttius on Rovaniemellä suuri. Viimeisen 12 kuukauden aikana itsemurha-ajatuksia oli
ollut noin yhdeksällä prosentilla rovaniemeläisistä, kun esimerkiksi koko maassa taso jää alle
13
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kuuden prosentin ja muissa vertailukaupungeissa osuus vaihtelee 3-7 prosentin välillä. Erityisen
synkkänä näyttäytyy 20-54-vuotiaiden ikäluokka, missä osuus on noin 13 prosenttia. Miehet ovat
miettineet itsemurhaa naisia enemmän. (dia 99)



Noin 30 prosenttia rovaniemeläisistä käyttää alkoholia liikaa. Arvio perustuu AUDIT-C-kyselyyn,
jossa kolmella kysymyksellä tarkastellaan vastaajan alkoholin käyttöä. Osuus on hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin. 20-54-vuotiaiden ikäluokassa prosenttiosuus on noin 40 prosenttia. Miehet käyttävät alkoholia liikaa selvästi naisia enemmän. Mielenkiintoista on, että alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus on Rovaniemellä maan keskitasoa (noin 12 %) matalampi, noin 10 prosenttia. (diat 100 ja 101)



Hieman alle viidennekselle 20-54-vuotiaista rovaniemeläisistä naisista on tehty joskus raskaudenkeskeytys. Osuus on vähän koko maan tasoa korkeampi ja vertailukaupungeista kolmanneksi
suurin. (dia 102) Sotkanetin indikaattoritietojen mukaan 15-49-vuotiaista naisista raskaudenkeskeytys tehtiin vuonna 2013 reilulle prosentille ikäluokasta. (dia 67)

Toimintakyky ja arjessa selviytyminen



Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokee hieman alle kolmannes yli 75-vuotaista rovaniemeläisistä.
Osuus on vertailukohteista toiseksi suurin. Yli 75-vuotiaiden naisten osalta prosenttiosuus on lähes 40, kun se miesten kohdalla on hieman yli 20. (dia 103)



Noin 27 prosenttia rovaniemeläisistä ei usko jaksavansa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka.
Osuus on niukasti koko maan tasoa suurempi ja vertailu kunnista seitsemänneksi suurin. 55-74vuotiaiden ikäluokassa prosenttiosuus on selvästi suurempi kuin 20-54-vuotiaiden kohdalla. (dia
104)

Elintavat ja riskitekijät



Hieman alle viidennes 20-54-vuotiaista rovaniemeläisistä harrastaa liikuntaa suositusten mukaisesti. Osuus on silti koko maan tasoa suurempi ja vertailukaupungeissa kuudenneksi suurin. Sukupuolten välillä ei ole suuria eroja. (dia 105)



Noin 15 prosenttia rovaniemeläisistä tupakoi päivittäin. Osuus on samassa tasossa kuin koko
maassa keskimäärin. Päivittäin tupakoivien 75 vuotta täyttäneiden osuus on selvästi muita ikäluokkia matalampi. Miesten päivittäinen tupakointi on naisia selvästi yleisempää. (dia 106)

Kulttuuri



ATH-tukimuksen mukaan kuntalaisten tyytyväisyys kulttuuripalvelujen riittävyyteen ja niistä tiedottamiseen oli erinomainen, liki 90 prosenttia. Kulttuuripalveluja 1-3 kertaa kuukaudessa käyttävien kuntalaisten osuus sijoittuu tilastossa suomalaiselle keskitasolle.

Koetun hyvinvoinnin tutkimusten tuottama tieto kuntalaisten hyvinvoinnista:
Vuonna 2014 julkaistiin useita tutkimusraportteja rovaniemeläisten hyvinvointiin liittyvistä kokemuksista.
Tutkimukset toteutettiin Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen yhteydessä. Raportit tuloksista on
koottu Rovaniemen kaupungin hyvinvointisivustolle osoitteeseen:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Hyvinvointitieto/Kyselyt-ja-tulokset.
Ohessa ovat lyhyet kuvaukset tutkimushankkeiden sisällöistä:
Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometrissa on hyödynnetty kuntalaiskyselyn tuloksia, tilastoja ja asiantuntija-arvioita. Näin on voitu arvioida väestön hyvinvoinnin tilaa useasta eri näkökulmasta.
Sekä Rovaniemen että Ranuan hyvinvoinnin kehitystä on tarkasteltu mm. seuraavista näkökulmista: taloudellinen muutos, sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi, väestökehitys, ikäryhmittäiset tarkastelut,
hyvinvointipalvelujen saatavuus ja elämänlaatu. On hyvä ottaa huomioon, että barometrissä käytetyt
tuoreimmat tiedot ovat pääosin vuosilta 2010 - 2012, joten muutoksia on tämän jälkeen tapahtunut.
Hyvinvointibarometri antaa kuitenkin kattavan kuvan menneiden vuosien kehityksestä ja tukee näin merkittävästi hyvinvointikertomusten raportointia, joissa tarkastellut vuodet rajoittuvat viime vuosiin.
Selkeää johtopäätöstä Rovaniemen hyvinvoinnin tilasta on hyvinvointibarometrin laajuuden vuoksi hankala vetää. Tutkijoiden tilannearvio on hyvinvointibarometrin aineistossa esitetty sivuilla 261 - 278. Hy14
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vinvointibarometrista on pääteltävistä Rovaniemen osalta, että väestöllinen kehitys on ollut pitkällä tarkastelujaksolla hyvää ja taloudellinen kehitys vähintään kohtuullista. Esimerkiksi Rovaniemen yhdistymisen positiiviset vaikutukset näkyvät sekä nettomuuton parantumisessa että verotulokehityksessä varsinkin vuoden 2007 jälkeen. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että vastaavasti sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat myös nousseet. Rovaniemeläisten mielestä monet hyvinvointipalvelut toimivat
korkeintaan keskitasoisesti, mutta joukossa on myös positiivisempia arvioita saaneita palveluita. Monissa
hyvinvointimittareissa on nähtävissä 1990-luvun lamaa parempi tilanne, mutta vastaavasti aivan viime
vuosina on niissä ollut jälleen havaittavissa negatiivista kehitystä. Esimerkiksi nuorisotyöttömyyden on
todettu alentuneen selvästi lamavuosista vuoteen 2008 saakka, jonka jälkeen se on kääntynyt jälleen
kasvuun.
Vaikka useat tilastoindikaattorit kielivät negatiivisesta kehityksestä, on joukossa myös positiivisia: rovaniemeläiset ovat pääosin tyytyväisiä sekä elämäntilanteeseensa kokonaisuutena että saavutuksiin elämässään. Tarkemman käsityksen muodostamiseksi Rovaniemen hyvinvoinnin menneestä kehityksestä on
hyvä tutustua kyseiseen asiakirjaan.
Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa -tutkimusraportissa on analysoitu asukkaiden kokemaa
hyvinvointia usean Lapin kunnan osalta. Pääpaino on seutukunnittaisessa arvioinnissa, mutta myös yksittäisiä kuntia koskevaa tietoa on mukana. Rovaniemen seutukunnan osuus alkaa sivulta 32.
Tutkimuksen mukaan yleisimmin hyvinvointia heikentävänä tekijänä koettiin taloudelliseen tilanteeseen
liittyvät asiat ja vähiten sosiaalisia suhteita ja asuntoa koskevat asiat. Tutkimuksen pohjana ollut kysely
toteutettiin siten, että vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan erilaisten elämänsisältöjen vaikutuksista
hyvinvointiin.
Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset Rovaniemellä -selvitys keskittyi rovaniemeläisten
nuorten kokemuksiin hyvinvoinnistaan ja käyttämiensä palvelujen toimivuudesta. Rovaniemen 7.- ja 9.luokkalaisille ja ammattiopistojen ja lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoille suunnattuun kyselyyn
vastasi 1345 nuorta eli aineisto oli varsin kattava. Selvityksen mukaan nuoret kokevat opintojen osalta
yleisimmin tyytymättömyyttä opintojen kuormittavuuteen, kesätyön/työn osalta palkkaukseen, rahan
riittämisen osalta harrastuksiin, ihmissuhteiden osalta sukulaissuhteisiin, omien ominaisuuksiensa osalta
energisyyteen, elintapojen osalta nukkumistottumuksiin, Rovaniemen ominaisuuksien osalta julkisen liikenteen toimivuuteen ja yhteiskunnan osalta ihmisten välisen suvaitsevaisuuden toteutumiseen. Kokonaisuutta tarkastellen tyytymättömimpiä eri hyvinvointisisältöihin ovat tytöt, lukiolaiset, ei harrastuksia
omaavat, toisen vanhemman kanssa asuvat sekä työttömän vanhemman/työttömien vanhempien nuoret.
Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset Rovaniemellä -selvityksen mukaan tyytymättömyyskokemukset liitetään nuorten elämässä suuressa määrin itsestä katsottuna ulkoisiin hyvinvointisisältöihin
(esimerkiksi elinympäristö, yhteiskunta, työ, opinnot) ei niinkään laajalti sisäisiin hyvinvointisisältöihin
(esimerkiksi omat ominaisuudet ja elintavat). Tulevaisuutta tarkastellen rovaniemeläiset nuoret ennakoivat nykyistä suurempaa tyytymättömyyttä erityisesti koskien Rovaniemen viihtyisyyttä, rahatilannettaan
sekä suomalaista yhteiskuntaa. Vähimmässä määrin tyytymättömyyttä ennakoidaan puolestaan fyysiseen
terveyteen, ihmissuhteisiin sekä henkiseen hyvinvointiin liittyen. Nuoret ennakoivat fyysisen terveytensä
selvästi aikuisia myönteisempänä viiden vuoden kuluttua (vertailu Kuntalaisten hyvinvointikokemukset
Lapissa -tutkimukseen). Rovaniemeläisistä nuorista neljäsosa (lukiolaisista yli puolet) ilmaisee halunsa
muuttaa toiselle paikkakunnalle.
Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset Rovaniemellä -selvityksestä selviää lisäksi, että Rovaniemen
kaupungin nuorisolle suunnattujen palvelujen erityiset ongelmakohdat ovat tiedon puute sekä toiminnan
imago. Nuoret toivovat selkeää, yksityiskohtaista ja esimerkiksi kouluissa tapahtuvaa tiedottamista nuorisolle suunnattujen palvelujen sisällöistä. Nuoret kaipaavat suuressa määrin myös oman äänensä esilletuloa, tuntemusta siitä, että heidän omilla näkemyksillään, toiveillaan ja mielipiteillään on merkitystä
palveluja suunniteltaessa.
Miten koet asuinympäristösi? -raportti pohjautuu karttapohjaiseen asukaskyselyyn, jolla kartoitettiin
rovaniemeläisten kokemukselliseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä asumisesta, viheralueista, vapaaajasta, turvallisuudesta ja liikkumisesta. Kysely toteutettiin Harava-kyselytyökalulla, jossa kuntalaiset
merkitsivät paikkoja suoraan kartalle. Vastaajamäärä oli hyvä, 600 henkilöä. Raportin mukaan turvattomuutta aiheuttivat erityisesti häiriökäyttäytyminen ja liikenteelliset ongelmat. Viheralueisiin ja niiden
käyttöön vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä. Viihtyisien viheralueiden määrä oli huomattavasti suurempi
kuin epäviihtyisiksi koettujen. Liikuntapaikoista näkyi luonnossa tapahtuva liikunta. Suosittuja liikuntapaikkoja olivat esimerkiksi hiihtoladut ja kunto- ja luontopolut. Nämä koettiin myös pääsääntöisesti hyvinä ja viihtyisinä. Kulttuuripaikoissa käytiin liikuntapaikkoihin ja muihin vapaa-ajanpaikkoihin verrattuna
harvemmin. Suosittuja kulttuuripaikkoja kuten Korundia ja Arktikumia käytettiin harvemmin kuin kerran
kuussa. Kirjastojen merkitys kulttuuripaikkoina 29-vuotiaiden ikäluokasta ylöspäin oli suuri ja niissä vie15
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railtiin muita kulttuuripaikkoja useammin. Kuntalaisten liikkumista kartoittavan osion avoimissa vastauksissa toivottiin nykyistä toimivampaa ja monipuolisempaa joukkoliikennettä kaupunkiin. Vastaajat halusivat myös, että erityisesti pyöräteiden talvikunnossapitoon kiinnitettäisiin huomiota, kuten myös yleisesti
liikenneturvallisuuteen.
Miten koet asuinympäristösi? -raporttiin on koottu seuraavat hyvinvointia edistävät toimenpideehdotukset:
Ylikylä-Kittiläntien risteyksen turvallisuuden parantaminen.
Korotettujen suojateiden lisääminen liikenteen nopeuksien hillitsemiseksi.
Ennaltaehkäiseväntyön ja valvonnan lisääminen Ounasrinteellä ja Korkalovaarassa häiriökäyttäytymisen
vähentämiseksi.
Ydinkeskustan valvonnan ja vartioinnin lisääminen.
Viheralueiden kunnostaminen ja ylläpito kyselyssä esiin nousseissa kohteissa.
Ydinkeskustan elävöittäminen istutuksia ja vihreyttä lisäämällä.
Viheralueiden rakentaminen Vennivaaraan.
Ylläpidetään ja lisätään hyväksi koettuja luonto- ja lähiliikuntapaikkoja.
Joukkoliikenteen lisääminen sekä aikataulujen yhteensovittaminen ja parantaminen.
Pyöräteiden talvikunnossapidon parantaminen.

D. TILANNEKATSAUS LAAJASSA HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN:
Listaus ei ole kattava kaikista kaupungissa toteutetuista toimenpiteistä, vaan sisältää laajaan hyvinvointikertomukseen kirjattujen toimenpiteiden etenemisen raportoinnin. Koska sähköisen hyvinvointikertomuksen pohja ei mahdollista taulukkomuotoista raportointia, on toimenpiteiden eteneminen raportoitu tähän
lausemuodossa.

Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen:
Vanhemmuuden tukeminen
Kaupungin yhteistyökumppaneita lapsiperheiden palveluissa ovat Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lapin
ensi- ja turvakoti, seurakunta ja ELO ry eli erityislasten omaiset ry.
Lasten Kaste -hankkeessa (2014–2016) kehitetään ”Vahvuutta vanhemmuuteen” -ryhmätoimintoa, joka
on tarkoitettu ensimmäisen lapsen saaville perheille ja jonka tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja
lasten välistä vuorovaikutusta ja vanhempien jaksamista sekä tarjota vertaisryhmän tuomaa tukea vanhemmuudelle. Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmätyön menetelmiä on tarkoitus yhdistää osaksi kehitteillä olevaan perhevalmennukseen. Kumppanina menetelmän koulutuksessa ja jalkauttamisessa on ollut
Mannerheimin lastensuojeluliitto.
Rovaniemen kaupungin lastensuojelu ja perhesosiaalityön ennalta ehkäisevä perhetyö ovat mukana Pesäpuu ry:n hallinnoimassa Lähemmäs-hankkeessa (2013–2016). Ennalta ehkäisevän työn kehittämiseksi
hankkeessa on tarkoituksena läheisten mukaan otto ennalta ehkäisevään työhön lasten ja perheiden
kanssa ja kehittää tavoitteen mukaisia menetelmiä.
1.8.2014 alkaen kunnille on tullut velvoite järjestää lakisääteiset opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut kaikille 2. asteen opiskelijoille kotikunnasta riippumatta. Rovaniemen kaupunki on solminut yhteistyösopimuksen Lapin ammattiopiston kanssa palveluiden järjestämiseksi. Ammattiopistossa työskentelee viisi ja lukioissa yksi kuraattori. Psykologipalvelut järjestetään opiskeluterveydenhuollon kautta.
Oppilaitokset ja koulut ovat laatineet monialaisessa yhteistyössä opetushenkilöstön, opiskeluhuollon asiantuntijoiden, vanhempien ja opiskelijoiden kanssa yksikkökohtaiset opiskeluhuollon suunnitelmat lain
hengen mukaisesti. Painopiste on ennaltaehkäisevän, yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa.
Huoltajat osallistuvat opiskeluhuolto- ja hyvinvointiryhmien toimintaan. Kuntatasolla monialaista yhteistyötä koordinoidaan Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän työskentelyn kautta.
Varhainen yhdessä tekeminen ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen
Nuorten palveluiden moniammatillinen kehittäminen -hanke, jatkuu 5/2016 saakka.
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Ohjaamo-hankkeen kehittämistoiminnalla, vastataan osaltaan myös laajassa hyvinvointikertomuksessa
asetettuun tavoitteeseen ammattiin opiskelevien tukemisesta varhaisessa vaiheessa.
Erilaista poikkihallinnollista ja moniammatillista tiivistä yhteistyötä nuorten sosiaaliseksi vahvistamiseksi
koulujärjestelmässä ja työelämässä on toteutettu seuraavilla osa-alueilla: lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän toiminta, nuorisopalvelujen kouluyhteistyömalli, etsivä nuorisotyö, Ankkuri-toiminta poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä poliisin kanssa, JOPE-hanke yhteistyössä nuoriso- ja koulutuspalvelujen
välillä sekä sosiaali-ohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän työparitoiminta.
Tuen kolmiportainen järjestäminen tarkoittaa esi- ja perusopetuksessa annettavaa yleistä, tehostettua ja
erityistä tukea. Tavoitteena on, että lapsi saa tukea mahdollisimman varhain ja oikean tasoisena. Perusopetustilaston 20.9. mukaan tehostettua tukea saavien määrä Rovaniemellä on lisääntynyt (vuodesta
2013 vuoteen 2014) 258 (4,7 prosenttia) oppilaasta 295 oppilaaseen (5,3 %). Rovaniemellä koulujen
henkilöstölle toteutetun arvioinnin (1/ 2014) mukaan tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on
lisääntynyt ja annettu tuki on toteutunut varmemmin kuin yleisen tuen tukitoimet. Aikaresurssi tuen järjestämisen edellyttämään yhteissuunnitteluun ja toteuttamiseen ei ole palautteen mukaan kuitenkaan
riittävä. Merkittävä osa tuesta on toteutettu resurssiopetuksena ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetyn valtionavustuksen turvin.
Opintopolku-järjestelmä on otettu käyttöön ja sen avulla voidaan tulevaisuudessa parantaa koulutuksen
järjestäjän tietoisuutta opinnoissa mukana olevista, esimerkiksi positiivisesta ja negatiivisesta keskeyttämisestä. Opetushallituksen ylläpitämä sähköinen järjestelmä on vielä kehitysvaiheessa, eikä se toimi
vielä toivotulla tavalla.
Nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittämiseksi on aloitettu Digitaalinen pelitoiminta -hanke joulukuussa
2014, myös hankehakemus on jätetty OKM:öön.
Vammojen ja myrkytysten vaatiman sairaalahoidon vähentäminen
Kaupungista puuttuu ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, mistä johtuu, että toiminta on pirstaleista.
Varhaista puuttumista tulisi lisätä muissakin peruspalveluissa.
Mini-interventioita tulee toteuttaa jatkossa laajemmin. Henkilöstöä tulee kouluttaa ja yhteisistä toimintalinjoista sopia.
Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnitelmassa vuosina 2014 - 2016 yhtenä teemana on ikäihmisten
turvallisuus. Ikäihmisten turvallisuus jakautuu kolmeen teemaan, joista yksi on onnettomuuksien ehkäisy. Toimenpiteenä on esitetty ikäihmisille kohdennettua koulutusta.
Turvallinen ja esteetön elinympäristö
Kaupungin turvallisuussuunnitelmassa ei ole nimetty työryhmää toimenpideohjelman laatimiseen väkivalta- ja huumausainerikosten ennaltaehkäisemiseksi.
Rovaniemen turvallisuussuunnitelmaan liittyen kaikille kouluille on laadittu jo olemassa olevien turvallisuusasiakirjojen lisäksi toimenpide-esitykset oppilaitosturvallisuuden parantamiseksi. Kaikille kouluille on
laadittu turvallisuustoimenpiteiden vuosikello.
Paikallislinjaliikenteen suunnittelu on aloitettu ja sen yhteydessä otetaan huomioon myös palvelulinjaliikenne. Paikallisliikenteen uudet palvelutasotavoitteet on määritelty eri alueille.
Hissityöryhmä on perustettu ja sen toiminta on käynnistynyt. Hissittömien kerrostalojen määrä löytyy
hyvinvointikertomuksen liitemateriaalista.
Asumisen seminaari järjestettiin 17.10.2014. Seminaarissa kiinnitettiin huomiota asumisen kehittämistarpeisiin asumisen laadun, tulevaisuuden asuntojakauman ja asumisen innovaatioiden näkökulmasta.
Rakennuslupien ja asemakaavojen yhteydessä on edellytetty pihasuunnitelmia turvallisen ja esteettömän
sekä viihtyisän asuinympäristön turvaamiseksi.
Alueellisten palvelujen osalta etä- ja mobiilipalvelujen sekä sähköisen asioinnin suunnittelu ja kehittäminen on aloitettu terveydenhuollon palveluissa.
Kaupungissa ollaan suunnittelemassa uudenlaisia lähipalveluja ja liikkuvia palveluja yhdessä kuntalaisten
kanssa. Tällä pyritään hyvinvoinnin lisäämiseen ja palvelujen mahdollisimman hyvään saavutettavuuteen.
Rakennuslupamenettelyn yhteydessä on asiakkaita neuvottu ja opastettu maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisesti. Suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien hyväksymismenettelyyn on kiinnitetty erityistä
huomiota. Lisäksi on osallistuttu rakentamisen teemailtoihin ja järjestetty rakentajailtoja itse. Kaikessa
em. toiminnassa on huomioitu rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisrooli.
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Liikunta hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä
Liikuntapalvelut ja terveyspalvelut ovat käynnistäneet valmistelut liikuntaneuvontapalvelun tuottamisesta.
Rovaniemellä on käynnistetty verkostoyhteistyö, Sportisti Roi, liikuntapalvelujen ja liikunnan juurruttamiseksi lasten ja nuorten elämäntapaiseksi toiminnaksi/harrastukseksi.
Rovaniemi hakee rahoitusta LuontoRovaniemi-hankekokonaisuuden toteuttamiseksi yhdessä Metsähallituksen kanssa, vuosille 2015 - 2017. Hankesuunnitelma sisältää kohteiden ja palvelujen kehittämistä
investointeineen, tuotekehitystä ja liiketoimintaosaamista sekä luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämistä.
Liikuntapaikkarakentamisessa on huomioitu lähiliikuntapaikkojen ja monikäyttöisten suorituspaikkojen
rakentaminen. Lisäksi lähiliikuntapaikkarakentamisesta voidaan puhua myös koulujen ja päiväkotien pihojen sekä puistokenttien rakentamisessa.
Lasten ja nuorten liikuntatoimintaan on toteutettu kalenteri ”Sportisti Roi” koordinoimaan ja tiedottamaan
liikuntakerhoista ja –tapahtumista. Muiden kohderyhmien liikuntapalveluja ei ole toistaiseksi koottu seudun yhteiseksi liikuntakalenteriksi.
Liikkuva koulu -hanketta on laajennettu kaikille kouluille. Lisäksi Sportisti Roi -hankkeen avulla uudella
verkostoyhteistyöllä voidaan järjestää lapsille liikunnallisia tapahtumia, loma-aikojen leirejä ja uusia iltapäiväkerhoja.
Kulttuuri hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä
Lapin Lastenkulttuuriverkoston toiminta ja koordinointi: Lapin verkosto laajentunut vuonna 2014. Uusina
kuntina Kolari ja Kittilä. Vaikuttavuuden arvioinnin mukaan toiminnalla on ollut positiivisia vaikutuksia.
(Taikalamput näkyvät ja vaikuttavat: Lasten kulttuurin taikalamppuverkoston keskusten vuosien 20092013 toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Rovaniemellä on laadittu Satusivellin - varhaisiän taidekasvatusopas.
II-asten opiskelijoille suunnattu toiminta: Yhteistyötä toteutettu kulttuuritoimen osalta Lapin yliopiston ja
Lapin ammattiopiston kanssa.
Kulttuuritoimi on järjestänyt ikäihmisille hyvinvointipalveluja. Näitä on käyty tarkemmin läpi vuoden 2014
toimintaraportissa.
IkäEhyt-hankkeessa toteutettiin erilaista taidetoimintaa Rautiosaaren palvelutalossa päivätoiminnassa ja
hoivaosastolla. Yhteistyössä henkilökunnan kanssa luotiin uudenlaisia toimintamalleja, joissa yhdistettiin
hoitotyötä ja kulttuuria osana kuntouttavaa toimintaa. IkäEhyt-hanke on päättynyt.
Taide yhdistää -projekti toteutettiin Museoviraston hankeavustuksella.(TM)
Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -yhteistyöhanke, jossa Lapin maakuntamuseo oli
toimijana, toteutui ESR-rahoituksella.
Moniaistinen muistelutila ikäihmisille kiersi hoitokodeissa ja oppilaitoksissa.(LMM)
Moniaistista taidelähtöistä menetelmää, voimauttava valokuvaa, hyödynnettiin Auttin kyläpajassa, jossa
yhteistyökumppanina oli Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta.
Orkesterin kenraaliharjoituksissa oli mukana eri-ikäisiä ihmisiä ja erityisryhmiä. Orkesteri esiintyi päiväkodeissa, työpaikoilla, kouluilla, myyjäisissä, palvelutaloissa, vuodeosastoilla sekä järjesti taiteilijatapaamisia ja lounaskonsertin Korundissa.
Kirjasto järjesti useita tapahtumia, työpajoja, näyttelyitä ja luentoja kaikenikäisille kohderyhmille ja vei
palveluja myös kirjaston ulkopuolelle muun muassa ikäihmisille suunnattuja aineistoesittelyjä Helmikammariin ja palvelutaloihin sekä Kirjastopolku-opetusta kouluille.
Rovaniemen kaupunginkirjastossa toteutettiin OKM:n tuella Lapin yhteinen kirjasto –hanke sekä Erityisryhmien täsmäpalveluauto-hanke.
Maakunnallisessa Lapin yhteinen kirjasto –hankkeessa kartoitettiin onnistuneesti yhteistyömahdollisuudet
tulevaa koko Lapin yhteistä kirjastojärjestelmää varten sekä luotiin yhteydet alueellisiin ja valtakunnallisiin kirjastojärjestelmähankkeisiin.
Täsmäpalveluauton avulla on käynnistetty Kirjat kotiin –lainauspalvelu, joka on kohdennettu kaikille rovaniemeläisille, jotka eivät sairauden, vamman tai korkean iän takia voi asioida kirjastossa.
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Kirjasto on toiminut kumppanina valtakunnallisessa Kirjasto kaikille –hankkeessa, jonka avulla asiakkaille
tarjotaan oman kirjaston kautta mahdollisuus käyttää näkövammaisten Celia-kirjaston aineistoa.
Kirjasto osallistui Hyvinvointibussi-kehittämissuunnitelmaan.
Helmikuussa 2014 avattiin asiakkaiden käyttöön uusi Lapin verkkokirjasto, jota kehitetään jatkuvasti
asiakkailta ja henkilökunnalta tulleen palautteen pohjalta.
Kulttuuripalveluja on järjestetty yhteistyössä aluelautakuntien, kyläyhdistysten ja muiden alueella toimivien järjestöjen kanssa. Kylien omaa kulttuuritoimintaa on tuettu hankkimalla tapahtumiin esiintyjiä,
järjestetty tarvittaessa kuljetuksia sekä ohjattu hakemaan avustuksia tapahtumien kustannuksiin. Lasten
ja nuorten kulttuuripalveluja on järjestetty pääsääntöisesti päivähoito- tai koulupäivänaikana. Kulttuuripalvelut ovat vaihdelleet alueittain riippuen kylien omista perinteistä ja aktiivisuudesta, toimintaan sopivista tiloista sekä tuotannon resursseista. Kulttuuritapahtumat ovat olleet kylien yhteisiä tapahtumia, ne
on tuotu lähelle ja niihin on ollut helppo osallistua. Lisäksi tuotettiin sopimusten mukaisesti kaupungin eri
alueille kirjastopalveluja.
Eri tehtäväalueiden ja kulttuurin yhteistyö kehittämishanke ei toteutunut vuonna 2014, mutta osallisuuden vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi tehtiin työtä osana perustoimintaa.
Pääkirjastoon perustettiin Nuortenkirjasto Oma ja sen toimintaa suunniteltiin aktiivisessa yhteistyössä
kirjaston nuorten raadin kanssa.
Kultti-projekti toteutui tuottaen sovitut kotouttamiseen liittyvät aineistot. Ne on käsittely vapaa-ajan lautakunnassa vuonna 2014.

Avo- ja kotihoidon ensisijaisuus:
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten avopainotteisten palvelujen ensisijaisuus
Nuorten mielenterveyspalvelujen avohoitoon on lisätty henkilöstöresurssia.
Sijaisperhesijoitusten osuus kaikista kodin ulkopuolisista sijoituksista ei ole kasvanut vuonna 2014, mutta
on saavuttanut jo tavoitteen, joka oli 50 % kaikista kodin ulkopuolisista sijoituksista.
Lapsiperheiden ryhmämuotoisia perhepalveluja ovat muun muassa avoin päiväkoti, avoin kerhotoiminta,
vauvavoimaa-ryhmä, joka on tarkoitettu alle 1-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen, puolivuotiaiden ryhmäneuvola, Majakka-ryhmä, Muksuoppia vanhemmille, ”Tahdolla ja taidolla” -parisuhdeohjelma.
Rovaniemen kaupungin ennalta ehkäisevän perhetyön palveluna on lapsiperheille tarjottu sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua vuonna 2014 yhteensä 179 perheelle, lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliitolta
on ostettu perhetyötä 50 perheelle. Nämä palvelut ovat avoimia kaikille kaupungin lapsiperheille ja niillä
tuetaan perheen jaksamista arjessa ja vahvistetaan perheiden omia voimavaroja.
Perhepalvelukeskuksen toimijat yhdessä Lapin ensi- ja turvakodin kanssa järjestävät erilaisia avoimia
ryhmätoimintoja perheen erotilanteessa. Ryhmiä on vanhemmille, lapsille ja nuorille, sekä informaatiota
tarjoavia eroneuvoiltoja.
Työikäisten avopainotteisten palvelujen ensisijaisuus
On perustettu aikuisten mielenterveyspalveluihin Mielitiimi, joka toimii matalan kynnyksen palvelupisteenä.
Hyvinvointi hakusessa -hanke on meneillään. Sen tavoitteena on kehittää Sininauhaliiton päiväkeskustoimintaa.
Ikäihmisten avopainotteisten palvelujen ensisijaisuus
Ikäihmisten palvelurakenne on kehittynyt avopainotteiseen suuntaa: säännöllisen kotihoidon osuus on
kasvanut ja kuntoutuksen erillismäärärahalla toteutettiin kotikuntoutusta ja ryhmäkuntoutusta. Kotihoidon ensisijaisuuden toteutuminen näkyy mm. ympärivuorokautisen hoivan osuuden laskemisena.
Teknologiaa on hyödynnetty ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä mobiililaitteineen.
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Kuntoutuksen toteutuminen hoito- ja palveluketjussa:
Asiakkaiden toimintakyvyn ja kuntoutustarpeiden arvioinnin sekä kuntoutustoimenpiteiden
kehittäminen
Perheneuvolan yhteydessä on elokuussa 2014 aloittanut uusi keskittymistiimi, jonka tavoitteena on tehostaa kouluikäisten keskittymisvaikeuksien hoitoa.
Mielenterveyspalveluissa on perustettu kuntoutustiimi, jolloin työntekijät pystyvät paneutumaan paremmin kuntoutuskysymyksiin. Avovastaanotolla on kuntoutusosuus huomioitu tiivistämällä yhteistyötä ja
nimeämällä jokaiselle hoitotiimille ja pikapolille oma kuntoutuksen asiantuntija.
Geriatrisen ja gerontologisen osaamiskeskuksen valmistelu on aloitettu tukemaan erityisesti avohoitoa ja
kotikuntoutusta. Tavoitteena on gerontologisen kokonaisuuden mallintaminen.

Työllisyyden edistäminen:
Työllisyyden edistäminen työpaikkoja lisäämällä
Työllisten määrä väheni Rovaniemellä vuonna 2013 noin 180 henkilöllä eli -0,7 prosenttiyksikköä. Vuoden
2014 tietoja ei ole vielä käytettävissä. Muutos oli pienempi kuin yli 50 000 asukkaan kaupungeissa keskimäärin. Rovaniemen yrityskanta vuonna 2013 oli 3325 yritystä; vähennystä vuoteen 2012 noin prosenttiyksikön verran. Vuoden 2014 tiedoista on käytettävissä ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot. Yrityskanta kasvoi tällä aikavälillä 10 yrityksellä (0,3 prosenttiyksikköä) verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen
vuosipuoliskoon.
Kaupungin työllisyyspalvelujen uudelleen organisoinnista päätetään osana hallinnon uudistamisen II vaihetta kevään 2015 aikana.
Terveydenhuollon palveluissa on vuosittain useita työelämävalmennuksessa olevia henkilöitä, jotka mahdollisuuksien mukaan pyritään työllistämään palkkatukijaksolla. Osa näistä henkilöistä hakeutuu edelleen
alan koulutukseen.
Kauppatorin asukastupa tarjoaa sosiaalista, henkistä ja fyysistä vahvistumista sekä työelämäosaamista
tukevaa toimintaa työttömille ja muille erityisryhmille. Työelämäosaamista vahvistetaan työharjoittelulla,
kuntouttavalla työtoiminnalla sekä palkkatukityöllistämisellä. Toimipiste avattiin 20.10.2014. Tupatyöntekijä on palkkatuella työllistetty henkilö. Kuntouttavassa työtoiminnassa on tähän mennessä ollut kolme
henkilöä. Virike- ja harrastetoiminnan puolella kaksi ja nyt yksi henkilö VIRTU-palveluneuvonnassa. VIRTU-neuvonnassa aloittaa myös osatyökykyinen palveluneuvoja 3/2015 (20h/vko, koulutus: datanomi).
RovaTokkka ry:n ja Rovaniemen kaupungin yhteistyönä Rovaniemen kylien työllisyyden edistämiseen
liittyvä osuuskuntahanke on valmisteluvaiheessa ja etenee hankehakuun tämän kevään 2015 aikana.
Nuorten työllisyyden edistäminen
Työkokeilussa kaupungin organisaatiossa vuonna 2014: 61 henkilöä, 38 % työkokeilijoista
- 2013: 37 hlöä 1-3 kk:n ajan (43 % kaikista työkokeilijoista)
Palkkatukityöllistettynä kaupungin organisaatiossa vuonna 2014: 21 henkilöä
- 2013: 19 hlöä
Kesätyö 1998 - 1997 syntyneille: 907 hakijaa, joista 200 työllistyi kaupungille. Kesätyöseteleitä jaettiin
706 kpl, työllistyi työnantajien tekemän laskutuksen mukaan 52 %.
Nuorten työllisyyttä on edistetty kulttuuritoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöllä. Kolme
nuorta koululaista palkattiin kesätöihin Näsmänkiepin palvelutalon hoivaosastolle. Tavoitteena oli palvelutalon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin, erityisesti musiikin keinoin.
Nuorten työllisyyttä on edistetty myös yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
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Vuonna 2014 laadittiin hankehakemus Ohjaamo-hanketta varten. Hanke käynnistyi vuoden 2015 alussa
ja sen avulla pyritään vastaamaan osaltaan nuorisotakuun vaatimuksiin ja pienentämään nuorisotyöttömyyttä.
Työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen
MONET-kuntakokeilun mittarit: Määrälliset tavoitteet: Asiakasmäärä 550, tavoite 580.
Taloudelliset vaikutukset kaupungille: 19 henkilöä on siirtynyt pysyvälle, 5 henkilöä määräaikaiselle eläkkeelle ja 99 on ohjattu pitkälle sairauslomalle. Määräaikaiseen työsuhteeseen on eri työnantajille työllistynyt 130 henkilöä ja pitempikestoiseen työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille 4 henkilöä. Laadullisina
tavoitteina on monialaisessa verkostossa laadittu alueellinen työllisyyden edistämisen yhteistyö- ja
kumppanuusmalli. Lisäksi on kehitetty toimiva työ- ja toimintakykyarviointi- sekä eläkemahdollisuuksien
selvittelymallit, joihin kytkettynä palveluohjaus. Monialainen asiakasyhteistyöryhmän työskentely on vakiintunut, ryhmässä sovitaan asiakkaan tarpeista lähtevästä oikea-aikaisesta palvelun järjestäjästä ja
prosessivastuutahosta. Eri toimijoiden rooleja on selkeytetty mm. aikuissosiaalityö vs. työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityö vs. TE-toimiston asiantuntijatyö. Kuntouttavaa työtoimintaa on laajennettu 3.
sektorille. Työhönvalmennuspalvelumallissa ei ole löydetty avoimille työmarkkinoille poluttavaa mallia,
kehitystyö jatkuu.
Työelämäosallisuutta tukevaa palvelukokonaisuutta on kehitetty yhä edelleen mm. Monetkuntahankkeessa sekä paikallisesti eri toimijoiden välisenä monialaisena yhteistyönä. Vastuu heikossa
työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden edistämisestä jakaantuu nykyään monelle taholle eri lainsäädännön kautta. Asiassa on valmisteilla erityislaki, jolla säädellään jatkossa palvelua. Erityislain on arvioitu selkeyttävän eri toimijoiden vastuita. Työelämäosallisuuteen liittyvä sosiaalinen kuntoutus tulee yhä selkeämmin jakaantumaan tulevaisuudessa:
1. Työelämävalmiuksia edistämään sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin, jonka tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, jotta asiakas voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen ja työhön.
2. Osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen, jonka tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, jotta asiakkaan mahdollisuudet elämänhallintaan, yhteisössä toimimiseen ja
sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin toteutuvat.

E. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISKOHTEET
Työttömyyden kasvu tasoittui loppuvuonna 2014. Mikäli työttömyys lähtee pienenemään, on tällä merkitystä paitsi rovaniemeläisten kokemaan hyvinvointiin myös sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön ja
edelleen kaupungin elinvoimaisuuteen, joihin työttömyys usein heijastuu. Vaikutukset näkyvät viiveellä.
Vuonna 2013, miltä vuodelta useimmat uudet indikaattoritiedot ovat, työttömyys oli kuitenkin yhä selvässä kasvussa. Tästä huolimatta useat indikaattorit kielivät varovaisen positiivisesta kehityksestä. Esimerkiksi kaksi keskeistä indikaattoria eli KELAn sairastavuusindeksi ja kansantauti-indeksi laskivat molemmat hieman vuoden 2012 tasosta. Molempien indeksiluvut ovat silti yhä koko maan tasoa korkeammat; kansantauti-indeksi erityisen selvästi. Kouluterveyskyselyn perusteella puolestaan vaikuttaa siltä,
että nuorten hyvinvointi on parantunut, sillä lähes kaikki indikaattorit kehittyivät positiiviseen suuntaan.
Yksi aineistosta selkeästi esiin nouseva teema on mielenterveys. Indikaattorien perusteella mielenterveyden laitoshoidon määrä on pysynyt tasaisena ja lähellä koko maan tasoa. Mielenterveyden avohoito on
sen sijaan vähentynyt selvästi, vaikka Rovaniemellä on viime vuosina panostettu laitoshoidon vähentämiseen ja avohoidon lisäämiseen. Käyntimäärät olivat vuonna 2013 alle koko maan keskitason. Vuoden
2014 aikana mielenterveyden avohoitoa on pyritty edelleen vahvistamaan yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa muun muassa pitämällä mielenterveyspalveluihin liittyviä teemailtoja.
Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH:ssa tutkittiin ihmisten itse kokemaa hyvinvointia)
mielenterveyteen kytkeytyvät tulokset ovat hälyttävät. Lähes kolmannes rovaniemeläisistä kyselyyn vastanneista oli kokenut yli kaksi viikkoa kestäneen masennusoireilun edellisen 12 kuukauden aikana. Vaikka
eri ihmiset kokevat masennuksen eri tavalla ja myös kyselyn toteuttamisen vuodenajalla voi olla vaikutusta, on osuus suuri, sillä ihmisen oma kokemus on tärkein hyvinvoinnin mittari. Osuus on lisäksi vertailukohteista suurin. Kun ATH-kyselyssä tiedusteltiin puolestaan vastaajien masennusdiagnoosista, kertoi
noin kahdeksan prosenttia vastanneista omaavansa sellaisen. Tästä on pääteltävissä, että vaikka masennusta koetaan, sitä ei välttämättä hoideta tai hoitoon ei hakeuduta. Voiko tämä selittää osaltaan alenevia
mielenterveyden avohoidon määriä vai onko syynä jokin muu, sitä on syytä tutkia jatkossa.
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Mielenterveyteen kytkeytyvät tiiviisti myös itsemurhat. Viimeisen 12 kuukauden aikana itsemurhaajatuksia oli ollut noin joka kymmenennellä ATH-tutkimukseen osallistuneista rovaniemeläisestä eli useilla
tuhansilla, jos kyselyyn vastanneiden osuuden muuttaa koskemaan kaikkia asukkaita. Osuus on pysäyttävä ja selvästi vertailukaupunkeja ja koko maan tasoa suurempi. 20-54-vuotiaiden ikäluokassa prosenttiosuus on erityisen suuri, noin 13 prosenttia. Johtuuko suuri itsemurhariski osittain hoitamattomasta
masentuneisuudesta, tähän on yhä enenevästi kiinnitettävä huomiota.
On olemassa myös muita tekijöitä, joilla voi arvella olevan vaikutusta itsemurha-ajatuksiin. Joka kolmas
rovaniemeläinen käyttää ATH-kyselyn perusteella alkoholia liikaa; 20-54-vuotiaista jopa 40 prosenttia.
Arvio perustuu AUDIT-C-kyselyyn, jossa kolmella kysymyksellä tarkasteltiin kyselyyn vastanneiden alkoholin käyttöä. Osuus on hieman koko maan tasoa korkeampi. Mielenkiintoista on, että humalahakuinen
juominen ei vaikuttaisi olevan Rovaniemellä sen suurempi ongelma kuin muuallakaan Suomessa; noin
joka kymmenes kyselyyn vastanneista kertoi juovansa humalahakuisesti. Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa -tutkimuksen perusteella kuusi prosenttia vastanneista ei ole tyytyväisiä alkoholin käyttöönsä ja 17 prosenttia vastanneista ei osannut sanoa, onko tyytymätön vai ei. Niiden osuus, jotka eivät
alkoholia käytä, oli kyselyyn vastanneista 25 prosenttia. On syytä ottaa huomioon, että tyytymättömien
prosenttiosuus olisi suurempi, jos kyselyssä olisi tarkasteltu pelkästään alkoholia käyttäviä. Liikaa alkoholia juovien osuus ei tästä huolimatta täysin korreloi ATH-tutkimuksessa tehdyn AUDIT-C kyselyn kanssa.
Jos alkoholin liikakäyttöä pystyttäisiin vähentämään edes hieman, olisi tällä merkittävät vaikutukset sekä
koettuun hyvinvointiin että kunnallistalouteen. Esimerkiksi nuorten kuolemaan johtavissa kolareissa, laitossijoituksissa ja perheväkivaltarikoksissa on usein taustalla liiallista alkoholin käyttöä.
Yksinäisyys on tekijä, joka voi aiheuttaa edelleen muita ongelmia. Rovaniemeläisistä yksinäiseksi itsensä
kertoi kokevansa (ATH-tukimuksessa, jossa vastaajat yli 20-vuotiaita) noin joka kymmenes vastanneista;
ikäihmisistä tätäkin suurempi osuus, noin 16 prosenttia. Kaikkien ikäryhmien osuus on suurempi kuin
useimmissa vertailukohteissa ja koko maassa keskimäärin. Samaa aihepiiriä on tarkasteltu myös kouluterveyskyselyssä, jossa 8. ja 9. luokan oppilaista noin joka kymmenes kertoi, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Lukio-opiskelijoista (1. ja 2. vuosi) osuus oli noin 5,6 prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista (1. ja 2. vuosi) 7,5 prosenttia.
Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen yhteydessä toteutetussa nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset Rovaniemellä -tutkimuksessa usein itsensä yksinäiseksi kertoi kokevansa 4 prosenttia vastanneista nuorista ja joskus 37 prosenttia vastanneista. Kyselyn kohderyhmänä olivat 7.- ja 9.luokkalaiset sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten 2. vuosikurssin opiskelijat. Mielenkiintoista kyselyn
tuloksissa on, että peräti 58 prosenttia niistä nuorista, joiden toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat
ovat työttöminä, koki itsensä joskus tai usein yksinäiseksi. Verrattuna niihin nuoriin, joiden molemmat
vanhemmat käyvät töissä, on osuus 17 prosenttiyksikköä suurempi. Työttömyyden heikentävä hyvinvoinnin vaikutus näyttäisi siis vaikuttavan myös läheisiin, jos tuloksista vetää hieman kärjistäen johtopäätöksiä. Jälleen täytyy kuitenkin ottaa huomioon yksilölliset hyvinvointikokemukset, eikä liian suoria
yleistyksiä voi tehdä. Yksinäisyyttä on käsitelty tarkemmin Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset tutkimuksen sivulla 40-41.
Myös kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa -tutkimuksessa on tarkasteltu koettua yksinäisyyttä
Rovaniemen seutukunnassa. Siinä yksinäiseksi itsensä kertoi kokevan seitsemän prosenttia vastanneista
rovaniemeläisistä ja ranualaisista. Ristiintaulukoiduista tiedoista ilmenee, että eniten yksinäisyyttä kokivat alimpaan tuloluokkaan kuuluvat, joista peräti 16 prosenttia koki itsensä yksinäiseksi. Yhteenvetona
yksinäisyydestä voi todeta, että vaikkeivät prosentit ole valtavan suuria, voivat erityiset tekijät, kuten ikä
tai sosiaalinen asema vaikuttaa yksinäisyyden kokemiseen yllättävänkin paljon. Ihmisten läheiset, ystävät ja muut sosiaaliseen verkostoon kuuluvat ovat oleellinen palanen koettua hyvinvointia.
Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisellä, joka on yksi Rovaniemen laajassa hyvinvointikertomuksessa
asetetuista painopisteistä, on yllä esitettyjen esimerkkienkin näkökulmasta suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin. Paljon asioita on sen eteen tehty, kuten voi päätellä esimerkiksi osion D tilannekatsauksesta.
Näiden lisäksi on kehitetty erilaisia palvelun tuottamisen tapoja, kuten vaikkapa Pikapoli, joka on helpottanut palvelun saatavuutta. Jatkossa on syytä arvioida, mistä suuri masentuneisuus kumpuaa ja miksi
itsemurhaa on miettinyt niin moni. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön nimeäminen voisi olla yksi keino, jolla alkoholin liikakäyttöön voitaisiin riittävän varhain puuttua. Varhaista yhdessä tekemistä tulisi
lisätä muissakin palveluissa ennen kuin raskaampaa palvelua vaativaa asiakkuutta ehtii edes syntyä.
Myös kuntalaisten omavastuuta täytyy korostaa ja mahdollisuuksien mukaan tukea muun muassa mahdollistamalla hyvinvoinnista huolehtiminen kulttuurin ja liikunnan keinoin. Yksinäisyyden torjunta ja työllisyyden kasvun mahdollistaminen ovat tekijöitä, joilla voi olla hieman pidemmällä aikavälillä suuriakin
vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen.
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Aineistosta esiin nousevat hyvinvoinnin positiiviset tekijät:





Työttömyyden kasvu näyttäisi pysähtyneen vuoden 2014 jälkimmäisen puoliskon aikana.
Kahden merkittävän summaindikaattorin eli kansantauti- ja sairastavuusindeksin arvot ovat hieman parantuneet.
Kouluterveyskyselyn perusteella nuorison hyvinvointi on kohentunut.
Näyttää siltä, että ollaan menossa kohti laajassa hyvinvointikertomuksessa asetettuja tavoitteita.

Aineistosta esiin nousevat hyvinvoinnin negatiiviset tekijät:





Työttömyys on yhä korkealla tasolla.
Rovaniemeläisten mielenterveydestä kertovat indikaattoritiedot erottuvat muista kunnista negatiivisesti.
Rovaniemeläiset käyttävät liikaa päihteitä.
Huumausainerikollisuus on kasvussa.

Aineiston perusteella esiin nostettavat kehittämisehdotukset:



Tulee kiinnittää erityistä huomiota mielenterveysongelmien ennalta ehkäisyyn, mielenterveydellisten ongelmien havaitsemiseen ja mielenterveyden hoitoon.



Tulee lisätä ennaltaehkäisevää päihdetyötä, muun muassa nimeämällä ehkäisevän päihdetyön
yhdyshenkilö ja lisäämällä mini-interventioiden käyttöä.
Hyvinvointiryhmä paneutuu kattavasti varhaisen puuttumisen keinoihin väkivalta- ja huumausainerikosten ennaltaehkäisemiseksi ja päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.



F. MUUTOKSET LAAJASSA HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN
Tähän on koottu osion 4 taulukkoon tehdyt muutokset suhteessa laajan hyvinvointikertomuksen vastaavaan taulukkoon, jossa on asetettu koko valtuustokauden painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet.



Muutettu (s. 29) : Kohdasta ”Turvallinen ja esteetön elinympäristö”
o Toimenpiteet: toimenpideohjelman laatiminen väkivalta- ja huumausainerikosten ennalta
ehkäisemiksi (Turvallisuustyöryhmä)
uusi muoto -> varhaisen puuttumisen toimenpiteet väkivalta- ja huumausainerikosten
ennalta ehkäisemiseksi (Hyvinvointiryhmä)

o

Resurssit: Turvallisuustyöryhmän toiminta
uusi muoto -> Hyvinvointiryhmän toiminta, poikkihallinnollinen yhteistyö

o

Arviointimittarit: Toimenpideohjelman valmistuminen
uusi muoto -> Hyvinvointiryhmän poikkihallinnollinen paneutuminen keinoihin vaikuttaa
väkivalta- ja huumausainerikosten ennalta ehkäisyyn. Jatkotoimenpiteistä päättäminen.

Syy: Aiemmin kirjattu ”toimenpideohjelman laatiminen” nähdään kankeana toimintana ja hankalana toteuttaa kaupungin näkökulmasta kattavasti. Siksi on parempi keskittyä varhaisen puuttumisen toimenpiteisiin väkivalta- ja huumausainerikosten ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi hyvinvointiryhmä on turvallisuustyöryhmää parempi foorumi asiaan paneutumiseen poikkihallinnollisesti.



Poistettu (s.32) : Kohdasta "Kulttuuri hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä" IkäEhyt-hanke.
Syy: Hanke päättyi
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OSA II
2. Kaupunkistrategian painopisteet ja linjaukset
Rovaniemen kaupunkistrategia 2030
”Arktisuudesta ammentaen − hyvää elämää edistäen”
Rovaniemen kaupunkistrategian strategiset painotukset vuoteen 2030 ovat:

1.
2.
3.
4.

Alueen elinvoimaisuus
Yritysten kilpailukyky
Asukkaiden hyvinvointi
Viihtyisä elinympäristö

Strategiassa määritellään tavoitteet, joita kaupunki edistää omilla toimenpiteillään, erilaisten kumppanuuksien ja yhteistyömuotojen avulla.
Strategisia painotuksia tukevat tavoitteet on ryhmitelty seuraavien otsikoiden alle











Koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Vetovoimaisuus
Kansainvälisyys
Kestävä talous
Yritysten toimintamahdollisuudet
Monipuoliset työllistymisen mahdollisuudet
Ennaltaehkäisevä toiminta ja hyvinvointierojen kaventaminen
Sujuvan arjen palvelut
Toimiva yhdyskuntarakenne; asuminen liikenne ja palvelut

Kaupunkistrategiaan voi tutustua osoitteessa: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Strategiatja-ohjelmat
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3. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat
Ohjelmat ja suunnitelmat on jaoteltu valmistelun vastuualueen mukaisesti. Ohjelmia on koottu myös
osoitteeseen: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Strategiat-ja-ohjelmat

Yleinen toiminnan ohjaus
- Kaupunkistrategia
- Talousarvio- ja taloussuunnitelma
- Tulosohjaussopimukset
- Palveluhankintastrategia
- Alueidenkäytön strategia
- Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013-2016
- Omistajapoliittiset linjaukset
- Turvallisuussuunnitelma
- Elinkeinojen kehittämisohjelma
- Kansainvälistymisohjelma
- Konsernin henkilöstö- ja työnantajapoliittiset linjaukset (valmistelussa)
- Rovaniemen kaupungin työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma vuosille 2012-2015
- Tietohallinto-ohjelma 2014-2017

Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Rovaniemen kaupungin uuden ajan sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelut
- Kokoava tutkimus Rovaniemen kaupungin lastensuojelun palvelurakenteesta
- Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuoteen 2015
- Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 - Rovaniemen Ikäohjelma
- Vammaispoliittinen ohjelma 2012 - 2020
- Mielenterveys- ja päihdeohjelma 2012-2016
- Rovaniemen kaupungin kotouttamisohjelma 2014 - 2020
- Sairaanhoitopiirin terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Sivistyspalvelut
- Päivähoidon ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys
- Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen periaatteet
- Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 2016. (Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016)
- Perusopetuksen järjestämisperiaatteet (päivitetään samassa aikataulussa opetussuunnitelmauudistuksen kanssa 1.8.2016 mennessä)
- Koulupalvelukeskuksen laatukäsikirja
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- Kulttuurikasvatussuunnitelma
- Elämäniloa kulttuurista – ikääntyvien kulttuurinen toimenpide ja voimavaraohjelma
- Varhaisiän taidekasvatusmalli, Satusivellin
- Kulttuurin kotouttamisohjelma (Kultti)
- Taikalamput näkyvät ja vaikuttavat − Lastenkulttuurin taikalamppuverkoston keskusten vuosien 20092013 toiminnan vaikuttavuuden arviointi
- Liikuntapoliittinen ohjelma, päätöksenteossa

Tekniset palvelut
- Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma
- Maapoliittinen ohjelma
- Liikennejärjestelmä 2030
- Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelma 2012 - 2020
- Ympäristöraportti, joka on osa hyvinvointikertomuksen seurantaa.
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4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä nykyisellä valtuustokaudella
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (24.3.2014, 25 §) oheiset painopisteet nykyiselle valtuustokaudelle laajan hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Toimenpiteisiin on tehty tässä vuoden 2014 hyvinvointikertomuksessa kaksi täsmennystä, jotka on kirjattu luvun 1 osioon F sivulle 23.

1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet

Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen
Tavoitteet
Vanhemmuuden tukeminen

Toimenpiteet (ja vastuutaho)


kotiin annettavien palvelujen lisääminen
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



alueellinen yhteistyö muiden lasten ja
nuorten parissa toimivien sidosryhmien
kanssa
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



ryhmätoimintojen kehittäminen
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



opiskeluhuoltolain muutoksiin varautuminen
(Sivistyspalvelut)
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Resurssit

Arviointimittarit

Lasten Kaste -hanke ajalle 1.2.2014
– 28.2.2016. Hankkeessa toteutetaan
”Vahvuutta vanhemmuuteen” ja ”Ihmeelliset vuodet” -ryhmätyön menetelmien käyttöönottoa. Hankkeen
aikana kehittämistyöhön yhden henkilön työpanos.

Hankkeen tuottamat
arvioinnit

Lähemmäs-hanke lastensuojelussa ja
ennaltaehkäisevässä perhetyössä
2013 - 2016. Hankkeen tavoitteena
on mm. edistää lasten ja heidän läheistensä osallisuutta, tukea lasten ja
perheiden itsenäistä selviytymistä
sekä lisätä läheisten monimuotoisen
tuen mahdollisuuksia lasten ja heidän
perheidensä elämässä. Myös moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen.

Hankkeen tuottamat
arvioinnit

Toisen asteen opiskelijoiden opiskelijahuolto on siirtymässä kaupungin
vastuulle. Varautuminen muutokseen.

Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen

Palveluiden muoto ja
määrä. Toiminnan taloudelliset ja toiminnalliset
vaikutukset

Palveluiden muoto ja
määrä
Toiminnan taloudelliset
ja toiminnalliset vaikutukset

ROVANIEMEN KAUPUNKI
HYVINVOINTIKERTOMUS 2014

Varhainen yhdessä tekeminen ja
nuorten sosiaalinen vahvistaminen



tarkempia toimenpiteitä lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa



ammattiin opiskelevien varhainen tukeminen, jotta saadaan vähennettyä päihteiden
käyttöä, fyysisen uhan kokemista ja opintojen keskeyttämistä
(Perusturvapalvelut ja sivistyspalvelut)



poikkihallinnollinen ja moniammatillinen
tiivis yhteistyö nuorten sosiaaliseksi vahvistamiseksi koulujärjestelmässä ja työelämästä
(Kaikki)



Moniammatillisen yhteistyön lisääminen nuorten parissa toimivien tahojen
kanssa

Kouluterveyskyselyjen
tulokset sekä Sotkanetin
tilastot

kolmiportaisen tuen toimintojen tehostaminen ja yhdenmukaistaminen kaupungin
eri koulualueilla
(Sivistyspalvelukeskus)

Tehostetun tuen tukitoimien resursointi ja tehostaminen

Perusopetustilasto



sähköisen Opintopolku-järjestelmän käyttöönotto; järjestelmä parantaa koulutuksen järjestäjän tietoisuutta opinnoissa mukana olevista, esimerkiksi positiivisesta ja
negatiivisesta keskeyttämisestä
(Sivistyspalvelukeskus)

Nykyisillä resursseilla hyödyntäen
nuorisoteemaisia hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia

Opintopolku-järjestelmän
toimivuus



nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen
(Sivistyspalvelukeskus ja Sivistyspalvelut)

Hanketyönä mahdollisuuksien mukaan

Toteutuneiden hankkeiden määrä ja niiden tuotokset



tarkempia toimenpiteitä lapsi- ja nuoriso28
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poliittisessa ohjelmassa

Vammojen ja myrkytysten vaatiman sairaalahoidon vähentäminen

Turvallinen ja esteetön elinympäristö



ehkäisevän päihdetyön menetelmien käyttöönotto ja niiden resursointi
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



mini-intervention (lyhyt kysely) toteuttaminen potilas/asiakastyössä päihteidenkäytön hillitsemiseksi
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



tapaturmien ennaltaehkäisy poikkihallinnollisena yhteistyönä
(Turvallisuustyöryhmä)

Turvallisuustyöryhmän toiminta

Sotkanetin indikaattorit



varhaisen puuttumisen toimenpiteet väkivalta- ja huumausainerikosten ennalta ehkäisemiseksi
(Hyvinvointiryhmä)

Hyvinvointiryhmän toiminta, poikkihallinnollinen yhteistyö

Hyvinvointiryhmän poikkihallinnollinen paneutuminen keinoihin vaikuttaa väkivalta- ja huumausainerikosten ennalta
ehkäisyyn. Jatkotoimenpiteistä päättäminen.



laaditaan kaikkia oppilaitoksia koskeva ohjeistus
(Sivistyspalvelukeskus)

Oppilaitosten turvallisuustyöryhmä

Ohjeistuksen valmistuminen



kuljetuspalvelujen alueellinen keskinäinen
integrointi ja palvelulinjaliikenteen kokonaiskustannuksien alentaminen
(Tekniset palvelut ja Perusturvapalvelut)
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Hyvinvointi hakusessa -hanke

Sotkanetin indikaattorit
Hankkeen arviointi

Sotkanetin indikaattorit

Integroinnin toteutuminen ja palvelulinjaliikenteen kokonaiskustannukset
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Liikunta hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä



esteettömän (asuin)ympäristön luominen
erityisryhmien ja ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseksi
(Tekniset palvelut, Strateginen kehittäminen ja Perusturvapalvelut)

Tavoitteen toteutuminen



hissittömien kerrostalojen määrän vähentäminen
(Tekniset palvelut ja Strateginen kehittäminen)

Hissittömien kerrostalojen määrä



etä- ja mobiilipalvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen
(Kaikki)

Uudet etä- ja mobiilipalvelut ja sähköisen asioinnin menetelmät



Korjausrakentamisen opastaminen rakennustarkastajan ja terveystarkastajan yhteistyöllä.

Selvitetään nykyisten resurssien puitteissa mahdollisuus toteuttaa edellä
mainitut sisäilmaongelmien ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet.



yhteistyö ennaltaehkäisevänä toimintana
sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa
esim. 2. tyypin diabetes-riskiryhmien,
ikääntyvien tuki- ja liikuntaelinsairaiden ja
mielenterveys- ja päihdeasiakkuuksien ennaltaehkäisyssä ja/tai kuntoutuksessa
(Sivistyspalvelukeskus ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)

Resurssien yhdistäminen

Yhteisen toimintamallin
syntyminen



lasten ja nuorten säännöllisen terveysliikunnan toiminnan uusien toimintamallien
löytäminen, esim. painonhallinta
(Sivistyspalvelukeskus)

Resurssien lisääminen mm. hankerahalla

Uudet toimintamallit
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Kulttuuri hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä



luontoliikunta hyvinvoinnin edistäjänä,
toimintamallin kehittäminen
(Perusturvapalvelut ja Rovaniemen kehitys)

Mahdollinen hankerahoitus

Toimintamallin toteutuminen



turvallisten ja toimivien liikuntapaikkojen
ja -palvelujen luonti tasapuolisesti eri ikäryhmille koko alueelle
(Sivistyspalvelut)

Lähiliikuntapaikkaverkkosuunnitelman
laatimisen resursointi

Suunnitelma ja uudet
lähiliikuntapaikat



opiskelu-, nuoriso- ja ikäihmisten liikuntapalvelujen kokoaminen liikuntakalenteriksi
ja sen markkinointi
(Sivistyspalvelukeskus)

Resurssia kohdennetaan tiedotukseen
ja koordinointiin.

Toteutuneet kalenterit



Liikkuva koulu -hankkeen laajentaminen
useammilla kouluille
(Sivistyspalvelut ja sivistyspalvelukeskus)

Välituntiliikunnan ohjaajien koulutus

Uusien koulujen määrä



lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen kehittämällä ja hyödyntämällä taideja kulttuurilähtöisiä pedagogisia toimintamalleja sekä vuorovaikutusta ja viestintää
(Sivistyspalvelukeskus)

Lastenkulttuuriverkosto -toiminta ja
lapsille ja nuorille kohdennetut kulttuuripalvelut.
Yhteistyön lisääminen sidosryhmien
kanssa, verkostomainen toimintatapa.
Lukuinto-hanke ja oppilaitosyhteistyö. Ammattiin opiskelevien, II asteen opiskelijoille suunnattu toiminta.
Samassa veneessä yhteisillä työkaluilla –hanke.

Lastenkulttuuriverkostotoiminnan arviointi,
hankkeiden raportointi
Kulttuurin eri yksikköjen
tuottama arviointi.
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ikäihmisille kohdennettujen kulttuuripalvelujen saavutettavuuden lisääminen asiakaslähtöisesti
(Sivistyspalvelukeskus ja perusturvapalvelut)



taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien
hyödyntäminen eri-ikäisten ihmisten ja erityisryhmien arjessa, kuten näyttelyt, työpajat, muistelut, musiikkielämykset
(Sivistyspalvelukeskus)

Resurssivaraus perustoiminnassa,
jota vahvistetaan hanketyöllä.
Aistien hanke.
Maahanmuuttajien kirjastopalveluthanke.

Toteutuneet tapahtumat,
joissa eri menetelmiä on
hyödynnetty.
Hankkeen raportointi.



Virtuaalisten palvelujen ja täsmäpalvelujen
pilotointi kirjastoissa
(Sivistyspalvelukeskus)

Lapin yhteinen kirjasto -hanke
Kirjat kotiin kirjastosta -hanke

Hankkeiden raportointi
Lapin kirjastojen yhteistoiminnan kehittyminen



Kulttuuripalvelujen tuottaminen kaupungin
eri alueille (Sivistyspalvelukeskus, alueelliset palvelut ja sivistyspalvelut)

Kulttuuripalvelujen tuottaminen aluelautakuntajaon mukaisesti koskien
kirjasto- ja yleisen kulttuurituottamisen palveluja.

Aluelautakuntatoiminnan
oma raportointi.



eri tehtäväalueiden ja kulttuurin yhteistyön
kehittämishanke tukemaan osallisuuden
vahvistumista
(Sivistyspalvelut)



Kulttuurin kotouttamisohjelman laadinta ja
toimenpide-ehdotusten toteuttaminen
(maahanmuuttajanäkökulma)
(Sivistyspalvelut)
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Kulttuurin eri yksikköjen
tuottama arviointi.

Hankkeen toteutuminen

Kultti-projekti

Hankkeen raportointi

ROVANIEMEN KAUPUNKI
HYVINVOINTIKERTOMUS 2014
2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet

Avo- ja kotihoidon ensisijaisuus
Tavoitteet
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten
avopainotteisten palvelujen ensisijaisuus.

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Palvelut tuotetaan nykyisillä resursseilla, mutta palvelujen mahdollisen lisääntymisen ja kehittymisen myötä resursseja tulee arvioida uudelleen.

Sijaisperhesijoitusten
osuus kaikista sijoituksista



sijaisperhesijoitusten osuuden kasvattaminen kaikista kodin ulkopuolisista sijoituksista
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



nuorten mielenterveyspalvelujen avohoidon ensisijaisuus; yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja järjestöjen kanssa
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)

Avohoidon ja laitoshoidon
suhde



avoimen päiväkodin ja kerhotoiminnan
laajentaminen
(Sivistyspalvelut ja sivistyspalvelukeskus)

Tavoitteen toteutuminen



kotipalvelun kehittäminen lapsiperheiden
tueksi (ryhmämuotoinen, vertaistukea sisältävä toiminta)
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)

Tavoitteen toteutuminen



lapsiperheiden ryhmämuotoisten palvelujen lisääminen
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)

Ryhmämuotoisten palvelujen määrä



vrt. lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma
vuoteen 2015
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Työikäisten avopainotteisten palvelujen ensisijaisuus

Ikäihmisten avopainotteisten palvelujen ensisijaisuus



aikuisten mielenterveyspalvelujen avohoitopainotteisuuden lisääminen
(Perusturvapalvelut)

Vuonna 2014 perustetaan kaupungin kriisitiimi, 8 työntekijää

Effican käyntitilasto



Päiväkuntoutuksen kehittäminen päihdepalveluissa ja päihdekuntoutuspalvelujen
kilpailuttaminen
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)

1 htv:n lisäys

Asiakasmäärät



palvelurakenteen kehittäminen avopalveluja, palveluohjausta ja kuntoutusta painottaen
(Perusturvapalvelut)



kotihoitopainotteisuuden lisääminen
(Perusturvapalvelut)



teknologian hyödyntäminen kotihoidon kehittämisessä; kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja mobiililaitteiden käyttöönotto 2014 ja välittömän asiakastyön lisääminen.
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus ja perusturvapalvelut)
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Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään varataan resurssit

Tavoitteen toteutuminen;
tavoitteena on, että 9091 prosenttia 75 vuotta
täyttäneistä asuu kotona,
13 prosenttia 75 vuotta
täyttäneistä on säännöllisen kotihoidon piirissä ja
enintään 9 prosenttia 75
vuotta täyttäneistä on
ympärivuorokautisen
hoidon piirissä.
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3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet

Kuntoutuksen toteutuminen hoito- ja palveluketjuissa
Tavoitteet
Asiakkaiden toimintakyvyn ja kuntoutustarpeiden arvioinnin sekä kuntoutustoimenpiteiden kehittäminen.

Toimenpiteet ja vastuutaho


erityisryhmien toimintakyvyn arvioinnin
mallin juurruttaminen terveydenhuoltopalveluissa
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



neuropsykiatrisen kuntoutuksen tehostaminen
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



kuntoutuksen osuuden ja osaamisen sisällyttäminen tarvittaessa palvelu- ja hoitoketjuihin
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



gerontologisen kuntoutuksen kokonaisuuden mallintaminen
(Perustuvapalvelut)
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Resurssit

Arviointimittarit

Resursseja kohdennetaan kuntoutusosaamisen vahvistamiseen

Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteen toteutuminen

Kuntoutuksen alueellisen toimintamallin kehittäminen -hanke

Hankkeen tulokset

Mallinnuksen toteutuminen
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4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet

Työllisyyden edistäminen
Tavoitteet
Työllisyyden edistäminen työpaikkoja
lisäämällä

Nuorten työllisyyden edistäminen

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit



uusien työpaikkojen ja uusien yritysideoiden
luominen
(Strateginen kehittäminen ja Rovaniemen kehitys yhteistyössä TE-palvelujen kanssa)

Uudet työpaikat ja yritykset



kaupungin työllisyyspalvelujen uudelleenorganisointi
(Kaupungin johtoryhmä)

Uuden toimintatavan toteutuminen



työllisyyden edistäminen yhteistyönä RovaTokka ry:n ja asukkaiden kanssa
(Hallintopalvelut)

RovaTokka ry:n toiminta ja
mahdolliset hankkeet

Toteutuneet hankkeet ja
niiden arviointi



kaupungin yhteistyö TE-palvelujen, elinkeinotoiminnan, oppilaitosten, Eduron ja työnantajien kanssa nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.
(Perusturvapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, sivistyspalvelut ja strateginen kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa)

Resursointi huomioiden TYPlainsäädäntö 1.1.2015 alkaen.
Koskee nuoria, joilla on moniammatilisen yhteistyön tarve:

25-29-vuotiaita nuoria,
jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä
12 kk

alle 25-vuotiaita nuoria, jotka ovat olleet
työttömänä yhtäjaksoisesti 6kk

Arviointi huomioiden TYPlainsäädännön vaikutukset

määrärahoihin

henkilöstöön

palveluihin



nuorisotakuun vaatimusten toteuttaminen

Resursointi huomioiden nuori-
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Työikäisten työ- ja toimintakyvyn
edistäminen

(Kaikki)

sotakuun yhteensovittaminen
TYP:n vaatimusten kanssa.

pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmän kehittäminen MONET-kuntakokeilun avulla: Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Kokeilukunnissa kunta koordinoi työttömänä olleiden palvelujen järjestämistä.
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa)

MONET-kuntakokeilu



pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja
vammaisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin
ja kuntouttavien toimenpiteiden kehittäminen
moniammatillisellla yhteistyöllä.
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)

Uuden ajan sosiaali- ja terveyspalvelut; 250 tapausta/vuosi
toimintamallin mukaisia (Pakaste II) palveluja



työelämäosallisuutta lisäävän palvelukokonaisuuden kehittäminen yhä edelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)



omavastuun korostaminen työllistymisessä
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus ja strateginen kehittäminen yhteistyössä TE-palvelujen
kanssa)
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Kuntakokeilun mittarit

MONET kehittää osittain palvelujärjestelmään liittyviä koordinointi- ja kehittämistehtäviä,
jotka ovat jatkossa typin ydintehtäviä.

Vuositilasto

Palvelukokonaisuuden
toteutuminen
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OSA III
6. Vuoden 2014 hyvinvointikertomuksen hyväksyminen
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen 23.3.2015, 30 §.
Painopisteisiin liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa vastaavat yhteistyössä kaupungin
hallinto-organisaatio ja lautakunnat.
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