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1. Johdanto
”Rollo – lasten ja nuorten mahdollisuuksien kaupunki” on visiona Rovaniemen
lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa. Ohjelmanteon lähtökohtana oli kartoittaa
niitä palveluja ja tekijöitä, jotka mahdollistavat rovaniemeläisille lapsille ja nuorille
hyvän elämän omassa kotikaupungissaan.
Meidän kaikkien aikuisten niin vanhempien kuin palvelujen järjestäjien ja päättäjienkin on osattava nähdä huomiseen. On katsottava asioita tulevaisuusperspektiivistä ja ennen kaikkea kuunneltava niiden ääntä, jotka tulevat rakentamaan
Rovaniemestä mahdollisuuksien kaupunkia.
Osallisuuden kehittäminen on yksi valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelman 2012-2015 kärkitavoitteita ( Valtioneuvosto 8.12.2011). Osallisuudella tavoitellaan mahdollisimman laajojen joukkojen äänten ja mielipiteiden
kuulemista. On luotava erilaisia kanavia, jotka mahdollistavat helpon ja kaikkien
saavutettavissa olevan tavan tuoda oma näkemyksensä areenalle, kun ollaan
päättämässä lapsia ja nuoria koskevia asioita. Meillä aikuisilla on vastuu siitä, että
mielipiteet ja kehitysehdotukset otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä.
Yksi tapa on ottaa käyttöön ”vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa” (Kuntaliiton hallituksen suositus 8.6.2011) tai samaa tarkoittava, mutta
nimenomaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvien päätösten arviointi ns. lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin avulla saadaan tietoa lasten ja nuorten elinolosuhteista,
palveluista ja hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä tekijöistä. Samalla, kun saadaan
tietoa, voidaan vaikutusten arvioinnin pohjalta vaikuttaa perheiden hyvinvoinnin
edistämiseen sekä palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.
Toisena kärkitavoitteena kehittämisohjelmassa on yhdenvertaisuuden eteenpäin vieminen. Se sisältyy vahvana myös Rovaniemen ohjelmaan. Laajana kuntana
Rovaniemellä on omat haasteensa taata yhtäläiset palvelut kaikille lapsille ja nuorille. Tällä ei tarkoiteta pelkästään koulu- ja opiskelumahdollisuuksia, vaan myös
vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuripalveluja. On selvää, että kaikkiin kyliin ei yhtäläisiä palveluja saada. Palvelujen saanti tulee silloin mahdollistaa esim. kuljetuksin,
jotta yksikään lapsi tai nuori ei kotipaikkansa vuoksi jää palvelujen ulkopuolelle.
Kotipaikka ei saa olla syy syrjäytymiselle.
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Rovaniemen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtana on periaate, että
kaikille lapsille tai nuorille tarjotaan palveluja ns. normaaliuden periaatteen mukaisesti. Kaikkien on voitava osallistua eri palveluihin omasta lähtökohdastaan, olipa
kysymys sitten vammasta, terveydentilasta, kansalaisuudesta, etnisestä tai kansallisesta
alkuperästään tai muusta henkilöön kohdistuvasta syystä. Tavoitteiden ja toimenpiteiden laadinnassa on otettava huomioon erityisryhmien tarpeet. On tavoiteltavaa, että
erilaisuudesta huolimatta lapset ja nuoret oppivat kasvamaan yhdessä toisiaan tukien
ja auttaen, tavoitteena yhteiskunta, jossa suvaitsevaisuus on itsestään selvyys.
Kolmantena kärkitavoitteena on arjenhallinta. Varsinkaan pieni lapsi ei voi olla
vastuussa oman arkensa sujuvuudesta, eikä sen perustarpeiden tyydyttämisestä.
Katseet onkin käännettävä kohti vanhempia, joilla lastensa pääasiallisina huolehtijoina ja kasvattajina on vastuu lastensa hyvinvoinnista. Jotta lapset voivat hyvin, on
vanhempienkin voitava hyvin jaksaakseen huolehtia perheen arjen sujuvuudesta
ja luodakseen lapsilleen turvallisen kasvuympäristön. Kaupungin palvelujen on
tuettava perheitä heidän vaativassa tehtävässään. Työntekijöiltä odotetaan herkkyyttä huomata, minkälaista tukea kukin perhe tarvitsee. Tuen ja avun tulee painottua ennalta ehkäisevyyteen; ollaan ajoissa kumppaneina, yhdessä perheen kanssa,
miettimässä juuri heidän yksilöllisiä tarpeitaan.
Arjen hallinnan eväitä ovat mm. sujuvat, matalan kynnyksen palvelut, tiedon
saaminen, toimiva palvelunohjaus ja tarvittaessa myös erilaiset tukitoimet, joilla
autetaan löytämään perheiden omia voimavaroja kohdata arkipäivän haasteita.
Rovaniemellä on kattavasti lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Tässä lapsi- ja
nuorisopoliittisessa ohjelmassa on esitelty hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät palvelut, jotka ovat tärkeässä roolissa lastemme ja nuortemme jokapäiväisessä
elämässä. Hyvin toimiessaan nämä palvelut, tukitoimilla vahvistettuna, saattavat estää
lasten ja nuorten syrjäytymistä kuin myös tukevat vanhempien osallisuutta sekä jaksamista. Vanhemmat ovat aina keskiössä lasten ja nuorten hyvinvoinnista puhuttaessa.
Ohjelmassa esitellään myös Rovaniemen kaupungin tukipalveluita, jotka täydentävät peruspalveluita silloin, kun huoli arjen sujumisesta on kasvanut. Näiden
palvelujen piiriin pääseminen pitäisi olla vaivatonta ja välitöntä, jotta estettäisiin
ongelmien kasvaminen, mikä taas vähentää ratkaisuvaihtoehtoja.
Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteet ovat kattavia ja niihin päästään
vain kaikkien toimijoiden yhteistyöllä ja yhdessä toimimalla. Palvelujen tuottajien
verkostoituminen on ensi arvoisen tärkeää, jotta käytettävissä olevat voimavarat
saadaan ohjattua asiakkaan parhaaksi eikä asiakas ole se, joka yrittää verkkojen
sumasta löytää juuri hänen tarpeisiinsa vastaavaa palvelua.
Työntekijöiden verkostoituessa tulee muistaa, että parhaimmat tulokset saadaan,
kun asiakas, olipa hän lapsi, nuori tai perhe, on mukana samassa verkossa oman
asiansa asiantuntijana.
Kiitän kaikkia, jotka ovat uurastaneet tämän ohjelman aikaansaamiseksi. Arvokkaan panoksensa on antanut ohjelmatyöhön nimetty ryhmä, joka on tuottanut suurimman osan ohjelman sisällöstä. Kiitos myös muille ohjelman teossa avustaneille.
Toivon tämän ohjelman tulevan ohjaamaan toimiamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja sen edistämiseksi.

Rovaniemellä 4.1.2012
Työryhmän puolesta
Ritva Olsén
Perhepalvelujohtaja
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2. LAPSI- JA
NUORISOPOLIITTISEN
STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT
JA SÄÄDÖSPOHJA
Rovaniemen kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen hyvinvointiohjelman lähtökohtina ovat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, kansallinen lainsäädäntö, valtakunnallinen lapsi- ja nuorisopolitiikka, Rovaniemen kaupunkistrategia, kaupungin palvelusopimukset, Rovaniemen kaupungin hallintomalli ja muut toimintaa ohjaavat
asiakirjat (mm. varhaisen avoimen yhteistyön eettiset periaatteet).

2.1. YK: n lapsen oikeuksien yleissopimus sekä
kansallinen lainsäädäntö
"Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus"
J.P.Grant, UNICEFin entinen pääsihteeri

Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa
20.11.1989. Sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys siitä, mitä oikeuksia kaikilla
lapsilla pitäisi olla ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, kansallisuuteen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen tai syntyperään katsomatta (LOS 2. artikla).
Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Vuonna
2000 laadittu Lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirja Lasten osallistumisesta
aseellisiin konflikteihin nostaa alaikärajan 18-vuoteen. Se astui voimaan 12.2.2002.
Toinen LOSin lisäpöytäkirja käsittelee lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa. Se astui voimaan 18.1.2002.
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Lisäpöytäkirjan lapsikaupasta, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta on syyskuuhun 2009 mennessä allekirjoittanut 117 valtiota ja ratifioinut 132 valtiota. Suomi ei ole
ratifioinut tätä pöytäkirjaa. Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo komitea, jolle maat raportoivat lasten oikeuksien tilanteestaan.
YK:n lapsenoikeuksien yleissopimus tuli voimaan vuonna 1991 ja perusoikeusuudistus
toteutettiin vuonna 1995. Sopimus sitoo oikeudellisesti sopimusvaltioita kunnioittamaan
ja edistämään yleissopimuksessa määriteltyjä lapsen oikeuksia. Lapsen oikeuksien komitea ryhmittelee lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeuden seuraavasti: lapsi on
alle 18-vuotias henkilö, yleissopimuksen yleiset periaatteet, kansalaisoikeuden ja perusvapaudet, perheympäristö ja sijaishuolto, perusterveydenhuolto, ja sosiaaliturva, koulutus, vapaa-aika ja kulttuuritoiminta sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevia lapsia
koskevat suojelutoimenpiteet.Lapsen oikeuksien neljä perusperiaatetta ovat seuraavat
• Syrjinnän kielto: …lapsia ei saa syrjiä millään perusteella. (2. artikla)
• Lapsen edun periaate: tuomioistuinten, hallintoviranomaisten, sosiaalihuollon
toimijoiden ja lainsäädäntöelinten on otettava kaikissa lapsia koskevissa toimissa
huomioon ensisijaisesti lapsen etu. (3 artikla)
• Lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6.artikla
• Lapsen näkemysten huomioon ottamisen periaate: Lapsen on saatava vapaasti
ilmaista näkemyksensä. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja
kehitystason mukaisesti. (12.artikla)

”kaikille lapsille taataan tasa-arvoinen pääsy palveluihin ja
palvelujen saatavuus heidän asuinkunnasta riippumatta”
Perustuslaki

Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731, 6§) todetaan yksilöä koskevista perusoikeuksista mm. seuraavaa:

”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee
saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.”

Lastensuojelulaki
Uusi lastensuojelulaki on tullut voimaan 1.1.2008. Siinä tehostetaan erityisesti lapsen ja
perheen osallisuutta ja oikeusturvaa, viranomaisten yhteistyötä perheiden tukemiseksi
sekä täsmentää kunnan velvollisuuksia lastensuojelussa. Uudistetun lainsäädännön
tavoitteena on siirtää lastensuojelutoimenpiteiden painopistettä ennaltaehkäisyyn, varhaisen tukeen ja avohuoltoon.
Kunnan velvollisuutta ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen ja lastensuojelun
järjestämiseen on täsmennetty muun muassa siten, että kunnan (tai useamman kunnan
yhdessä) on tehtävä lastensuojelun suunnitelma. Kunnanvaltuuston on se hyväksyttävä
valtuustokausittain ja lastensuojelun suunnitelman tulee liittyä kunnan toiminta- ja
taloussuunnitteluun.
Rovaniemen kaupungin lastensuojelun suunnitelma sisältyy tähän ohjelmaan.
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Perusopetuslaki
Esi- ja perusopetuksen lapsen ja oppilaan tukea koskeva uudistus on toteutettu
perusopetuksen muuttamisesta annetulla lailla (642/2010) ja valtioneuvoston asetuksella (893/2010). Säädökset ovat tulleet voimaan 1.1.2011. Muutokset vahvistavat
lapsen ja nuoren oikeutta varhaiseen kasvun, oppimisen ja koulukäynnin tukeen
heti tuen tarpeen ilmetessä sekä velvoittavat lapsen ja nuoren kuulemiseen tukitoimien järjestämisessä. Muutoksen yhteydessä uudistettiin tehostettuun ja erityiseen
tukeen liittyvää lainsäädäntöä ja täydennettiin henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista sekä oppilashuoltoa koskevia säännöksiä.
Lain mukaan uudistettu opetussuunnitelma on tullut ottaa käyttöön 1.8.2011.
Rovaniemen kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty
koulutuslautakunnassa 14.6.2010 § 40.

Nuorisolaki
Nuorisolaki on tullut voimaan 1.3.2006, jonka jälkeen sitä on asetuksilla täydennetty.
Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista
kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä
ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorisolain 7 §:ssä nuorisopolitiikan kehittäminen määritellään kunnan tehtäväksi yhteistyössä muiden nuorisotoimijoiden kanssa. 7
§:ssä määritellään myös kuntiin perustettava ohjaus- ja palveluverkosto sekä etsivä nuorisotyön toimintamuoto ja siihen liittyvät tietojen luovuttamista koskevat asiat. Lisäksi
nuorisolain 8 § määrittelee nuorten osallistumisen ja kuulemisen siten, että nuorille on
järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa
koskevien asioiden käsittelyyn sekä nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
Nuorisolain mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman, joka sisältää nuorisolain mukaisesti tavoitteet
alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi.

2.2. Valtakunnallinen lapsi- ja
nuorisopolitiikka
Vuoden 2006 lopulla on valmistunut lapsiasiavaltuutetun, järjestöjen, kirkkohallituksen ja valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan yhteistyönä ehdotus lasten
ja nuorten hallitusohjelmaksi. Vuonna 2007 Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2007 - 2011.
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä korjaavaan nähden. Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan strategiset
painopisteet ovat:
  
1) ennaltaehkäisevän peruspalvelujärjestelmän toimivuus,
2) palvelujärjestelmän toimivuus elämän siirtymä-, muutos- ja kriisivaiheissa,
3) palvelujärjestelmän varhainen puuttuminen ja tuki,
4) moniammatillisuus, poikkihallinnollisuus ja monitoimijuus,
5) osaamisen turvaaminen ja asiakaslähtöisyys sekä
6) päätöksenteon lapsi- ja perhevaikutusten ennakointi, arviointi ja seuranta.
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Kehittämisohjelmassa käsiteltävät politiikkakokonaisuudet ja niistä tehtävät
toimenpide-esitykset pohjautuvat hallitusohjelmaan kirjattuun lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman tavoite- ja prioriteettilistaan.Hallitusohjelman tavoite- ja prioriteettilistaus on seuraava:
• lasten ja nuorten kansalaistaitojen, kuulemisen, harrastustoiminnan
ja osallistumisen edistäminen
• vanhemmuuden tukeminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
• lapsiperheiden hyvinvoinnin, taloudellisen aseman ja palveluiden parantaminen
• lasten ja nuorten huostaanottojen tarpeen vähentäminen
• lasten ja nuorten syrjäytymisuhkien ja pahoinvoinnin varhainen
tunnistaminen ja tuki
• nuorten koulutus ja työllisyys
• lasten ja nuorten terveyserojen kaventaminen sekä terveiden elintapojen ja
mielenterveyden edistäminen
• lasten ja nuorten elinolojen, erityisesti lapsiköyhyyden seurannan
tietopohjan parantaminen
• päätösten lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen
• lapsen oikeuksista tiedottamisen edistäminen.
Valtioneuvosto on hyväksynyt 8.12.2011 uuden Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2012-2015. Ohjelman kolme kärkeä ovat
  
1) osallisuuden kehittäminen
2) yhdenvertaisuuden eteenpäin vieminen
3) arjen rakentumisen seuraaminen ja valvonta

Lisäksi kehittämistapana on yhteistyön voimistaminen huomioiden läpileikkaavana teemana kestävän kehityksen ja ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisen.
9

2.3. Rovaniemen kaupungin toimintaa
ohjaavat asiakirjat
Kaupungin keskeisimmät toimintaa ja taloutta ohjaavat asiakirjat ovat kaupunkistrategia, palvelunhankintastrategia ja muut valtuustotasolla hyväksyttävät
strategiat ja ohjelmat sekä talousarvio ja taloussuunnitelma. Lautakunnat laativat
palvelujen järjestämissuunnitelmat, joihin pohjautuen johtokunnat laativat palvelutuotantosuunnitelmat. Lautakunnat hyväksyvät palvelusopimukset. Lasten ja
nuorten palvelusopimuksiin on koottu lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvointiin
liittyvät palvelut.
Kaupungissa on laadittu myös lasten ja nuorten asioita käsitteleviä erillisohjelmia kuten esimerkiksi työllisyysohjelma, koulujen, päiväkotien ja nuorisotilojen
turvallisuussuunnitelmat, yhdenvertaisuussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma,
toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten
ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2011-2014. Valmistumassa ovat
vammaispoliittinen ohjelma, maahanmuuttajien kotouttamisohjelma sekä mielenterveys- ja päihdeohjelma. Lisäksi perusopetuslaki ja lukiolaki velvoittavat kunnan
laatimaan esi-, perusopetukseen ja lukioihin opetussuunnitelman ja koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Päivähoidossa tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.

Kaupunkistrategia
Rovaniemen kaupungin kaupunginstrategia (11/2010) vuosille 2011–2014 sisältää
vision ja arvot sekä vision toteutumista edistävät päämäärät. Strategiassa vision ja
arvojen (luovuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja ympäristötietoisuus) toteutumista
edistävät päämäärät ovat asukkaiden, kylien, yritysten ja maakunnan Rovaniemi.
Asukkaiden Rovaniemen järjestää asukkaille riittävät ja laadukkaat peruspalvelut ja
luo edellytykset muille hyvinvointipalveluille. Asukkaille tarjotaan viihtyisä elinympäristö ja hyvät kuulluksi tulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet.
Strategiassa todetaan, että asiakaspalaute on tärkeää kaikista ikäryhmistä
ja se on kaiken kehityksen edellytys. Asiakaskyselyiden tulokset esitellään
valtuustolle hyvinvoinnin yleisen kehityksen ja palvelutason arvioinnin
perustaksi.
Perheille, lapsille ja nuorille turvataan hyvä ja yhdenvertainen asumis-,
kasvu- ja oppimis- sekä työympäristö. Lapsiperheitä tuetaan eri elämäntilanteita vastaavilla palveluilla. Toiminnan vaikuttavuutta lisätään perhekeskeisyyden ja vanhemmuuden tukemisella. Ennalta ehkäisevällä työotteella,
varhaisella avoimella moniammatillisella yhteistyöllä estetään ongelmien
syntymistä ja niiden vaikeutumista. Kaupunki tukee toimenpiteillään opiskelijoiden hakeutumista Rovaniemelle ja viihtymistä täällä.
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3. ROVANIEMEN KAUPUNGIN
VISIO JA ARVOT LASTEN JA
NUORTEN HYVINVOINNIN
NÄKÖKULMASTA
”ROLLO – lasten ja nuorten mahdollisuuksien Rovaniemi”

HYVINVOINTI

ARVOT

LUOVUUS

OSALLISUUS

TURVALLISUUS

YHTEISÖLLISYYS

Etsimme uusia
tapoja toimia
tavoitteena
tasapainoinen ja
kestävä kehitys.
Toimimme tavalla,
joka vahvistaa
lasten ja nuorten
omien tietojen ja
taitojen sekä voimavarojen hyödyntämistä. Huomioimme luovuuden
toiminta- ja oppimisympäristöjen
rakentamisessa.

Kasvamme ja
kasvatamme
osallisuuteen.
Lapsilla ja nuorilla
on oikeus omaan
elämään osana
laajempaa yhteisöä, joka edistää
kasvua vastuullisuuteen. Rakennamme lapsille ja
nuorille kanavia,
joiden kautta heillä
on mahdollisuus
tulla kuulluksi ja
vaikuttaa.

Otamme ekologisuuden huomioon turvallisen
elinympäristön
rakentamisessa
sekä edistämme
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta Toimimme
pitkäjänteisesti
ja johdonmukaisesti.

Edistämme yhtäläisiä
hyvän elämän mahdollisuuksia lapsille ja
nuorille. Toimimme
tasa-arvoisuutta
edistäen. Arvostamme avoimuutta ja
yhdessä tekemistä.
Rakennamme
kumppanuutta ja
verkostoidumme.
Huolehdimme
myös henkilöstön
hyvinvoinnista ja
kouluttautumismahdollisuudesta.

Kuvio 1. Lapsi- ja nuorisopolitiikan visio ja arvot Rovaniemellä.
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4. LAPSI- JA
NUORISOPOLIITTISEN
OHJELMAN STRATEGISET
PERIAATTEET
Strategiset periaatteet otetaan huomioon kaikessa lapsille, nuorille ja perheille suunnatussa
toiminnassa. Periaatteet on määritelty osallistavasti lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivia, rovaniemeläisiä tahoja kuullen. Näistä periaatteista on muotoutunut myös Rovaniemen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman keskeiset tavoitteet tuleville toimintavuosille.
Periaatteet tullaan huomioimaan kaikkien kaupungin yhteistyökumppaneiden
kanssa tehtävissä sopimuksissa ja muussa toiminnassa. Jokainen palvelujen tuottaja
omalta osaltaan edistää periaatteiden toteuttamista ja palvelutuotannossa kiinnittää
erityistä huomioita toimenpiteisiin, joiden avulla edistetään niiden toteutumista. Periaatteet huomioidaan toimintojen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

1. Ennaltaehkäisevyys
Ennaltaehkäisevyys on lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia edistävää ja tukevaa
toimintaa. Se vaatii yhteiskunnan rakenteiden ja toimintatapojen muuttamista sellaisiksi, että ne tukevat perheitä. Tämä edellyttää yhteiskuntaa turvaamaan laadukkaat ja
riittävät peruspalvelut. Hyvinvoinnin edistäminen ehkäisee ongelmien syntymistä ja
edesauttaa lasten, nuorten ja perheiden arkielämän sujuvuutta.

2. Varhainen avoin yhteistyö
Tavoitetaan lapset, nuoret ja perheet ajoissa ennen ongelmien syntymistä / kärjistymistä.
Puututaan tilanteeseen rohkeasti ja välittömästi huolen syntyessä. Ohjataan ja neuvotaan
pienen huolen vyöhykkeellä. Tunnistetaan lapsen ja nuoren kasvua uhkaavat tekijät ja puututaan niihin silloin, kun toimintamahdollisuuksia on vielä paljon. Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen ja moniammatillisuuteen sekä aitoon vuoropuheluun eri osapuolten kanssa.

3. Yhteisöllisyys ja vertaistoiminta
Yhteisöllisyys on yhteisön ominaisuus, jonka ansiosta kuuluminen yhteisöön ja toimiminen siinä koetaan hyvänä. Se on ihmisten välisen yhteyden kokemista ja siitä
voimaantumista. Vertaistoiminta on samassa elämäntilanteessa olevien kokemusten
jakamista ja toinen toisille vertaistukena toimimista.

4. Saavutettavuus
Palvelujen saavutettavuudella turvataan erilaisten käyttäjien mahdollisuus saada
tarvitsemiaan palveluja oikea-aikaisesti riippumatta asiakkaan/perheen sosiaalisesta,
taloudellisesta, alueellisesta tai muusta yhteiskunnallisesta tilanteesta. Myös tieto palveluista ja miten nopeasti niitä saa, liittyy saavutettavuuteen.
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5. Osallisuus ja vaikuttaminen
Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallisuuteen ja heitä koskeviin asioihin vaikuttamiseen eri menetelmin. Aito osallisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet vaikuttaa
omaan elämisympäristöön ehkäisevät syrjäytymistä ja antavat voimaantumisen ja
valtautumisen kokemuksen.

Varhainen avoin yhdessä tekeminen (VAY) Rovaniemellä
Valtakunnallinen laajapohjainen varhaisen puuttumisen verkosto eli varpu-verkosto - oikeusministeriö, opetusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kirkkohallitus, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto, A-klinikkasäätiö,
Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Vanhempainliitto – rohkaisee työntekijöitä ammattikuntien väliseen sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Välineeksi verkostossa on kehitetty ammatista ja toimenkuvasta riippumattomat varhaisen puuttumisen eettiset periaatteet.
1.    Turvataan yhteiset palvelut
2.    Otetaan oma vastuu
3.    Otetaan huolet puheeksi
4.    Toimitaan yhteistyössä läheisverkostojen kanssa
5.    Tuetaan osallisuutta
6.    Toimitaan avoimesti ja yhdessä
7.    Yhdistetään tuki ja ohjaus
8.    Vaalitaan yhteistoiminnan jatkumista
9.    Ei leimata ketään
10. Puututaan rakenteellisiinkin tekijöihin varhain

Varhaisen avoimen yhdessä tekemisen mahdollistamiseksi ja eettisten periaatteiden toteuttamiseksi henkilöstölle on kehitetty useita työvälineitä, joiden jatkokehittäminen, arviointi ja uusien menetelmien luominen jatkuu edelleen yhteistyössä
asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Tällä hetkellä aktiivisessa käytössä ovat varhaisen
vuorovaikutuksen menetelmä, huolen puheeksiottamisen ennakointimenetelmä,
perheinterventio, lapset puheeksi -menetelmä, läheisneuvonpito, dialoginen verkostopalaveri.
Asiakkailla ja työntekijöillä on mahdollisuus ottaa käyttöön yhdessä tekemisen
välineitä esimerkiksi osallistumalla aihetta käsitteleviin perehdytyskoulutuksiin.
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5. LASTEN JA NUORTEN
NYKYTILAN KUVAUS
ROVANIEMELLÄ
5.1. Lapset, nuoret ja perheet tilastoissa
Rovaniemi on pinta-alaltaan laaja kaupunki, joka on jaettu kuuteen eri suuralueeseen, joista keskusta kattaa entisen kaupungin alueen sekä lähialueet. Viisi suuraluetta on muodostettu eri suuntaan kulkevien pääteiden varsille. Maaseutumaisilla
kaupungin keskustaa ympäröivillä suuralueilla sijaitsevilla elinvoimaisilla kylillä
tarkoitetaan uuden Rovaniemen maaseutukyliä, joiden ikärakenne tarjoaa mahdollisuuden kehittää palveluja. Näitä on kutsuttu myös palvelukyliksi.
Väestöstä (n. 60.000) yli 80 % on keskittynyt kaupungin keskukseen ja nuorissa
(0-28 v) ikäluokissa (n. 22 700) tämä keskittyminen on vielä voimakkaampaa (n. 90
%). Rovaniemen kaupunkirakenne on tiivistynyt entisestään. Ennusteiden mukaan
väkiluku kasvaa keskuksen suuralueella ja Alakemijoella, mutta muilla suuralueilla se vähentyy. Kaupungin sisäinen muuttoliike aiheuttaa suurimmat muutokset
Yläkemijoella ja Ounasjokivarressa. Toisaalta asuminen leviää keskustasta uusien
pientaloalueiden myötä laajemmalle, mutta ydinkeskus tiivistyy entisestään ja
muuttuu kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Keskustan suuralueella kaupunginosat ovat
myös erilaistuneet rakenteeltaan. Asutuksen keskittyminen tuo haasteita palvelujen järjestämiseen ja haja-asutusalueilla palveluiden saatavuutta tuetaan alueiden
käytön strategian mukaisesti palvelukylien ja -alueiden kautta.
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Taulukko 1. Rovaniemen väestö suuralueittain (Tilastokeskus)

Yhteensä

Rovaniemen
keskus

Sodankyläntie

Ounasjoki

Alakemijoki

Ranuantie

Yläkemijoki

Tuntematon

Väestö
yhteensä

Keskuksessa
asui %

2005

48 866

783

2 435

2 885

697

1 709

460

57 835

84,5

2008

50 734

740

2 304

2 924

658

1 564

429

59 353

85,5

2009

51 239

724

2 295

2 908

652

1 546

484

59 848

85,6

2010

51 513

731

2 264

2 940

630

1 491

521

60 090

85,7

Taulukko 2. Rovaniemen nuorten (0-28 -vuotiaat) määrä suuralueittain v.2010 (Tilastokeskus)

Suuralue

0-12-v.

13-18-v.

19-28-v.

Yht.

1. Rovaniemen keskus

7 690

3 941

8 711

20 342

2. Sodankyläntien suuralue

60

34

45

139

3. Ounasjoen suuralue

266

159

128

553

4. Alakemijoen suuralue

500

237

231

968

5. Ranuantien suuralue

89

59

52

200

6. Yläkemijoen suuralue

158

94

85

337

Tuntematon

45

38

154

237

8 808

4 562

9 406

22 776

Yht.

Taulukko 3. Lasten ja nuorten väestötiedot vuodelta 2010 ja ennuste vuosille 2011–2020, (Tilastokeskus)
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Ikä

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

0-6

4 917

4 992

5 101

5 192

5 273

5 291

5 450

7-15

5 946

5 979

5 971

5 997

6 040

6 179

6 672

16-28

11 913

11 887

11 798

11 680

11 573

11 462

10 905

Väestön määrän Rovaniemellä on arvioitu kasvavan noin 500 henkilöllä vuosittain. Lasten ja nuorten kohdalla ennuste on kaksisuuntainen; alle kouluikäisten
määrä lisääntyy, mutta toisaalta kouluikäisten määrä vähenee. Suhteellisesti suurin
muutos tapahtuu 13–19 -vuotiaiden ikäryhmässä. Vuonna 2015 heitä ennustetaan Rovaniemellä olevan noin 4990 hlöä, mikä on noin 760 hlöä vähemmän kuin
vuonna 2008 (5750 hlöä). Vuonna 2010 ikäluokka on 5475 hlöä.
Perheiden kokonaismäärä Rovaniemellä v. 2010 tilastotietojen mukaan on n.16
000. Näistä lapsiperheitä on vajaat 7000 (43 %).Tilastojen mukaan lapsiperhe on
perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi. Suurin osa
(3/4) näistä lapsiperheistä on avio- tai avoparien muodostamia perheitä. Yksinhuoltajien perheitä on vajaa neljännes. Näistä valtaosa koostuu äidin ja lapsien
muodostamista perheistä. Viimeisten vuosien aikana lapsiperheiden kokonaismäärä
on Rovaniemellä hieman vähentynyt ja yksinhuoltajaperheiden suhteellinen osuus
kaikista lapsiperheistä on myös ollut laskeva. Koko maahan verrattuna yksinhuoltajaperheiden osuus on kuitenkin keskimääräistä suurempi. Suurimmassa osassa
(57 %) lapsiperheistä on yksi lapsi. Neljä lasta tai enemmän on n. 6 %:ssa lapsiperheistä. Vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi on 45 %:ssa kaikista lapsiperheistä.
(Tilastokeskus ja Sotkanet 2010)
Rovaniemi on monien mahdollisuuksien opiskelupaikkakunta, joten kaupungissa on myös paljon opiskelijoita. Aina nuoret eivät muuta kotipaikkakuntaa opiskeluaikana ja näin he eivät näy väestötilastoissa. Arviolta näiden tilastoissa näkymättömien opiskelijoiden määrä on noin 5000. Monet näistä nuorista käyttävät
kuitenkin esim. kaupungin järjestämiä palveluita (mm. terveydenhuolto-, nuoriso-,
liikunta- ja kulttuuripalvelut), mikä suunnittelussa täytyy myös huomioida. Lisäksi
väestöluvuissa eivät näy kaikki maahanmuuttajat. Vastaanottokeskuksissa on myös
lapsia ja nuoria turvapaikanhakijoina, jotka osittain käyttävät palveluja, mutta jotka
eivät ole väestölaskelmissa mukana.

5.2. Lasten, nuorten ja perheiden elinolot
Kouluterveyskysely on tehty Lapin läänissä kattavasti joka toinen vuosi vuodesta
2000 alkaen peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaille ja lukion 1. ja 2. vuosikurssin
opiskelijoille. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat olivat mukana
ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Raportissa esitetään perustulokset nuorten
elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista, terveysosaamisesta sekä
oppilas- ja opiskelijahuollosta.
Yläluokilla ja lukioissa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan vuosilta 2002–2010.
Vastaajia on Rovaniemellä vuosittain ollut yläluokilta noin 1250, lukioista 510 - 723
ja ammatillisista oppilaitoksista noin 800. (Kouluterveyskysely 2010)

Asuminen ja elinolot
Ahtaasti asuvia asuntokuntia Rovaniemellä on joka kymmenes kaikista asuntokunnista, ahtaasti asuvia lapsiasuntokuntia (lapsiasuntokunta on asuntokunta, jossa
on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö) kaikista lapsiasuntokunnista on vajaa
kolmannes. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö
huonetta kohti. Ahtaasti asuvia lapsiperheitä samoin kuin muitakin asuntokuntia
on Rovaniemellä suhteellisesti vähemmän kuin koko maassa. (Sotkanet, 2009)
Peruskoulun yläluokkalaisten ja lukiolaisten sekä ammatillisten opiskelijoiden
elinoloissa tapahtui sekä kielteistä että myönteistä kehitystä kahden viime vuoden
aikana. Ilonaiheena oli mm. vanhempien tupakoinnin väheneminen ja huolenai17

heita olivat vanhempien työttömyyden lisääntyminen, fyysisen uhan kokemusten
lisääntyminen sekä vanhempien tietoisuuden väheneminen viikonloppuiltojen
viettopaikasta. (Kouluterveyskysely 2010)

Toimeentulo
Tulotaso vuodessa Rovaniemellä samoin kuin koko maassa on noussut koko 2000
– luvulla keskimäärin 5000 € / asuntokunta. Kuitenkin pienituloisimpien väestöryhmien tulokehitys on ollut koko Suomessa keskimääräistä heikompaa ja tuloerot
ovat kasvaneet. Eräiden pienituloisimpien ryhmien, kuten opiskelijoiden ja yksinhuoltajien, tulokehitys on koko 2000-luvun ollut hyvin heikkoa suhteessa koko
väestöön. (Sotkanet, 2009)
Lapsiperheiden pienituloisuusaste on Rovaniemellä n. 18 (koko maassa n. 14).
Luku ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä.
Eli lähes joka viides rovaniemeläinen lapsi ja nuori asuu perheessä, joiden tulot
jäävät alle 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan rahatulon mediaanista kunakin vuonna.(Sotkanet, 2008)
Rovaniemen sosiaalipalvelukeskuksen tilastoinnin mukaan toimeentulotukea sai
vuonna 2010 yhteensä 3520 kotitaloutta, joista yksinasuvien kotitalouksien määrä
oli lähes 75 %. Lapsiperheiden osuus kaikista toimeentulotukea saaneista kotitalouksista oli 19 %. Kaikista lapsiperheistä noin joka kymmenes sai toimeentulotukea.
Toimeentulotukipäätöksiä tehtiin 27 891, vastaavan luvun ollessa edellisvuonna 26
705 päätöstä. Toimeentulotukea on saanut Rovaniemellä 18 - 24 –vuotiaista nuorista
2000-luvun loppupuolella joka viides. Vuosituhannen vaihteessa heitä oli neljännes
ikäluokasta. Tämä on koko ajan ollut 5-10 % enemmän kuin maassa keskimäärin.
Sama kehitys on jatkunut myös viime vuosien aikana (Rovaniemi/koko maa 2007
17,2 %/12.3 % ja v. 2008 18.2 %/11.9 %). Pitkäaikaisesti (vuoden aikana vähintään
10 kuukautena) toimeentulotukea on saanut n. 3 % (n.160 nuorta) ikäluokasta, kun
koko maassa toimeentulotukea on saanut n. 2.5 % nuorista.
Toimeentulotuen määrä (euroa/asukas) on kasvanut viime vuosina. Kehitys
on ollut samanlainen vertailukaupungeissa ja koko maassa. Toimeentulotukiasiakkuudet ovat pidentyneet ja muuttuneet yhä enemmän pysyväksi taloudellisen
tuen tarpeeksi. Toimeentulotukea sai vuonna 2010 vähintään yhdeksän kuukautta
vuodesta n. 30 % kotitalouksista. Joka kuukausi toimeentulotukea sai 15 % kaikista
toimeentulotuen saajista. Tilapäisesti, korkeintaan yhden kuukauden ajan vuodesta
on toimeentulotukea saanut 22 % kotitalouksista.

Koulutus
Rovaniemen asukkaat ovat Lapin läänin ja koko maan lukuihin verrattuna korkeammin koulutettuja. Tästä huolimatta jää koulutuksen ulkopuolelle nuorista ikäluokista joka kymmenes nuori. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 15 - 24 -vuotiaita
on Rovaniemellä koko 2000-luvulla ollut 8,5 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Tämä
on kuitenkin vähemmän kuin maassa keskimäärin (11,5 %). Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai
joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta.
Rovaniemen peruskoululaisista koulun ilmapiirin ongelmat ovat vähentyneet
vuodesta 2000 ja kokemus kuulluksi tulemisesta on parantunut. Yläkoululaisten
kokemukset puutteellisista fyysisistä työoloista ovat heikentyneet. Lisäksi koulutapaturmat yleistyivät, koulun työmäärää liian suurena pitävien osuus kasvoi ja
kokemus koulupsykologin vastaanotolle pääsystä koettiin vaikeammaksi.
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Lukiolaisten kouluoloissa tapahtui kahden viime vuoden aikana positiivista
kehitystä kuulluksi tulemisen lisääntymisenä, koulutyön määrän kokemisena kohtuullisemmaksi sekä omien vaikuttamismahdollisuuksien paranemisena. Negatiivista kehitystä tapahtui opiskeluvaikeuksien lisääntymisenä. Ammattiin opiskelevien kouluoloissa positiivista kehitystä tapahtui opiskelijahuollon palveluiden
lisääntymisenä, negatiiviseen suuntaan kehittyivät opiskeluvaikeuksien ja kouluuupumuksen lisääntyminen ja avun saaminen opiskelun vaikeuksiin. (Kouluterveyskysely 2010)

Työllisyys
Työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemellä vuonna 2010 keskimäärin 3790 henkilöä. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa työttömyys on edelleen alentunut, sillä
työttömiä työnhakijoita oli 3618 henkilöä. Työttömien määrän alentuessa on työttömyys vähentynyt kaikissa ammattiryhmissä, eniten teollisessa työssä. Pitkäaikais- ja
toistuvaistyöttömyyden laajuus on nähty yhteisenä kasvavana huolen aiheena.
Vaikka pitkäaikaistyöttömyydessä ei ole tapahtunut olennaista muutosta, erityisesti
sekä toimenpiteen jälkeen työttömäksi jäävien että toistuvaistyöttömien määrät
ovat lisääntyneet. Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyyden kriteerit täyttäviä henkilöitä oli kaupungin alueella vuoden 2010 tammi-maaliskuussa keskimäärin noin
1 950 henkilöä. Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyyden osuus tammi-maaliskuussa
2010 on ollut keskimäärin 36 % kokonaistyöttömyydestä. Rovaniemellä vuosille
2010- 1011 laaditussa työllisyysohjelmassa esitetäänkin, että työllistymistä edistävät
toimenpiteet kohdennetaan nopean työllistymisen tukemiseen, osaamisen kehittämisen kautta työllistymisen tukemiseen ja erityisesti työmarkkinoille kuntoutuvien
työllistymisen tukemiseen
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  Lasten ja nuorten elinoloihin työttömyys vaikuttaa lähinnä vanhempien
työttömyyden kautta. Viime vuosien työttömyyden väheneminen näkyy kouluterveyskyselyn tuloksissa. Yläkoululaisten vanhempien työttömyys on vähentynyt v.
2000 alkaen yli 10 prosenttiyksikköä ja v. 2008 vajaalla kolmanneksella yläkouluikäisistä vähintään yksi vanhempi oli ollut työttömänä vuoden aikana. Työttömien
määrä ja suhteellinen osuus työvoimasta on ollut laskusuunnassa koko 2000-luvun.
Tämä koskee myös 15 - 24-vuotiaita nuoria. Nuorten työttömyysaste on Rovaniemellä viimeisten vuosien aikana pudonnut reilusta 30 % alle 20 %:iin. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on kuitenkin ollut tilapäisesti nousussa
(v.2008/557 hlöä, v. 2009/724 hlöä, v. 2010/712 hlöä). Työttömyys lisääntyi sekä
koulutettujen että kouluttamattomien nuorten keskuudessa. Nuorten opiskelupaikkojen saaminen ja vastavalmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille vaikeutuivat.
Rovaniemellä vuosille 2010 - 2011 laaditussa työllisyysohjelmassa on otettu
huomioon työttömyyden kasvu ja kasvun kohdentuminen erityisesti nuoriin. Kaupunkistrategiassa on asetettu muun muassa tavoitteeksi, että kaupungin työllisyysaste on vähintään 62 % vuonna 2013, työttömyysaste on enintään 10 % vuonna
2013, työttömien osuus nuorten ikäluokasta on enintään 3,5 % vuonna 2013 (v.
2009 vastaava luku 8,0 %) ja pitkäaikaistyöttömien osuus työttömien kokonaismäärästä vähenee vuoden 2013 loppuun asti tasaisesti prosenttiyksikön vuodessa. Työllisyysohjelmaan kuuluu myös eri toimijoiden yhteisesti allekirjoittaman ”Sopimus
nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta” Sopimuksella sitoudutaan tarjoamaan
nuorille työ-, työharjoittelu-, työhön valmennus-, kuntoutus tai koulutuspaikka
tai muu aktiivitoimenpide viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden
alkamisesta. Kuluvan vuoden 2011 tammi-maaliskuussa nuorten työttömien määrä
väheni keskimäärin 612 henkilöön.
Rovaniemen kaupungin työllisyysohjelma 2010-2011 löytyy sähköisessä muodossa seuraavasta osoitteesta http://www.rovaniemi.fi/kaupunkistrategiat.

Turvallisuus
Rovaniemeläiset kokevat asuinalueensa ja kaupungin keskustan turvalliseksi tai
melko turvalliseksi liikkua tai toimia. Turvattomuuden kokemukset ovat kuitenkin
viime vuosina lisääntyneet (Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008). Nuorten tekemät
rikokset lisääntyvät ikävuosien lisääntyessä, mutta viime vuosina 18–20 -vuotiaiden tekemät rikokset ovat Rovaniemellä vähentyneet. Alle 15-vuotiaiden tekemien
rikosten määrä on kuitenkin kaksinkertaistunut vuodesta 2000 vuoteen 2008. Tämä
näkyy myös kouluterveyskyselyn tuloksissa vuonna 2010, jossa toistuvasti rikkeitä
vuoden aikana tehneensä ilmoitti peruskoulun yläluokkalaisista joka viides. Kouluterveyskyselyn mukaan rovaniemeläisten nuorten kokemus fyysisestä uhasta on
lisääntynyt viime vuosien aikana. (Kouluterveyskysely 2010)
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Taulukko 4. Nuoret rikoksesta epäillyt henkilöt ikäluokittain ja tehdyt rikokset Rovaniemellä
v. 2008 – 2009 ja ennuste v. 2010
698 Rovaniemi Rikos/Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä, johdon portaali, 10 10

Rikoksesta epäiltyjen henkilöiden ikäryhmä
<=
14

<=
14

<=
14

15 - 17

15 - 17

15 - 17

18 - 20

18 - 20

18 - 20

>=
21

>=
21

>=
21

2008

2009

2010
Ennuste

2008

2009

2010
Ennuste

2008

2009

2010
Ennuste

2008
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Omaisuusrikokset

48

44

37

134

164

96

133

264

218

735

836

925

Henkeen ja
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kohdistuneet
rikokset

13

6

16

36

35

24

49

73

77

311

311

358

Seksuaalirikokset

2

0
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3

6

3

1

3

3
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23
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oikeudenkäyttöä,
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0

0

/0

2

2

3

11

10

13

103
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0

0
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1

9

3

5

5
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6
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/0
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3 074

Alkoholirikokset

1

0
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26

26

41

1

2

2

3

1

3
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4

7

5
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87
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306

336

285

4 114

3 811
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Muut rikokset

0

4

0

1

2

4

21

18

20

153

121

177

169

125

143

676

759

658

1 252

1 616

1 442

9 920

9 639

9 620

Ilmoitettu
epäillyt
rikoksina

Yhteensä
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Terveys
Viikoittaiset ja päivittäiset oireet vähentyivät peruskoulun yläluokkalaisilla kahden
viime vuoden aikana. Lukiolaisilla vähentyivät sekä koetut niska- tai hartiakivut
sekä viikoittain koettu päänsärky, mutta koettu yleinen terveydentila heikkeni.
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus vähentyi. Ylipaino yleistyi sekä yläluokkalaisilla että lukiolaisilla. Aamupalan ja koululounaan syömättä jättäminen on yleistä
kaikilla kouluterveyskyselyyn vastanneilla. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla
koettu terveydentila heikkeni ja viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisääntyivät.
Peruskoulun yläluokkalaisten, lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden huumekokeilut ovat kääntyneet kasvuun. Humalajuominen väheni yläluokkalaisilla sekä lukiolaisilla ja pysyi samana ammatillisilla opiskelijoilla. Kaikilla
päivittäinen tupakointi väheni.  

Terveyspalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Rovaniemellä on vuoteen 2011 saakka kouluterveydenhuollossa toteutunut vain
yksi lääkärintarkastus viisitoistavuotiaille. Opiskelijat ovat asioineet lääkärillä hoitotiimeissä, kuten muutkin rovaniemeläiset, lukuun ottamatta kutsuntatarkastuksia.
Terveydenhoitajan vastaanotolle pääseminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestetty matalalla kynnyksellä ja kaikille 2. asteen opiskelijoille on tehty
terveystarkastukset. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on tullut uusi asetus
heinäkuussa 2009, jossa säännellyt määräaikaistarkastukset kuntien tulee toteuttaa viimeistään vuoden 2011 alusta. Asetuksella taataan tasapuoliset, laadultaan
yhtenäiset terveystarkastukset neuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
säännöllisin välein lapsille ja nuorille.
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6. LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINTIPALVELUT
Väestön hyvinvointia ja terveyttä edistetään:
• Lisäämällä ja ylläpitämällä sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta sekä vähentämällä köyhyyttä ja syrjäytymistä.
• Edistämällä väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä; terveellisiä elintapoja
sekä ehkäisemällä päihdehaittoja, vähentämällä sairauksia ja kaventamalla
terveyseroja.
• Lisäämällä ehkäisevän työn osaamista niin että sairaudet ja sosiaaliset
ongelmat tunnistetaan ja tarvittavat tukitoimet käynnistetään mahdollisimman varhain.
• Turvaamalla terveellinen elinympäristö ja työympäristö.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää monialaista yhteistyötä
kunnan tai kuntayhtymän sisällä sekä valtion, seurakuntien, järjestöjen ja yksityisen
sektorin kanssa.
Rovaniemellä nähdään lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä,
tukijana ja rinnalla toimijana monialainen osaamisen joukko, joka on lasten ,nuorten erilaisten tarpeiden hyvinvoinninvarmistajia. (Kuvio 2.)

Sosiaalipalvelut

Koulupalvelut

Terveyspalvelut

Päivähoito

Liikuntapalvelut

Kulttuuripalvelut

Järjestötoiminta
SRK

Nuorisopalvelut

LAPSI, NUORI, PERHE

Kuvio 2. Lasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden varmistajat.

• Hyvinvointipalvelujen järjestämisen lähtökohtana on jokaisen perheen hyvinvointi, jota kaupungin järjestämillä palveluilla pyritään tukemaan. Pääpaino
hyvinvoinnin saavuttamisessa jokaisen lapsen kohdalla on tarjota mahdollisimman laadukkaat peruspalvelut ja näin edistää lapsen ja nuorten hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä mahdollisia tukitoimia vaativien ongelmien
syntymistä.
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Kaverit ja lähisukulaiset tukevat perheitä mahdollisuuksien mukaan ja päiväkotiin ja kouluun mentäessä kiinnitetään erityisesti huomiota yhteisöllisyyteen,
psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön ja sitä kautta lasten
ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Kaupunki tarjoaa monia lapsen ja
nuoren kasvua tukevia, häiriöitä korjaavia ja kuntouttavia tukitoimia, joilla pyritään
mahdollistamaan lapsen arjessa selviytyminen tai nuoren jatkokouluttautuminen.
Lasten ja nuorten hyvinvointi muodostuvat eri osatekijöiden kokonaisuudesta.
(Kuvio 3.)
Palveluiden järjestämisessä toteutetaan varhaista avointa yhteistyötä aktiivisessa
vuorovaikutuksessa niin kunnan palvelutuotannossa kuin kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa.

Ydinperheen hyvinvointi
Läheisten tuki
Hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät palvelut
Lasten ja nuorten kasvua tukevat
palvelut

Kuvio 3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin osatekijät.

6.1 Hyvinvointia edistävät ja
ennaltaehkäisevät palvelut
6.1.1. Lapsen koti- ja päivähoidon järjestämisen palvelut
Kotihoidon tuki ja kotihoidon tuen kuntalisä
Lapsi voidaan hoitaa kotona, jolloin Kela maksaa kotihoidon tukea. Edellytyksenä
tuen saamiselle on, että kotona hoidettava lapsi on alle 3 -vuotias ja lapselle ei ole
myönnetty kunnallista päivähoitopaikkaa. Myös perheen yli 3-vuotiaista lapsista
voidaan maksaa kotihoidon tukea, jos perheessä on kodinhoidon tuella hoidettava
alle 3-vuotias lapsi. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä,
johon vaikuttavat perheen tulot. Lisäksi Rovaniemen kaupunki maksaa Rovaniemilisää lapsesta, joka hoidetaan kotona Kelan kotihoidon tuella. Ehtoina lisän saamiselle on, että kaikki perheen lapset, lukuun ottamatta esikoululaista, hoidetaan
kotona. Rovaniemi-lisän suuruus on 180 € ensimmäisestä lapsesta ja 50 € seuraavista
lapsista. Lisää ei tarvitse hakea erikseen, vaan se maksetaan kotihoidontuen hoitorahan korotuksena.
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Päivähoitopalvelut
Päivähoitopalvelut tarjoavat lapsille päivähoitoa ja varhaiskasvatuspalveluja päivähoitolain ja – asetuksen mukaan. Lisäksi lapsille annetaan maksutonta esiopetusta
perusopetuslain mukaisesti. Päivähoito järjestetään vastaamaan perheen tarpeita
joko kokopäivähoitona, osapäivähoitona tai vuorohoitona. Avoimessa päiväkotitoiminnassa ovat mukana ne perheet, jotka hoitavat lapset kotonaan. Lapsen päivähoitopaikka voi olla kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoitokodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai yksityiseltä palvelun tarjoajalta ostetussa päiväkodissa.
Varhaiskasvatus päivähoidossa on lapsen kasvun, oppimisen ja kehityksen
edistämistä kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa yhdessä vanhempien kanssa.
Lapsella on vuotta ennen perusopetuksen alkamista oikeus kunnan järjestämään
maksuttomaan esiopetuksen vanhempien niin halutessa. Esiopetus on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Erityispäivähoito tarjoaa tukitoimia, mikäli
lapsi tarvitsee erityistä tukea ja kasvatusta vamman, pitkäaikaissairauden tai muun
syyn johdosta. Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona voi olla myös yksityisen hoidon tuki, jolloin perhe voi itse valita yksityisen päivähoitopaikan tai palkata hoitajan kotiin. Kaupunki maksaa perheille yksityisen hoidon tuen kuntalisää.
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Kasvatuskumppanuus vanhempien ja päivähoitohenkilöstön välillä sisältää luottamuksen, kunnioituksen, kuulemisen ja dialogisuuden ja on perustana
vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle. Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen
tarpeista, ja varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen. Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kahden tärkeän tahon,
vanhempien ja varhaiskasvatuksen kasvattajien tiedot ja kokemukset. Kasvatuskumppanuuden yhtenä tavoitteena on tunnistaa herkästi ja mahdollisimman
varhain lapsen jollakin kasvun, kehityksen tai oppimisen alueella mahdollinen tuen
tarve ja luoda yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa yhteinen toimintastrategia
lapsen tukemiseksi. Vanhemmuuden tukeminen kasvatustehtävässään on päivähoidon tehtävä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja he ovat asiantuntijoita
lastaan koskevissa asioissa.
Varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta laaditaan kunnalliset, yksikkökohtaiset ja lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat (vasut) yhdessä vanhempien ja
henkilökunnan sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin tuetaan
myös perheen osallisuutta ja edistetään lapsen äänen kuulluksi tulemista. Oppimissuunnitelmat ja sisällöt suunnitellaan lapsilähtöisesti siten, että otetaan huomioon
lapsen aikaisemmat tiedot, kokemukset ja käsitykset asioista.
Fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden edistämiseksi on taattava riittävä asetuksen mukainen henkilökunta. Päiväkotikiinteistöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä kasvuympäristöjä. Päivähoitopalvelut järjestetään lähialueella tai keskitettyinä
palveluina. Asuntoalueiden kaavoitus kulkee rinnan päivähoidon tarpeiden kanssa.
Kun lapsi tarvitsee erityistä tukea hoidossa ja kasvatuksessa, etsitään yhdessä
vanhempien kanssa lapselle sopiva hoitopaikka. Päivähoidon tukitoimien avulla
edistetään lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä.
Kiertävä erityislastentarhanopettaja on mukana hoitosuhteessa alusta alkaen.
Sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella tuetaan henkilöstön uuden oppimista, työkyvyn ylläpitoa ja jaksamista. Lastensuojelulaki velvoittaa viranhaltijaa tekemään
lastensuojeluilmoituksen, jos siihen on tarvetta. Henkilökunnan tehtävä on ottaa
huolensa puheeksi ja huolehtia lasten oikeuksista.
Kelpo-kehittämistoiminnan tarkoituksena on kehittää esi- ja perusopetuksessa
toimintamuotoja, joilla pystytään kohtaamaan tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
yhä paremmin. Erityisopetuksen strategia-asiakirjan (2007) mukaisiin tavoitteisiin
pyritään vahvistamalla oppilaan oikeutta saada yksilöllistä, ennaltaehkäisevää ja
varhaista tukea oikea-aikaisesti, joustavasti ja riittävästi. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki rakentuu kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.
Rovaniemen Kelpo-toiminnan päämääränä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin
turvaaminen ja vahvistaminen. Esi- ja perusopetuksen tuen kolmiportainen malli
muodostuu kolmesta periaatteesta, jotka ovat kasvatuskumppanuus, inklusiivisuuteen pyrkivä kasvatus ja opetus sekä varhainen avoin yhdessä tekeminen. Tuen
järjestämistä ohjaavina periaatteina ovat lapsen/oppilaan etu, lähtökohtana tuen
tarpeiden jatkuva arviointi, varhainen ja osa-aikainen tuki, joustavasti ja pitkäjänteisesti suunniteltu tuki sekä moniammatillinen yhteistyö.
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6.1.2. Koulutuspalvelut
Koulupalvelukeskus tuottaa osana sivistyspalveluiden tuotanto-osastoa lakisääteiset perusopetuspalvelut, lukio-opetuspalvelut, musiikkiopistopalvelut, kuvataidekoulupalvelut sekä kansalaisopistopalvelut kaupungin asukkaille. Tavoitteena on
yksilöllinen ja yhteisöllinen kasvu ja oppiminen turvallisessa, modernissa ja osallistavassa oppimisympäristössä. Turvallisuutta ja hyvinvointia kehitetään useiden
eri hallinnonalojen ja kotien yhteistyönä. Kouluissa toimitaan varhaisen avoimen
yhteistoiminnan sekä ennakoivan ja ennaltaehkäisevän verkostomaisen toiminnan
näkökulmasta.

Perusopetus
Rovaniemen kaupungin perusopetuspalveluiden järjestäminen perustuu lain ja
asetusten sekä opetussuunnitelman lisäksi koulutuslautakunnan hyväksymiin
Perusopetuksen järjestämisperiaatteisiin, palveluiden järjestämissuunnitelmaan,
koulupalvelukeskuksen palvelutuotantosuunnitelmaan sekä tilaaja- ja tuotantoorganisaation väliseen palvelusopimukseen. Koulujen lukuvuoden työtä ohjaamaan
on laadittu lisäksi valtakunnallisiin Perusopetuksen laatukriteereihin ja koulupalvelukeskuksen ydintavoitteisiin pohjautuva Laatukäsikirja. Tavoitteena laatutyössä
on koulun hyvä arki, joka takaa työrauhan, vahvistaa työ- ja opiskelumotivaatiota ja
lisää koulu hyvinvointia.
Rovaniemen kaupungin koulupalvelut on jaettu neljään alueeseen, jotka toimivat myös oppilaaksi ottoalueina ja joiden rajoissa oppilaan lähikoulu määritellään.
Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu. Rovaniemen kaupungissa toimii 18 perusopetuksen 1-6 luokkien koulua, viisi yhtenäistä
peruskoulua sekä kaksi yläasteen koulua. Lisäksi kunnassa toimii valtion ylläpitämä
Lapin yliopiston Harjoittelukoulu, Kolpeneen palvelukeskuksen ylläpitämä Myllärin koulu ja yksityinen Steinerkoulu. Lapin keskussairaalan yhteydessä toimivassa
Rovaniemen sairaalakoulussa järjestetään opetusta lapsille ja nuorille tutkimus- ja
hoitojaksojen aikana.
Perusopetuksen tukipalvelut järjestetään siten, että jokainen oppilas saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen oppimiselleen ja kasvulleen. Oppilaalle annettavan
tuen muoto määräytyy joustavin opetusjärjestelyin oppijan yksilöllisten tarpeiden
mukaisesti. Jokainen perusopetuksen oppilas saa kehitystasonsa mukaista hyvää
perusopetusta sekä koulunkäynnissä tarvitsemaansa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea, joka järjestetään yleisopetuksena aina, kun se on mahdollista. Opetus
järjestetään lähikouluperiaatteen mukaisesti ensisijaisesti oppilaan luontaisesti
määräytyvässä oppilasryhmässä tai lähikoulun, alueen tai kuntatason pienryhmässä. Vaikeimmin vammaisten ja autististen lasten opetus järjestetään yhteistyössä
erityisen tuen palvelukeskusten kanssa.
Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus järjestetään osana
perusopetusta. Vasta maahan muuttaneet lapset ja nuoret opiskelevat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääsääntöisesti yhden vuoden. Valmistavan
opetuksen jälkeen oppilas jatkaa koulunkäyntiään lähikoulussa. Perusopetuksessa
opiskelevien vieraskielisten oppilaiden oppimista tuetaan suomi toisena kielenä
opetuksella ja oman kielen opetuksella. Kouluissa, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, järjestetään tehostettua resurssiopetusmuotoista suomen
kielen opetusta ja tukiopetusta eri oppiaineista (KOTA-opetus.
Yhdessä nuorisopalveluiden kanssa järjestettävä joustavan perusopetuksen
Jope-toiminta vuosiluokkien 7-9 oppilaille on käynnistynyt kahdella koululla. Jous27

tavan perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa sekä tarjota tukea myös huoltajille oppilaan oppivelvollisuuden toteutumiseksi. Rovaniemellä joustavaa perusopetusta voi järjestää pienryhmämuotoisesti
ja/tai resurssiopetusmuotoisesti ja toiminta sisältää säännölliset työssäoppimisjaksot.
Joustavaan perusopetukseen hakeudutaan hakumenettelyn ja haastatteluiden kautta
keväisin ja tarvittaessa syksyisin. Ryhmään valitaan 10 oppilasta ja toiminnasta vastaa ohjausryhmä yhdessä opettaja ja nuoriso-ohjaaja työparin kanssa.

Lisäopetus
Rovaniemen kaupunki järjestää Napapiirin yläasteella lisäopetusta perusopetuksen päättötodistuksen saaneille oppilaille, jotka eivät ole saaneet jatko-opintopaikkaa tai haluavat korottaa perusopetuksen arvosanoja. Opetuksessa tehdään tiivistä
yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa ja työssäoppimisjaksoilla ohjataan oppilaita
löytämään jatko-opintopolkuja.

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä ohjaavat perusopetuslaki
ja Opetushallituksen vahvistamat Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan
perusteet 2011. Perusteissa määritellään aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen
lähtökohdat, tavoitteet ja sisältö sekä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen
toiminnassa. Perusteissa ohjeistetaan myös toiminnan järjestämistä, suunnittelua ja
arviointia kunnissa.
Koulutuslautakunta vahvistaa Rovaniemen perusopetuksen iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelman, jossa määritellään toiminnan järjestämisen kannalta keskeiset tekijät kuten toiminnan aloittamiseen edellytettävä oppilasmäärä ja toiminnasta
perittävän maksun suuruus. Iltapäivätoiminnan järjestämistä koordinoi koulupalvelukeskus. Käytännön toiminnan toteuttamisesta vastaavat Rovaniemen seurakunta
ja paikalliset yhdistykset.
Iltapäivätoimintaa järjestetään Rovaniemellä lain edellyttämällä tavalla peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetuksen 1.-3. luokkien oppilaille.
Toimintaa järjestetään lukuvuoden koulupäivien aikana klo 11–17 välisenä aikana.
Tavoitteena on, että iltapäivätoimintapaikka pystytään tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille.
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle tuttu ja turvallinen paikka,
jossa voi viettää koulutyön jälkeistä aikaa aikuisten läsnä ollessa. Iltapäivätoiminnassa lapsella on mahdollisuus osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja
virkistävään toimintaan. Iltapäivätoiminnan tehtävänä on tukea kodin ja koulun
kasvatustyötä.
Toiminnan sisältöjä suunniteltaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä leikkiin,
luovaan toimintaan, myönteisiin elämyksiin ja lapsen kehitystä tukevaan toimintaan kuten liikuntaan, kädentaitoihin ja arkiaskareisiin. Ohjatun toiminnan lisäksi
lapsilla tulee olla mahdollisuus omaan toimintaan sekä mahdollisuuksien mukaan
rentoutumiseen ja lepoon.
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II-asteen koulutus
Lukiokoulutus
Rovaniemellä toimii tällä hetkellä neljä päivälukiota (Lyseonpuiston lukio, Ounasvaaran lukio, Muurolan lukio, Rovaniemen ammattilukio) ja yksi iltalukio (Aikuislukio). Lukiot toimivat luokattomina, lukioissa siis ei ole luokkia vaan opetusryhmiä.
Koulu voi tällöin tarjota opiskelumahdollisuuksia sekä nopeasti että hitaammin
edistyville opiskelijoille. Lukiokoulutusta kehitetään Rovaniemellä koulutusmuotona, joka mahdollistaa opiskelijalle laajan laadukkaan yleissivistävän koulutuksen
sekä tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Rovaniemi koulutuskaupunkina tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia monipuolisena ja kansainvälisenä Lapin keskuksena lukio-opintojen aikana ja niiden jälkeen.
Lukiokoulutuksen ensisijaisena tehtävänä on antaa tarvittavat akateemiset
valmiudet yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä työelämään. Lisäksi
se antaa edellytykset opintoihin lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa
koulutuksessa. Lukion oppimäärän laajuus on kolmivuotinen, jonka voi suorittaa
2-4 vuodessa.
Rovaniemen kaupungissa tavoitteena on, että 55 % perusopetuksen päättävästä
ikäluokasta aloittaa opiskelun lukiossa. Lukiokoulutuksen vetovoima perustuu
opetuksen laatuun, monipuoliseen kurssitarjontaan, monimuotoisiin opiskelumahdollisuuksiin sekä erikoistumiseen.
Lukiokoulutuksen kehittämisohjelma ja järjestämisen periaatteet vuoteen 2016
ovat valmisteilla koulutuslautakunnassa.

Ammatillinen koulutus
Rovaniemellä ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta tarjoavat Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Lapin urheiluopisto. Ammatillinen perustutkinto antaa oikeuden harjoittaa kyseistä ammattia
sekä mahdollisuuden jatkaa opintoja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, korkeakouluissa ja yliopistoissa. Ammatillinen perustutkintokoulutus on suunnattu nuorille
peruskoulun tai lukion päättäneille, jolla ei vielä ole ammatillista koulutusta. Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta taas kutsutaan yleisesti aikuiskoulutukseksi.
  Lapin ammattiopistolla on Rovaniemellä kuusi toimipistettä. Lisäksi toimipisteitä on Sodankylässä ja Kittilässä. Opiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa
on vuosittain noin 2500 ja ammatillisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa noin
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2400 opiskelijaa. Lapin ammattiopistossa on ammatillisessa peruskoulutuksessa
vaihtoehtoina humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, liiketalouden ja hallinnon
ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala
sekä sosiaali- ja terveysala. Eri alojen ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta valmistuu ammattilaisia lähes yhdeksäänkymmeneen eri ammattiin.
Lapin matkailuopisto on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan uusi ammatillinen
oppilaitos, jossa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelee noin 550 opiskelijaa
ja ammatillisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa noin 200 opiskelijaa. Matkailuopisto on osa Lapin korkeakoulukonsernin Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). Matkailuopisto toimii Rovaniemellä, Kittilässä ja Sodankylässä ja
sieltä valmistuu kokkeja, tarjoilijoita, kodinhuoltajia, matkailupalvelujen tuottajia,
matkailuvirkailijoita, toimitilahuoltajia ja vastaanottovirkailijoita.
  Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen
lisäksi Lapin ammattiopisto tarjoaa Askel-koulutusten kautta jatko-opintoihin,
työhön ja itsenäiseen elämään ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta sekä yrittäjyyskoulutusta Lapin ammattiopiston Yrittäjäkoulussa. Ammattiopisto ja matkailuopisto
ovat myös mukana Lapin urheiluakatemian toiminnassa. Opiskelevat urheilijat
voivatkin sovittaa opinnot siten, että samanaikaisesti on mahdollista valmentautua
ja kilpailla täysipainotteisesti omassa urheilulajissaan. Molemmat oppilaitokset
järjestävät myös erilaisia ammatillisia lyhytkursseja ja korttikoulutuksia.
Lapin Urheiluopisto tarjoaa toisen asteen liikunta-alan tutkintoja sekä liikunnallista lisä- ja täydennyskoulutusta eri alojen ammattilaisille. Lapin Urheiluopiston
ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta valmistuu liikuntaneuvojia ja tanssijoita.
Tutkinnot ovat sekä peruskoulu- että ylioppilastutkintopohjaisia. Valikoimaan on
kuulunut vuodesta 2007 alkaen myös ammattilukio, jossa yhdistyvät liikunnanohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja) sekä lukio ja ylioppilastutkinto.
Liikunta-alan koulutustarjontaa Rovaniemellä lisää Lapin Urheiluakatemia, joka
auttaa menestymiseen tähtääviä urheilijanuoria yhdistämään opiskelu-, valmentautumis- sekä kilpailutoiminnan. Lapin Urheiluakatemia on yksi Suomen Olympiakomitean hyväksymistä valtakunnallisista huippu-urheiluakatemioista. Lapin
Urheiluakatemian toiminnassa urheilulajit on jaettu kärkilajeihin, joita ovat alppihiihto, lentopallo, maastohiihto ja mäkihyppy/yhdistetty ja päälajeihin, joita ovat
jalkapallo, jääkiekko, uinti ja yleisurheilu. Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin urheiluopiston opetuksen järjestäjänä toimii Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.
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Muut koulupalvelut
Lapin musiikkiopisto
Lapin musiikkiopiston tavoitteena on antaa kaikille oppilaille hyvät edellytykset
musiikin harrastamiseen. Jos oppilas haluaa ammattimuusikoksi, hän saa valmiudet
musiikin ammattiopintoihin. Kaikkien opiskelu on tavoitteellista, yhdeltä opintotasolta seuraavalle etenevää. Opetus on taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin
laajan oppimäärän mukaista. Musiikin perustason tai musiikkiopistotason opinnot
suorittanut oppilas saa päättötodistuksen. Musiikkiopetus painottuu ns. klassiseen
musiikkiin. Musiikinopiskelu on sosiaalista kanssakäymistä yhteismusisoinnin,
omien esiintymisten ja elävän musiikin kuuntelemisen merkeissä. Alle kouluikäiset
voivat tutustua musiikin maailmaan musiikkileikkikoulussa.

Rovaniemen kuvataidekoulu
Rovaniemen kuvataidekoulu on Rovaniemen kaupungin koulupalvelukeskuksen ylläpitämä koulu, jossa annetaan taiteen perusopetusta kuvataiteen alueella.
Opetusryhmiä on 22 ja oppilaita 180. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta
toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteidenalojen
opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua
asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Laajan oppimäärän mukainen opetus antaa oppilaalle mahdollisuuden opiskella kuvataidetta ja sen eri tekniikoita pitkäjänteisesti oppilaan oman valinnan ja
taipumuksen mukaan. Opetussuunnitelmassa painottuu paikallisuuden huomioiminen ja muiden taiteenalojen oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö sekä nyky- ja
ympäristötaiteen uusiin ilmiöihin tutustuminen.
Opetus koulussa tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin koulupäivän jälkeen. Perusopetusoppilaalla on opetusta 2-3 opetustuntia yhtenä päivänä viikossa ja syventävissä
työpajoissa 4 tuntia yhtenä tai useampana päivänä viikossa.
Oppilas- ja opiskelijahuolto esi-, perus- ja lisäopetuksessa sekä lukiossa
Esi- ja perusopetuksessa olevalla lapsella ja nuorella on oikeus saada opetukseen
osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan
oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyön tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää koulu- ja
päiväkotiyhteisön hyvinvointia. Pyrkimyksenä on kasvun ja oppimisen esteiden,
oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolain mukainen kouluterveydenhoito ja lastensuojelulain määrittämä
koulunkäynnin tukeminen. Koulunkäynnin tukemisella tarkoitetaan koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita. Oppilashuollon palveluiden tarkoituksena on
turvata kouluyhteisön moniammatillisessa yhteistyössä psykologisen, sosiaalityön
sekä terveydenhuollon asiantuntijuuden näkökulmat. Varhaisen tuen kannalta on
olennaista, että näitä palveluita tarjotaan osana koulujen arkea.
Oppilashuolto kattaa koko koulu- ja päiväkotiyhteisön toiminnan sekä kaikki
lapset ja oppilaat. Jokainen päiväkoti- ja kouluyhteisön aikuinen on vastuullinen
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oppilashuollon toimija. Oppilashuollon järjestäminen edellyttää myös kunnan
lasten ja nuorten palveluista vastaavien tahojen yhteistyötä. Erityisesti esiopetuksen
oppilashuollon palveluiden järjestämisessä korostuu eri palvelukeskusten yhteistyö.
Kouluissa ja esiopetuksessa keskeinen oppilashuoltotoiminnan ohjauksen
väline on opetuksen järjestäjän hyväksymä moniammatillisessa yhteistyössä
laadittu paikallinen opetussuunnitelma. Rovaniemen kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää suunnitelman oppilashuollon ja turvallisuuden
edistämiseksi Rovaniemen kaupungissa. Kaupunkiin on laadittu lisäksi Oppilashuollon kehittämisohjelma sekä esiopetuksen ja koulujen käyttöön oppilashuollon
toimintaohjeen sisältävä käsikirja.
Yksikkötasolla oppilashuoltotyötä koordinoidaan oppilashuoltotyöryhmässä.
Jokaisessa Rovaniemen kaupungin koulussa on lukuvuodeksi kerrallaan nimetty
oppilashuoltoryhmä. Rehtori johtaa koulun oppilashuoltoa ja toimii oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana. Ryhmään kuuluvat siihen vuosittain työsuunnitelman
yhteydessä nimettävät jäsenet, joita voivat olla rehtorin lisäksi apulaisrehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja.
Vuosittainen oppilashuollon käytännön toiminta kirjataan koulun työsuunnitelmaan ja sitä arvioidaan lukuvuoden päättyessä.
Päiväkodin järjestämässä esiopetuksessa päiväkodin johtaja vastaa yleisen
psykososiaalisen hyvinvoinnin turvaamiseksi tarkoitetun oppilashuoltotyöryhmän
toiminnasta. Ryhmään voi kuulua mm. esiopetuksen henkilöstöä, alueen kiertävä
erityislastentarhanopettaja, vanhempien edustaja, neuvolan terveydenhoitaja.
Mikäli koulu ja päiväkoti toimivat fyysisesti lähekkäin voi oppilashuoltotyöryhmään
kuulua edustaja molemmista yhteisöistä. Päiväkodissa yksilöllinen oppilashuoltotyö
tapahtuu lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman ja muiden yksilöllisten
suunnitelmien laadintaan liittyvässä yhteistyössä.
Oppilashuollon asioita käsitellään kouluissa eri kokoonpanoissa, ryhmissä ja
tiimeissä. Käsiteltävän asian luonne määrittää ryhmän kokoonpanon käytännön
oppilashuoltotyössä. Yksittäisen oppilaan asioita käsittelevästä neuvonpidosta
käytetään nimitystä koulupalaveri. Tällöin läsnä voivat oppilaan itsensä ja huoltajan
lisäksi olla vain ne opettajat ja oppilashuollon järjestämiseen kuuluvat henkilöt,
joiden tehtäviin asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppimisen ja koulunkäynnin
tuen suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja arviointi tapahtuvat moniammatillisena oppilashuollollisena yhteistyönä. Oppilashuolto ei ole kasvatuksesta ja
opetuksesta irrallista toimintaa.
Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Koulun ja esiopetuksen toteuttama yhteisöllinen oppilashuoltotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää
oppilashuollollista tukea. Oppilashuollon tehtävänä on kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun ja päiväkodin yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta yhteisön
hyvinvoinnissa ja oppilashuoltoon liittyvässä yhteistyössä. Verkostomainen työote,
varhaisen avoimen yhdessä tekemisen eettiset periaatteet ja dialogiset menetelmät
ovat oppilashuoltotyön kivijalka.
Huoltajille tulee antaa tietoa oppilashuollon menettelytavoista, kuten oppilashuollollisen asian vireillepanosta ja valmistelusta. Huoltajaan otetaan lähtökohtaisesti aina ensimmäiseksi yhteyttä hänen lastaan koskevassa asiassa. Koulupalavereiden kokoonpano määritellään asiakohtaisesti aina erikseen huoltajien kanssa
sopien. Tapaamisen vastuuhenkilö arvioi yhdessä huoltajan kanssa keiden muiden
tapaamisessa on syytä olla paikalla.
Tällä hetkellä oppilashuoltoryhmien työskentelyssä painottuu yksittäisen
oppilaan, luokan tai ryhmän tilanteen selvittely. Kouluyhteisön hyvinvoinnin ja
oppimisen tuen yleisiä haasteita käsitellään huomattavasti vähemmän. Perusope33

tuksen oppilashuoltoryhmässä yleisimmin käsiteltyjä asioita ovat oppimisvaikeudet,
erityisen tuen tarve, kiusaaminen, luvattomat poissaolot, oppilaiden muut sosiaaliset ongelmat sekä koulussa esiin tulevat järjestys- ja työrauhaongelmat.
Lukiolain 29 § määrittelee opiskelijahuollon samalla tavalla kuin perusopetuslaki: lukiokoulutuksessa opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Kun perusopetuksessa
oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon, lukiolaissa koulutuksen järjestäjää velvoitetaan informoimaan opiskelijaa hänen käytettävissään olevista opiskelijahuollon
palveluista sekä ohjaamaan hakeutumaan palveluihin. Oikeus näihin palveluihin ei
ulotu toiselle asteelle lukuun ottamatta opiskeluterveydenhuoltoa.
Opiskelijahuollon palvelut tulee järjestää niin, että opiskelijalla on mahdollista
saada riittävää tukea opinnoissa sekä tietoa siitä, miten heidän fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan pidetään huolta. Rovaniemellä psykososiaalisen opiskeluhyvinvoinnin tarkoittamia koulupsykologi- ja kuraattoripalveluita
järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Palveluihin ohjaamisessa tehdään yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja nuorten mielenterveysyksikön kanssa.
Rovaniemen kaupungissa opiskelun ja hyvinvoinnin tuki perustuu varhaiseen
avoimeen yhteistyöhän ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteena on opiskelijan omien ja hänen lähiverkostonsa voimavarojen ja vaikuttamisen mahdollistava
oppilashuollollinen yhteistyö. Opiskelijoiden osallisuutta oman kouluyhteisönsä
hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseen tuetaan. Lukiokoulutuksessa tulee
olla yhteistyössä kotien kanssa huomioiden täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyys ja
oma vastuu itseään koskevissa asioissa.
Opetussuunnitelman mukainen opiskelijahuolto, koulujen oppilashuoltotyön
ja oppilashuoltoryhmien toimintaohjeet sekä työsuunnitelman oppilashuollon
kirjaukset koskevat myös lukioita. Lukioissa on syksystä 2012 otettu käyttöön opiskeluhyvinvointi –käsite opiskelijahuollon tilalle. Lukion opiskelijahuollon kehittämishankkeessa on päivitetty Rovaniemen lukioiden opetussuunnitelman opiskeluhyvinvoinnin osuudet sekä laadittu lukioiden opiskeluhyvinvoinnin käsikirja.

6.1.3. Terveyspalvelut
Kunnan tulee huolehtia terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista sekä seurata
asukkaidensa terveydentilaa ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin (Kansanterveyslaki 1972/66). Tähän kuuluu raskaana olevien naisten ja lasta
odottavien perheiden ja alle kouluikäisten lasten sekä heidän perheidensä neuvolapalvelut sekä ehkäisyneuvonta. Lisäksi kunnan tulee ylläpitää koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, johon sisältyy kunnassa sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten
kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta, oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden seuraaminen ja edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden ja
lapsen tai nuoren perheen kanssa. Neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta säännellään erikseen myös asetuksella, joka astui voimaan 1.7.2009 (Valtioneuvoston
asetus 2009/380).

Äitiys- ja lastenneuvola
Rovaniemen alueella toimii seitsemän neuvolaa, joissa kaikissa tarjotaan sekä
äitiys- että lastenneuvolan palveluja. Perhe asioi neuvolassa odotusaikanaan
ja lapsen synnyttyä sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotolla. Lapsen
ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolassa käydään keskimäärin 9-10 kertaa ja
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sen jälkeen 1-2 kertaa vuodessa aina kouluikään asti. Neuvolan toimintaan kuuluu
myös kotikäyntityö sekä perhevalmennus, jota Rovaniemellä toteutetaan moniammatillisesti.
Lastenneuvolatyön tavoitteita ovat lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhaistoteaminen sekä lapsen kokonaisvaltainen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen seuranta ja tukeminen. Lastenneuvolan toteuttama rokotustoiminta on keskeinen osa lasten tartuntatautien
ehkäisyä. Neuvola on mukana kehittämässä varhaisen, avoimen yhteistyön sisällyttämistä käytännön toimintamalleihin.
Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen
ja perheen paras mahdollinen terveys, raskausaikaisten häiriöiden ehkäiseminen,
varhainen toteaminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen. Tavoitteena on tulevien vanhempien ja koko perheen hyvinvoinnin edistäminen sekä perheen tukeminen vanhemmuuteen kasvussa ja varhaisessa vuorovaikutuksessa.

Kouluterveydenhuolto
Peruskoulujen yhteydessä toimivat terveydenhoitajat, jotka vastaavat kouluikäisten
lasten ja nuorten terveydenhoidosta. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on seurata
ja tukea oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua, kehitystä sekä hyvinvointia. Tavoitteena on myös edistää koululaisten terveitä elämäntapoja ja luoda
perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kodin, koulun ja terveyshuollon
yhteistyö on merkittävä. Kouluterveydenhoitajat toimivat yhteistyössä oppilashuol35

tohenkilöstön kanssa. Yhteistyön tekeminen ja varhainen puuttuminen on tärkeää
kun oppilaalla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia, runsaita poissaoloja koulusta,
päihteiden käyttöä, masentuneisuutta tai kysymys on koulukiusaamisesta. Koululääkärille hakeudutaan terveydenhoitajan kautta.
Kouluterveyskyselyiden tuloksista tehdään päätelmiä yhdessä koulupalvelukeskuksen johtoryhmän kanssa ja pyritään kohdentamaan resurssit oikein asioiden
korjaamiseksi.

Opiskeluterveydenhuolto
Rovaniemellä toimii keskitetty opiskeluterveydenhuollon yksikkö, jossa asioivat
kotipaikastaan riippumatta Rovaniemen alueella opiskelevat toisen ja korkeaasteen opiskelijat. Lisäksi terveydenhoitajan palveluja tarjotaan myös Muurolan
lukiolla. Terveydenhoitajien vastaanotolle voi varata ajan terveyteen, hyvinvointiin ja
sairauteen liittyvissä asioissa. Arkipäivisin kiireellisessä asiassa vastaanotolle pääsee
myös ilman ajanvarausta. Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien kanssa
on mahdollista asioida myös sähköisesti kiireettömässä asiassa. Opiskeluterveydenhuollossa opiskelijoille tehdään terveystarkastuksia sekä tarvittaessa ohjataan
eri alojen asiantuntijoille. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat myös raskaudenehkäisyyn liittyvät asiat, opiskelevien nuorten kutsuntatarkastukset, rokotukset
ja matkailuun liittyvä terveysneuvonta sekä neuvonta ja ohjaus mielenterveys- tai
päihdeasioissa. Opiskeluterveydenhuollossa voi luotettavasti asioida myös sähköisesti ei-kiireellisissä asioissa.
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta,
edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä ja järjestämällä terveyden- ja
sairaanhoitopalveluja opiskelijoille.
Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö on perehtynyt erityisesti opiskelevien
nuorten kehitysvaiheeseen ja terveysongelmiin sekä opiskelukykyyn vaikuttaviin
asioihin. Tavoitteena on puuttua erilaisiin huolta aiheuttaviin asioihin mahdollisimman varhain ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä muiden asiantuntijoiden, koulun ja
muiden läheisten kanssa nuoren auttamiseksi.

Perhesuunnittelu- eli ehkäisyneuvola
Perhesuunnitteluneuvolassa voivat asioida raskaudenehkäisyä koskevissa asioissa
alle 35-vuotiaat rovaniemeläiset. Perhesuunnitteluneuvola antaa terveysneuvontaa
ja ohjaa raskaudenehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Perhesuunnitteluneuvolan tavoitteena on ennaltaehkäistä ei-toivottuja raskauksia ja sukupuoliteitse tarttuvia tauteja.
Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukainen toimintaohjelma neuvolatyölle,
koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2011-2014 löytyy sähköisessä muodossa http://www.rovaniemi.fi/
kaupunkistrategiat.
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6.1.4. Kulttuuripalvelut
Kulttuuri ja taidelähtöiset menetelmät vahvistavat ihmisten osallisuutta ja elämänhallintaa sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä. Kunnan tehtävänä on edistää, järjestää
ja tukea kulttuuritoimintaa kunnassa. Rovaniemellä kulttuuripalveluihin kuuluvat
kirjasto, museo, orkesteri- ja yleiset kulttuuripalvelut, teatteri ja tanssi sekä muu
omaehtoinen kulttuuri.
Kulttuuripalveluiden yleistavoitteena on ylläpitää moniarvoista ja monipuolista
kulttuuri- ja taidetoimintaa sekä tukea omaehtoista kulttuurityötä. Kulttuurin ja
taiteen tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisille hyvinvointia, lisätä elämänhallintaa
ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Elävällä ja moniarvoisella kulttuuritoiminnalla
Rovaniemi pysyy houkuttelevana ja viihtyisänä. Kulttuuritoimintaa ja taidelähtöisiä menetelmiä integroidaan myös osaksi lastensuojelua, nuoriso- ja sosiaalityötä,
vanhuspalveluja, terveydenhuoltoa, kuntoutuspalveluja, koulujen opetusta sekä
maahanmuuttajien kotouttamista. Menetelmiä hyödynnetään ja kehitetään syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä osallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi (KV
15.11.2010 09:00:00 § 114 / Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 – 2014)
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Tanssiteatteri
Tanssi on merkityksellinen ilmaisumuoto ilmaista itseään fyysisesti. Tanssi yhdistää
liikkeen ja liikunnan, tunteen ja itsensä ilmaisun. Tanssi yhdistää fyysisyyden ja
emotionaalisuuden. Erityisesti tanssin soveltava käyttö on lisääntynyt voimakkaasti
viime vuosina. Tanssilähtöisiä palveluita suunnataan erityisesti lapsille ja nuorille.
Tanssiin liittyvillä palveluilla kaupunki pyrkii lisäämään alueensa tanssiteatteriharrastusta ja tarjoamalla tanssiin liittyvää koulutusta. Rovaniemen kulttuurilautakunta
tilaa tanssiin liittyviä palveluja niin Lapin kansantanssiyhtye Rimpparemmi r.y:ltä
että Lapin Balettiopistolta erityisesti lapsille ja nuorille.

Teatteripalvelut
Teatteri on erinomainen väline elämään liittyvien ilmiöiden tutkimiseen, vuorovaikutukseen ja sosiaalisuuteen perustuvien kykyjen etsimiseen. Lapin Alueteatteri
ry, jolta kulttuurilautakunta ostaa teatteripalveluja, pyrkii aktiivisesti saattamaan
teatteritaidetta kaikkien väestöryhmien saataville. Teatteri vie esityksiä ja työpajoja
sellaisten asukasryhmien luo, joiden on vaikea tai mahdoton päästä teatteriin. Teatteri ulottaa toimintansa muun muassa kaupungin päiväkoteihin ja kouluihin.
Lapin Alueteatteri ry tekee yleisötyötä eri oppilaitosten ja taiteen toimijoiden
kanssa järjestäen draamakasvatusta, draamatyöpajoja sekä yhteistoiminnallista
teatterikasvatusta sekä tukee kaupungin koulutus- nuoriso- ja sosiaalisektorin
toimintaa ja luo ihmisille hyvinvointia ja onnellisuutta.

Kolmannen sektorin palvelut
Kulttuurin kolmannen sektorin toiminnan organisoitumismallit ovat moninaiset.
Pienet yhdistykset tarjoavat toimintaa yleensä vain jäsenistölleen ja suuremmilla ei
välttämättä ole jäsenistöä lainkaan vaan toimintaa tarjotaan ulkopuolisille maksua
vastaan. Kolmannelta sektorilta ostetun palvelun ja avustustoiminnan tehtävänä
on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä
yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuurilautakunta
hankkii usealta eri toimijalta kulttuuriin liittyvää toimintaa, kuten tapahtumia,
konsertteja ja juhlia, lisätäkseen erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja elämänhallintaa sekä yhteisöllisyyttä.

Yleiset kulttuuripalvelut
Kulttuuripalvelukeskuksen tuottamilla kulttuuritapahtumilla ja -elämyksillä edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta sekä viihtyvyyttä sekä annetaan
yhteisiä kulttuurisia kokemuksia. Lapsille ja nuorille tuotetaan kulttuuritapahtumia
myös yhteistoiminnassa alueen toimijoiden kanssa.

Kirjastopalvelut
Rovaniemen kirjasto tarjoaa tieto- ja sisältöpalveluita erityisesti lapsille ja nuorille.
Tätä varten kirjasto organisoi tietoa ja välittää tietoa ja elämyksiä. Tämä edellyttää
kokoelmien sisältöjen tuntemusta ja asiakkaan inhimillistä ja empaattista kohtaamista. Kirjasto tukee lukutaidon monipuolista kehittymistä, tarjoaa välineitä
tiedonhallinnan opetteluun ja harjaannuttaa tietolähteiden kriittiseen arviointiin.
Kirjastossa tarjottavan pitkäjänteisesti hankitun ja valikoidun kaunokirjallisuuden
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saatavuus on välttämätöntä luku- ja kirjoitustaidon ylläpitämiseksi. Hyvä perinteinen lukutaito on edellytys muille uusille lukutaidoille. Verkkokirjasto laajentaa
kirjastopalvelujen käyttöä ajasta ja paikasta riippumatta.
Kirjaston kokoelmat edistävät sivistystä, tasa-arvoa, luovuutta ja suvaitsevaisuutta. Kirjaston kokoelmat takaavat tiedon vapaan saatavuuden ja tarjoavat vaihtoehdon muulle tarjonnalle sekä mahdollistavat musiikillisten elämysten, taitojen ja
sivistyksen hankkimisen osana laajempaa kulttuurista pääomaa. Kirjaston lapsille
ja nuorille suunnatut asiantuntijapalvelut koostuvat kokoelmien esillepanosta
opastukseen ja neuvontaan, lainauspalveluista tiedonhallintataitojen ja kirjastonkäytön opetuspaketteihin ja lapsille ja nuorille suunnattujen ja heidän kanssaan
toteutettuihin näyttelyihin, ja tapahtumiin, kuten satutunteihin ja kirjavinkkauksiin.
Kirjasto palvelee lapsia ja nuoria myös vuorovaikutteisten verkkopalvelujen myötä.

Museopalvelut
Lapin maakuntamuseo tallentaa sekä menneisyyttä että nykyisyyttä. Yhteisön muisti
ja kulttuurin ilmiöt tallentuvat ensisijaisesti esineinä ja valokuvina museon kokoelmiin. Maakuntamuseo on virikkeellinen ja elävä oppimisympäristö. Museovierailu
täydentää kouluopetusta; sen voi hyvin yhdistää useisiin eri oppiaineisiin. Kouluille
suunnattu museo-opetus voi sisältää työpajoja, asiantuntijaopastusta ja -ohjeistusta
opettajille mutta myös oppimateriaalien suunnittelua ja sen kehittämistä.
Muu museo-opetus käsittää museon vapaaehtoisen näyttelytoiminnan ja tähän
liittyvät näyttelyopastukset. Maakuntamuseo järjestää myös luentoja, esitelmiä,
erilaisia (koulutus)tapahtumia ja työpajoja, joilla ei välttämättä ole selkeitä kasvatuksellisia päämääriä, vaan ovat luonteeltaan yleissivistäviä tai kasvattavia. Maakuntamuseo hankkii, säilyttää, tutkii ja käyttää kokoelmia tiedonvälitykseen ja
asettaa aineistoja näytteille kohdentaen niitä myös lapsille ja nuorille. Kokoelmien
pohjalta tuotetaan näyttelyitä, julkaisuja sekä opetustoimintaa. Maakuntamuseon
työpajoissa tutustutetaan lapsia ja nuoria pohjoisen elinympäristön historiaan ja
luontoon. Teemaopastukset johdattavat lapsia ja nuoria matkalle menneisyyteen.
Opastusten aikana tutustutaan menneisyyden ja nykyisyyden ilmiöihin.
Rovaniemen taidemuseo tuottaa taidenäyttelyitä omista kokoelmista sekä
muusta kuvataiteesta ja kuvataiteen eri ilmiöistä ja asettaa kokoelmiaan näytteille
myös lapsille ja nuorille. Rovaniemen taidemuseo järjestää lapsille ja nuorille suunnattuja näyttelyjä, esittelyjä, opastuksia ja räätälöityjä työpajoja. Työapajatoimintaa
järjestetään eri aiheista ja erilaisille ryhmille sovelluttuina.
Taidemuseon museokasvatus perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Sen
lähtökohtia ovat:
1.   helpottaa, rohkaista ja tukea kävijän henkilökohtaista kokemusta ja
elämystä sekä aktivoida omiin tulkintoihin ja luovuuteen
2.   välittää informaatiota, syventää ymmärrystä ja lisätä tietoa
3.   käsitellä ja avata museota instituutiona, tilana ja paikkana.

Orkesteripalvelut
Lapin kamariorkesteri vaalii esittävän ja luovan säveltaiteen kulttuuriperintöä. Laadukas konserttitarjonta ja konserteissa käynnit vaikuttavat myönteisesti lasten ja
nuorten hyvinvointiin. Musiikkikasvatuksen avulla vaalitaan musiikin kulttuuriperintöä ja edistetään musiikin tuntemusta. Lapsista ja nuorista kasvatetaan oivaltavia musiikin kuluttajia, harrastajia ja konserteissa kävijöitä. Lapin kamariorkesteri
järjestää erityyppisiä konsertteja kaupunginalueella kohdentaen niitä myös lapsille
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ja nuorille. Musiikkikasvatuskontaktit käsittävät lapsille ja nuorille kohdennettuja
konsertteja, esittelyjä ja vierailuja harjoituksissa. Lapset tutustutetaan eri aikakausien musiikkiin ja eri tyylilajeihin.

6.1.5. Nuorisopalvelut
Rovaniemen nuorisopalvelut muodostuvat monista eri toiminnoista ja niille kaikille
on yhteistä pyrkimys tarjota nuorille laadukkaat, tasavertaiset osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet sekä tuottaa kiinnostavaa ja kasvatuksellista nuoria
vahvistavaa toimintaa. Kaikessa toiminnassa perustana ovat nuorisolain, Suomen
lain ja yleisten eettisten arvojen noudattaminen sekä yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa. Keskeinen rooli nuorisopalveluiden toiminnassa on nuorilla itsellään. Nuorisopalvelut tarjoavat ammattitaitoisen ohjauksen sekä välineet ja puitteet, joissa
nuoret itse osallistuvat, aktivoituvat ja saavat aikaan. Ajatuksemme on, että nuorena
saatu vastuu ja onnistumisen kokemukset kantavat pitkälle.
Nuorisopalvelut ovat jaettavissa alueellisiin nuorisopalveluihin, keskitettyihin
nuorisopalveluihin ja mahdollisuuksien tarjoamiseen nuorille ja nuorten parissa
toimiville sekä lisäksi palveluissa ovat etsivä nuorisotyö ja joustava perusopetus.
Näillä kaikilla toiminnoilla edistetään yhteisöllisyyttä ja nuorten hyvinvointia
ennaltaehkäisevällä työotteella.
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6.1.6. Liikuntapalvelut
Kunnan liikuntapalvelujen tuottamisen taustalla on liikuntalaki. Sen mukaan
yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan
järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä
terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Rovaniemen kaupunki luo edellytyksiä liikunnalle mm. rakentamalla ja ylläpitämällä erilaisia liikuntapaikkoja ja –alueita. Kuntalaiset voivat toteuttaa liikuntapaikoilla omaehtoista liikuntaa ja ohjattua liikuntaa, mm. koululiikuntaa, seura-/
järjestötoimintaa ja eri yhteisöjen järjestämää toimintaa.
Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt ja urheiluseurat.
Rovaniemellä on yli sata liikunta-, urheiluseuraa ja erityisliikuntajärjestöä. Näiden
toimijoiden jäsenistöstä on 40 % alle 20-vuotiaita. Seurat järjestävät yli kuudelle tuhannelle lapselle ja nuorelle säännöllistä liikunta- ja urheilutoimintaa. Kaupunki tukee
liikuntajärjestöjen toimintaa avustamalla niitä mm. rahallisesti toiminta-avustuksin.
Liikuntapalvelut tukee järjestöjä jakamalla ja hankkimalla niille liikuntavuoroja liikuntasaleihin, -halleihin, urheilukentille harjoittelu- ja kilpailutoimintaa varten.
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut järjestää seurojen toimintaa täydentävää
toimintaa ja etupäässä sellaista toimintaa, johon seuroilla ei riitä voimavaroja. Näitä toimintoja tuotetaan soveltavassa liikunnassa, terveysliikunnassa ja uimahallipalveluissa.
Liikuntapalvelut tarjoaa soveltavaa liikunnanohjausta lapsille ja nuorille, joilla on
joku erityisen tuen tarve liikunnassa (esim. vamma, pitkäaikaissairaus tai muu toimintakyvyn heikentymä). Ikäjakauma on 6-18 -vuotiaat. Ryhmäliikunnan toimintamuotona ovat mm. uimakoulut erityisohjausta ja tukea vaativille lapsille ja nuorille.
Toiminnan yhtenä tavoitteena on integroida erityistukea tarvitseva lapsi tai nuori
mahdollisuuksien mukaan yleisesti tarjolla olevaan seuratoimintaan. Tapahtumat
antavat mahdollisuuden saada tietoa erityisliikunnasta ja liikunnan harrastamisesta,
tutustua ja kokeilla liikunnan apuvälineitä sekä eri liikuntalajeja. Esimerkkejä järjestetystä toiminnasta ovat erilaiset kerhot mm. heppakerho, palloilukerho, temppuilukerho, alkeisuimakoulu ja tapahtumista mm. talviliikuntapäivä.
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6.1.7. Maahanmuuttajat
Maahanmuuttajatoimisto koordinoi pakolaisten kuntaan muuton ja tarvittavat
ensivaiheen kotouttamispalvelut. Tavoitteena on tukea asiakkaiden kotoutumista ja
omatoimista selviytymistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksikkö tukee ja kehittää
maahanmuuttajien kotoutumista yhteistyössä eri viranomaisten, organisaatioiden
ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Maahanmuuttajatyön keskeisiä tehtäviä ovat:
1) Pakolaisten vastaanoton koordinointi
2) Yksilö- ja perhekohtainen sosiaalityö sekä maahanmuuttajien, erityisesti
pakolaisten ja myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden
palveluohjaus.
3) Asiakastyön lisäksi maahanmuuttajatoimiston tehtäviä ovat: neuvonta ja
tiedottaminen, tulkkipalvelujen järjestäminen, koulutusten järjestäminen
ja yhteistyö eri verkostojen kanssa.

Suurin asiakasryhmä ovat kiintiöpakolaiset. Lisäksi asiakkaita ovat myönteisen
oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, paluumuuttajat, perheenyhdistämisen
kautta tulevat maahanmuuttajat sekä muut ohjausta ja neuvontaa tarvitsevat maahanmuuttajat. Rovaniemen kaupunki ja Lapin ELY-keskus sopivat vuosittain pakolaisten vastaanotosta. Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on vuonna
2007 päättänyt, että kunta vastaanottaa toistaiseksi 80 pakolaista/vuosi. Rovaniemi
on vastaanottanut pakolaisia vuosina 2003 – 2011 yhtensä 712 henkilöä. Vuoden
2010 lopussa ulkomaan kansalaisia Rovaniemellä on ollut 1306 henkilöä, jotka
edustavat 85 eri kansallisuutta. Rovaniemellä on ollut helmikuussa 2011 ulkomaalaisia työhakijoita 388 henkilöä sekä työttömiä työnhakijoita 131 henkilöä.
Rovaniemelle tulevissa pakolaisryhmissä on paljon lapsia ja nuoria. Useat
lapset ja nuoret eivät ole koskaan käyneet koulua ja osa vanhemmista on luku- ja
kirjoitustaidottomia myös omalla äidinkielellään. Aikuiset, lapset ja nuoret voivat perheen sisäisesti kotoutua eri tahtiin. Vanhemmat voivat tukeutua lapsiin ja
antaa lapsille vastuuta ja valtaa, jolloin vanhempien mahdollisuus ohjata lapsiaan
on rajallinen ja perheen sisäiset valtasuhteet voivat vääristyä. Vaarana voi myös
olla, että maahanmuuttajien jälkeläiset eivät juurru omaan eivätkä uuden maan
kulttuuriin ja eristäytyvät. Koska kiintiöpakolaiset otetaan vastaan humanitaarisin
perustein, työn erityisenä haasteena on sekä psyykkisinä että fyysisinä oireina esiin
tuleva pakolaisuuden aiheuttama trauma.
Rovaniemellä perustettiin vuonna 2008 SPR:n vastaanottokeskuksen alaikäisinä,
ilman huoltajaa saapuneiden nuorten yksikkö. Nuorten yksikkö lakkautetaan Rovaniemeltä vuoden 2011 aikana. Ilman huoltajaa tulevien alaikäisten lasten/nuorten
tulo Suomeen on vähentynyt.
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6.9.8. Järjestöt ja seurakunta
Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin rakentamisessa Rovaniemellä. Järjestöt tarjoavat merkittävän osallisuuden ja
kohtaamisen areenan sekä vertaistuen ja vapaaehtoistyön kanavan. Tämän lisäksi
järjestöjen merkitys harrastustoiminnassa, edunvalvonnassa ja palvelutuotannossa
tulee kasvamaan. Järjestöjen toiminta on ensiarvoisen tärkeää julkisten palvelujen
täydentäjänä, uusien palvelujen kokeilu- ja kehittämistyössä sekä nopean reagoinnin mahdollistajana. Järjestöjen ja Rovaniemen kaupungin kumppanuuteen perustuvan kehittämistoiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja laajoja kehittämishankkeita
priorisoivaa.
Hyvän yhteistyön tulee perustua:
•
•
•
•

Lapsen etuun: toiminnan tulee edistää lasten ja nuorten hyvinvointia,
Kumppanuuteen ja yhteistyöhön yli perinteisten sektorirajojen,
Yhdenvertaisuuteen: jokaisen tekemä työ on yhtä arvokasta,
Ennakkoluulottomuuteen: uusia asioita kokeillaan rohkeasti

Millaisilla teoilla/toimenpiteillä hyvä yhteistyö varmistetaan?
• Sektorikohtaisista palveluista on siirryttävä Rovaniemen kaupungin, järjestöjen ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyöhön ja strategiseen yhteissuunnitteluun
• Ylisektorista (sosiaali-, terveys- ja sivistyssektorilla) prosessi- ja projektihallintaa, organisaatio- ja hallintorakenteita, poliitikkoja ja strategioita sekä
suunnittelu-, johtamis- ja päätöksentekojärjestelmiä on kehitettävä niin, että
saumaton yhteistoiminta eri toimijoiden välillä on mahdollista ja erilaiset
järjestelmät tukevat toisiaan ja yhteistä tekemistä.
• Palvelujärjestelmää on kehitettävä vuoropuhelussa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa.
Tavoitteellisen harrastustoiminnan on osoitettu edistävän lasten ja nuorten
tervettä kasvua ja kehittymistä sekä ennaltaehkäisevän syrjäytymistä. Erityisen
vaikuttavaa tavoitteelliseen harrastustoimintaan osallistuminen on niille lapsille
ja nuorille, joiden elämässä kasautuvat monet riskitekijät, kuten heikko koulu- tai
opintomenestys sekä sosiaalisten taitojen vähyys. Harrastaminen on yhteisön jäseneksi kasvamista. Se tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden vaikuttaa suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin kautta itselleen tärkeiden tavoitteiden toteutumiseen.
Nuorten arvoista ja asenteista tehdyt tutkimukset osoittavat halua vapaaehtoistoimintaan, palvelemaan vastikkeettomasti yhteistä hyvää. Mitä aikaisemmin
kansalainen kiinnittyy palvelemaan lähiyhteisöään vapaaehtoistyön eri muodoissa,
sitä todennäköisemmin hän omaksuu tämän toimintatavan normaaliksi ja arkipäiväiseksi tavaksi toimia ja ajatella.
Rovaniemi tukee kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä monipuolisesti koko
kaupungin alueella, koska lapsia ja nuoria on myös keskusten ulkopuolella. Esimerkiksi nuorisotilat ovat keskeisiä palvelupisteitä, jotka tarjoavat maksullisia toimintatiloja yhdistyksille ja muille toimintaryhmille sekä erilaiselle lasten ja nuorten
harrastustoiminnalle. Järjestöjen toimintaa aktivoidaan ostopalveluilla, jotka
täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa.

44

6.2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden
tukipalvelut
PERHEPALVELUKESKUS
Yhteisiin toimitiloihin keskittyvällä Perhepalvelukeskuksen toimintamallilla uudistetaan lapsiperheiden peruspalveluiden yhteistyörakenteita ja verkostoitumista.
Samalla otetaan koordinoidusti käyttöön varhaisen puuttumisen ja tuen mahdollistavia moniammatillisia yhteistyökäytäntöjä ja työmenetelmiä.
Perhepalvelukeskusmallin toiminta-ajatuksena on:
•
•
•
•

Lapsiperheiden osallisuutta ja toimintaa verkostoissa tuetaan.
Kannustetaan löytämään arjen onni ja ilo
Vanhemmuutta edistetään arvokkaana ja ainutlaatuisena
Lapsiperheiden tarpeelliset palvelut turvataan

Perhepalvelukeskusmallin toimintamuotoja ovat:
• Yhteisöllisyyden vahvistaminen vertaisryhmätoiminnalla
• Yksilöllinen tuki lapselle ja perheelle vastaanotolla ja kotikäynneillä
• Moniammatillinen työskentely lapsen ja perheen kanssa
Perhepalvelukeskuksessa ovat seuraavat perheiden palvelut:
•
•
•
•
•
•
•
•

Keskustan neuvola
perhetupa
avoin päiväkoti
perhetyö
erityispäivähoidon resurssikeskus
lastenvalvojat
perheneuvola
lasten fysio-, toiminta- ja puheterapeuttipalvelut

6.2.1. Perhesosiaalityö
Perhesosiaalityö on moniammatillista ja ennaltaehkäisevää sosiaalipalvelua lapsiperheille, mikä panostaa varhaiseen puuttumiseen ja tuen antamiseen. Perhesosiaalityö koostuu lastenvalvojan palveluista ja ennaltaehkäisevästä perhetyöstä.
Lastenvalvojat auttavat avio- ja avoerotilanteessa vanhempia ja lapsia: lapsen
huoltoa, asumista ja tapaamista sekä elatusta koskevissa asioissa. Tarvittaessa lastenvalvoja kuulee lasta vanhempien suostumuksella. Lastenvalvoja vahvistaa lasta
koskevat sopimukset, mikäli ne ovat lapsen edun mukaiset. Lastenvalvoja huolehtii
myös avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämisen. Maistraatti
hyväksyy/vahvistaa tunnustamisen.
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6.2.2. Ennaltaehkäisevä perhetyö
Ennaltaehkäisevän ja ohjaavan perhetyön tarkoituksena on auttaa ja opastaa
perheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa sekä lasten hoidossa ja huolenpidossa. Perheitä pyritään tukemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
vahvistamalla perheiden omia voimavaroja ja osaamista. Perhetyöntekijöillä on
kunnioittava, kuunteleva ja kannustava työote. Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla
osana ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Perhetyötä ohjaavat lastensuojelulaki
1.1.2008 2008/417, 3 § 3. momentti ja sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710, 3 luku 20 21 §. Perheille annetaan tietoa muista lapsiperheiden palveluista.
Ennaltaehkäisevä ja ohjaava perhetyö on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten
perheille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjessa selviytymisessään esimerkiksi
raskauteen liittyvät vaikeudet/ synnytyksen jälkeinen masennus/ väsymys/ uupumus/ perheeseen syntynyt useampi lapsi kerralla/ vammautuminen/ kuolema/ ero
/ mielenterveysongelmat. Kaikille perheille tehdään kotikäynti ja palvelusuunnitelma, jota tarkistetaan viikoittain. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista.
Lisäksi Rovaniemen kaupunki ostaa lapsiperheiden palveluja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry:ltä.
Ryhmämuotoinen perhetyö, Majakka, on tarkoitettu erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille, joiden elämäntilanne mahdollistaa ryhmään osallistumisen.
Ryhmämuotoisen perhetyön tavoitteena on tarjota perheille vertaistukea, lisätä
arjen hallintaa, tukea vanhemmuutta sekä korostaa lapsen asemaa perheessä.
Ryhmään otetaan kerrallaan 5 – 7 perhettä. Ryhmämuotoinen perhetyö tarjoaa
perheille kodinomaisen ympäristön, jossa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan
yhteistyössä perheiden kanssa. Toiminnassa pyritään huomioimaan perheiden
toiveita, voimavaroja ja taitoja sekä lasten tarpeet, ikä ja kehitystaso. Majakka on
suljettu ryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa viikossa yhteensä n.20 kertaa.

6.2.3. Perheneuvola
Perheneuvola tarjoaa tukea perheille lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen,
vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.
Perheestä voidaan suoraan ottaa yhteyttä keskusteluajan varaamiseksi. Nuoret voivat ottaa yhteyttä myös itse. Neuvolasta, päiväkodista, koulusta tms. voidaan myös
ohjata ottamaan yhteyttä perheneuvolaan. Käynnit ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia eikä lähetettä tarvita. Perheneuvonnan tavoitteena on luoda
edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille lisäämällä perheiden ja perheenjäsenten
toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia sekä poistaa niitä haittaavia esteitä.
Perheneuvolatyössä painotetaan mahdollisimman varhaista ja oikea-aikaista
tukea perheelle, jolloin ennalta ehkäistään ongelmien pahenemista. Tavoitteena on
pitää perheneuvola ”matalan kynnyksen” paikkana, johon yhteydenotto on helppoa
ja luontevaa. Asiakkaan tarpeeseen vastataan hoitotakuun vaatimassa ajassa. Asiakaspalvelun lisäksi perheneuvola antaa asiantuntija-apua ja työnohjausta muille
lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

6.2.4. Vammaisen lapsen/nuoren perheen palvelut
Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma ja Rovaniemen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma korostavat vammaisten henkilöiden osallisuuden lisäämistä
kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Vammaiset lapset ja nuoret osallistuvat
koulutukseen, opiskeluun, työhön ja vapaa-ajan viettoon mahdollisuuksiensa
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mukaan yhdenvertaisesti ikätoveriensa kanssa. Palveluita suunniteltaessa periaatteena on, että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille kuntalaisille sopiviksi. Kun
yleiset kaikille kuntalaisille suunnitellut palvelut eivät ole vammaiselle lapselle tai
nuorelle riittäviä tai sopivia, voidaan hänelle järjestää vammaispalveluiden toimesta
tukipalveluita vammaispalvelulain nojalla. Vammaisten henkilöiden erityispalvelut
ja tukitoimet ovat positiivista erityiskohtelua, joilla turvataan yhdenvertaisuuden ja
osallistumisen toteutuminen koko maassa. Tukitoimien tavoitteena on myös edistää
vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia tasavertaiseen elämään
muiden kansalaisten kanssa. Tukitoimilla pyritään myös tukemaan vammaisten
lasten ja nuorten perheiden jaksamista.
Rovaniemen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma löytyy sähköisessä muodossa: http://www.rovaniemi.fi/kaupunkistrategiat                                                

6.2.5. Puhe-, toiminta- ja fysioterapia
Puheterapia-arvioon tarvitaan terveydenhoitajan/lääkärin lähete. Puheterapeutti
vastaa puhe-, kieli- ja kommunikaatiohäiriöiden arvioinnista sekä puheterapian
järjestelyistä. Lisäksi hän antaa neuvontaa kielelliseen kehitykseen sekä puhe-,
kieli- ja kommunikaatiohäiriöihin liittyvissä asioissa sekä ohjausta ja neuvontaa
kommunikoinnin apuvälineasioissa.
Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka avulla
lasta tuetaan ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään sekä edistämään kehitystään niin, että hän pystyy mahdollisimman omatoimiseen elämään. Toimintaterapiaan tullaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Toimintaterapeutti vastaa
lasten toimintaterapeuttisista arvioinneista sekä terapian järjestelyistä. Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluvat myös lasten apuvälinearvioinnit, kodin- ja ympäristön
muutostyöarvioinnit sekä ortoosit.
Fysioterapia on fysioterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka avulla lasta tai
nuorta tuetaan toimintakykyyn liittyvissä asioissa. Fysioterapiaan pääsee terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Fysioterapia voi sisältää ryhdin arviointia,
motoriikan testausta ja ohjausta tai käsittelyohjeiden ja kotiohjeiden antamista.
Yhteistyötä tehdään lapsen vanhempien, päiväkoti- tai koulun henkilökunnan sekä
mahdollisesti muiden lasta kuntouttavien terapeuttien kanssa. Lasten apuvälineiden hankinta tapahtuu pääsääntöisesti keskussairaalan kautta.

6.2.6. Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö toimii Rovaniemen alueella. Kohderyhmänä etsivällä nuorisotyöllä on yläasteikäiset ja peruskoulunsa päättäneet nuoret (13-29-vuotiaat), jotka
ovat päättäneet tai keskeyttäneet opiskelun, ovat työmarkkinoiden ulkopuolella ja
vaarassa syrjäytyä. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja tukea, neuvoa ja
ohjata nuoria heidän elämäänsä liittyvissä haasteissa, kuten oman suunnan löytämisessä, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa. Työn lähtökohtana on nuoren itse
asettamat tavoitteet, joiden tavoitteluun työparit pyrkivät nuoria motivoimaan.
Etsivää nuorisotyötä tekee kaksi työparia. Rovaniemen Monitoimikeskussäätiössä (Romotke) toimivan työparin kohderyhmänä ovat Rovaniemelle muilta
paikkakunnilta opiskelemaan muuttaneet nuoret ja nuorisopalveluiden työparilla
rovaniemeläiset nuoret. Näistä erityisalueista huolimatta kaikkiin etsiviin voi ottaa
yhteyttä missä tahansa asiassa. Etsivä nuorisotyö ei korvaa mitään jo olemassa olevaa palvelua, vaan tarkoituksena on löytää ne nuoret, jotka ovat pudonneet lähes
kaiken palveluntarjonnan piiristä ja tukea nuoria löytämään tarvitsemansa palvelut.
Joskus nuorelle on haasteellista toimia yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa,
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jolloin etsivät nuorisotyöntekijät voivat toimia linkkinä nuoren ja erilaisten palvelujärjestelmien välillä. Kontaktien kautta nuorille tarjotaan välitöntä apua ja tukea
sekä integroidaan julkiseen palvelujärjestelmään. Nuoren palveluohjauksen tehokkuuden kannalta on tärkeää, että yhteistyö eri tahojen välillä toimii saumattomasti
ja vastavuoroisesti. Käytännön toimintatapoina hankkeessa ovat ratkaisukeskeinen
yksilöohjaus sekä arjen tueksi ja nuorten kasvuun ja aikuistumiseen tarkoitettu
pienryhmätoiminta.
Etsivästä nuorisotyöstä nuori saa apua silloin, kun ei tiedä mitä tehdä tai kenen
puoleen kääntyä. Apu on saatavilla myös virka-ajan ulkopuolella.

6.2.7. Työpajatoiminta
Rovaniemen Monitoimikeskus-säätiö on ammatillisen- ja työhönkuntoutuksen
asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille työ- ja toimintakyvyn arviointi-, kuntoutus-, koulutus- ja työllistymispalveluja. Romotke on kaupunkikonserniin kuuluva itsenäinen säätiö, jonka on perustanut Rovaniemen kaupunki. Romotken toimintaan kuuluu myös Ranuan kunta.
Säätiön kuntoutustyö perustuu moniammatilliseen työskentely otteeseen, joita
toteutetaan eri prosessien avulla. Prosessien moniammatillisuus hoidetaan yksilövalmennuksen, työvalmennuksen ja ryhmävalmennuksen keinoin. Yksilövalmentajat johtavat prosesseja, johon kuuluu olennaisena osana prosessin seuranta
ja arviointi. Yksilövalmentajan työote asiakastyössä on yksilöohjausta, joka on eri
palvelulinjoilla eriluonteista (palveluohjaus, kuntoutuksen palveluohjaus, koulutus
ja koulutusvalmennus sekä työhönvalmennus). Lisäksi yksilövalmentajan työhön
kuuluu olennaisena osana verkostotyö. Työvalmentajan tehtäviin kuuluu päivittäinen työelämävalmiuksien ja työtaitojen ohjaaminen sekä ammatillisten valmiuksien vahvistaminen. Lisäksi työvalmentajat huomioivat päivittäisissä toiminnoissa
motivoinnin ja asenteisiin vaikuttamisen. Työvalmentajan tehtäviin kuuluu myös
vaikutusten arviointi. Ryhmävalmennuksen avulla tuetaan tavoitteiden saavuttamista eri ryhmätoiminnoilla. Myös ryhmätoimintojen vaikutuksia arvioidaan.
Romotken palveluihin asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti Työvoiman palvelukeskuksesta tai TE- toimistosta. Lisäksi asiakkaita ohjautuu sosiaalitoimistoista,
mielenterveystoimistosta ja oppilaitoksista.
Lisätietoja toiminnasta www.romotke.fi

6.2.8. Mielenterveyspalvelut
Nuppi on nuorten psykiatrinen avopalvelu, joka sijaitsee osoitteessa Sairaalakatu
1. Nuppi tarjoaa mielenterveyspalveluita, jotka kohdistuvat 15 -21vuotiaille nuorille. Yksikössä kartoitetaan nuorten ongelmia, niiden selvittelyä sekä mahdollisen
jatkohoidon suunnittelua ja järjestämistä. Yksikkö on ns. matalan kynnyksen paikka,
jonne ei tarvita erillistä lähetettä. Palvelu on maksutonta, mutta vaatii ajanvarauksen.
Mielenterveyspalveluita tarjoavat myös perheneuvola, perheasiain neuvottelukeskus (Rovaniemen seurakunta) sekä neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto.            

6.2.9. Päihdepalvelut
Romppu on Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka. Romppu on päihdehuollon
avopalveluyksikkö alle 25 -vuotiaille lappilaisille nuorille ja heidän läheisilleen.
Romppu sijaitsee osoitteessa Maakuntakatu 29-31 A.
Rompun palvelut on tarkoitettu kenelle tahansa nuorelle, joka on huolissaan
omasta tai vanhempiensa päihteiden käytöstä tai pelaamisesta. Romppuun voivat
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ottaa yhteyttä myös nuoren läheiset, lasten ja nuorten parissa toimivat henkilöt sekä
viranomaiset, joilla on huolta nuoren päihteiden käytöstä ja hyvinvoinnista. Lähetettä
ei tarvita. Toiminta on luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta asiakkaalle.
Rompun toiminnan tarkoituksena on puuttua ja katkaista nuorten päihteiden ja
huumeiden kokeilu ja käyttö mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä ehkäistä
ja vähentää erilaisiin päihteisiin kohdistuvaa kysyntää vaikuttamalla nuorten päihdeasenteisiin. Varhaisen tuen avulla pyritään ennaltaehkäisemään ja katkaisemaan
nuorten syrjäytymistä.
Romppu pyrkii myös ehkäisemään ja vähentämään päihteiden haittakäyttöä
tarjoamalla asiakaskohtaisesti räätälöitäviä tuki-, hoito- ja kuntoutuspalveluita.
Kuntoutuksen pääpaino on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen
tukemisessa. Lisäksi Romppu toimii yhteistyössä nuorten päihde- ja huumetyön
asiantuntijana ja kehittäjänä Lapin alueella.
Päihdepalveluja tarjoavia muita yksiköitä:
Ensikoti Talvikki sijaitsee Lapin Ensi- ja turvakodilla. Talvikin yhteisökuntoutus
on päihteettömän arjen elämistä. Asiakkaat kantavat vastuuta sekä päätöksenteosta
että arjen toiminnoista yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on vanhemman
arkielämän taitojen hallinnan lisääminen niin, että hän selviytyy arjesta vauvan
kanssa kotiutumisen jälkeen.
Lapin Ensi- ja turvakodilla sijaitsevassa avopalveluyksikkö Tuuliassa perheitä
tuetaan elämään päihteetöntä lapsiperheen arkea omassa kodissaan. Asiakasperheille järjestetään ryhmätoimintaa avopalveluyksikössä. Heitä tavataan myös
kotona ja yksilö- ja perhetapaamisissa Tuuliassa. Perheen yksilöllisten tarpeiden
mukaan käytetään erilaisia työmenetelmiä vahvistamaan perheen omia voimavaroja ja arkielämäntaitoja.
Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2011-2015 löytyy sähköisessä muodossa seuraavasta linkistä http://www.rovaniemi.fi/kaupunkistrategiat.
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7.LASTENSUOJELUN
SUUNNITELMA
Vuoden 2008 alusta voimaan tullut Lastensuojelulaki velvoittaa kunnan tai useamman kunnan yhdessä laatimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa
koskevan suunnitelman. Tämä lastensuojelun suunnitelma tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa ja se on tarkistettava vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma
on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65§:n mukaista talousarviota ja – suunnitelmaa laadittaessa.
Lastensuojelun suunnitelman on Lastensuojelulain 12§:n mukaan strateginen ja
konkreettinen toimintaohjelma, jonka tulee alla olevien tietojen lisäksi sisältää kunnan arvopohjan, tahtotilan ja päämäärät, linjaukset ja painopisteet sekä konkreettiset
kehittämisehdotukset eri vuosille. Tiedot, joita suunnitelmassa edellytetään ovat:
1. lasten ja nuorten kasvuolot sekä hyvinvoinnin tila
2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja ongelmia ehkäisevät toimet
ja palvelut
3. lastensuojelun tarve kunnassa
4. lastensuojeluun varattavat voimavarat
5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamisessa käytettävissä olevat lastensuojelun palvelujärjestelmät
6. yhteistyön järjestäminen eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä
7. suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Rovaniemellä lastensuojelun suunnitelma on osana lapsi- ja lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laadintaan on osallistunut laaja, moniammatillinen työryhmä eri viranomaistahoilta sekä järjestöistä,
jonka tuotoksia hyödynnetään myös tässä lastensuojelun suunnitelmaa koskevassa
osuudessa. Edellä mainitut suunnitelman mukaiset kohdat 1 ja 2 sisältyvät tämän
ohjelman aikaisempiin lukuihin ja tässä keskitytään kohtiin 3-6 lapsi- ja perhekohtaisen suunnitelman osalta. Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta (7) tapahtuu
osana lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman seurantaa ja toteutusta.
Rovaniemellä on laadittu lähiaikoina myös esim. turvallisuussuunnitelma, nuorisopalveluiden kehittämisohjelma ja oppilashuollon strategia.
Lastensuojelulaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta ja nuorella 18-20-vuotiasta.

7.1. Mitä on lapsi- ja perhekohtainen
lastensuojelu
Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu ymmärretään yleensä korjaavaksi lastensuojeluksi. Vaikka puhutaan korjaavasta lastensuojelusta, niin läsnä on myös ennalta ehkäisevän työn elementti. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu sisältää lastensuojelutarpeen selvityksen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton
sekä niihin liittyvän sijaishuollon ja jälkihuollon. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun voidaan katsoa kunnan tuottamaksi erityispalveluksi. Käytännössä tämä tarkoittaa
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esim. sitä, ettei peruspalveluiden tarjoama tuki lapsille ja perheille ole enää riittävää,
koska peruspalveluissa liikutaan vielä pienemmän huolen vyöhykkeellä. Lapsi- ja
perhekohtaisessa lastensuojelussa liikutaan jo suuremman huolen vyöhykkeellä.
Peruspalveluita voidaan toteuttaa myös osana lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun
avohuollon työskentelyä.
Lastensuojelun piiriin tullaan yleensä lastensuojeluilmoituksen kautta. Lastensuojelulakia on muutettu 1.3.2010 alkaen, jolloin lastensuojeluilmoituksen lisäksi lastensuojelun piiriin voidaan tulla tekemällä yhteistyössä lapsen, hänen vanhempiensa ja
ilmoitusvelvollisten viranomaisten kanssa pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi.
Lapsi tai perhe voi ottaa myös itse yhteyttä lastensuojeluun avun tai tietyn palvelun
saamiseksi. Lisäksi lakiin tuli ennakollinen lastensuojeluilmoitus, joka tehdään esim.
niissä tilanteissa, joissa perheeseen on syntymässä lapsi ja perusteltua syytä olettaa, että
lapsi heti syntymänsä jälkeen tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukea. Ennakollisen
lastensuojeluilmoituksen osalta lastensuojelu tekee tiivistä yhteistyötä esim. mielenterveys- ja päihdetyön, aikuissosiaalityön tai muiden palveluiden kanssa. Huomioitavaa
on, että varsinainen lastensuojelun asiakkuus voi alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen.
Tämän vuoksi lastensuojelu tarvitsee yhteistyökumppanikseen myös muita viranomais- ja lähiverkostoja.
  Lastensuojelulain 25§:n laissa mainitut viranomaistahot ” ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle
toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon
tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin 1 mom. tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen
häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Sen estämättä, mitä 1.mom.
säädetään, on voimassa mitä rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai määrätään”.
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Kun lastensuojeluilmoitus tai muu tieto lastensuojelun tarpeesta olevasta lapsesta
(esim. pyyntö) on tullut sosiaaliviranomaisen tietoon, on hänen seitsemän (7) arkipäivän
kuluessa tehtävä ratkaisu siitä, aiheuttaako kyseinen ilmoitus tai muu yhteydenotto akuutin
toimenpiteen tarpeen , onko ilmoituksen tai muun yhteydenoton johdosta syytä aloittaa
lastensuojelun tarpeen selvitys tai johtaako ilmoitus tai yhteenotto toimenpiteisiin lainkaan.
Lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta siinä vaiheessa, kun on päädytty akuutteihin
toimenpiteisiin tai tekemään lastensuojelutarpeen selvitystä. Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä tai vähintään kolmen (3) kuukauden sisällä
siitä, kun ilmoitus on vastaanotettu. Lastensuojelutarpeen selvityksessä tehdään ratkaisu
siitä, jatkuuko asiakkuus lastensuojelussa vai onko kyseessä tilapäinen ohjaus ja neuvonta. Lastensuojelutarpeen selvityksen teon aikana on myös mahdollista ohjata lapsi
ja hänen perheensä perus- tai erityispalveluiden piiriin. 1.1.2011 alussa voimaan tulleen
LsL:n muutoksen myötä kunnan on järjestettävä lapselle ja perheelle ne sosiaalihuollon
palvelut, jotka lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi välttämättömiksi lapsen
terveyden ja kehityksen kannalta.
Mikäli lastensuojelutarpeen selvityksessä on päädytty siihen, että lastensuojelulain mukaisia tukitoimia tarjotaan, lähdetään lain hengen mukaisesti liikkeelle yleensä
lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Avohuollon tukitoimet on määritelty LsL:n 35
ja 36§:ssä (myös 37§). Avohuollon tukitoimena lapselle ja hänen perheelleen voidaan
tarjota esim. perhetyötä, tukihenkilöä tai –perhettä, erilaisia terapiapalveluita, sijoituksen
kodin ulkopuolelle joko lapseen yksin tai koko perheeseen kohdistettuna, taloudellista
tukea, tukea koulunkäyntiin jne.
Sijaishuollosta puhutaan silloin, kun lapsen kohdalla on päädytty kiireelliseen
sijoitukseen tai huostaanottoon. Kiireellinen sijoitus on lapsen tilanteen turvaamisen
kannalta väliaikainen ratkaisu. Kiireellisen sijoituksen kesto on sidottu määräaikoihin.
Kiireellisen sijoituksen aikana on aina ratkaistava se, onko varsinaista huostaanottoa
syytä ryhtyä valmistelemaan. Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto vaativat aina tarkan
pohdinnan lapsen edun toteutumisesta, annettujen avohuollon tukitoimien riittävyydestä ja niiden tarkoituksenmukaisuudesta.
Huostaanotto on ratkaisuna aina toistaiseksi voimassa oleva, sitä ei voi tehdä määräaikaisena. Huostaanoton aikana on huolehdittava niinikään lapsen edusta ja osallisuudesta: lapsen oikeutta pitää yhteyttä hänelle läheisiin ihmisiin on tuettava ja lasta on
säännöllisesti tavattava henkilökohtaisesti. Perheen jälleenyhdistämisen tavoite on myös
mainittu yhtenä tavoitteena lastensuojelulaissa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä,
että huostaan otetun lapsen vanhemmille on tehtävä heidän kuntoutumistaan edistävä asiakassuunnitelma. Vanhempien kuntoutumista edistetään parhaiten toimimalla
yhteistyössä kunnan eri toimijoiden tai muiden palveluntuottajien kanssa. Lastensuojelulla yksistään ei ole aina mahdollista edesauttaa vanhempia kuntoutumaan niin, että
lapsi voidaan kotiuttaa.
Jälkihuolto on lain mukaan järjestettävä lapselle huostaanoton jälkeen tai jos lapsi/
nuori on ollut yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta avohuollon sijoituksessa kodin
ulkopuolella. Jälkihuollon järjestämisvelvollisuus on laajentunut vuoden 2008 alussa
voimaan tulleen lakimuutoksen myötä.
Lastensuojelun päätöksiä tehtäessä on aina otettava huomioon vanhempien
ensisijainen velvollisuus ja vastuu päättää lapsensa hyvinvoinnista ja kasvatuksesta.
Viranomaisen on pyrittävä toiminnallaan edesauttamaan vanhempien kasvatustehtävän
toteuttamista tarjoamalla lastensuojelulain mukaisia palveluja. Mikäli annettu tuki ei ole
riittävää on lastensuojeluviranomaisten ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin lapsen
edun turvaamiseksi.
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7.2. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun
tarve Rovaniemellä
Lastensuojelun tarve voi siis tulla esille lastensuojeluilmoituksen, pyynnön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi, lastensuojeluhakemuksen tai ennakollisen lastensuojeluilmoituksen kautta. Lastensuojelun tarvetta voidaan seurata esim. sosiaaliviranomaisten tietoon tulleiden lastensuojeluilmoitusten määrällä.
Taulukko 1: Lastensuojeluilmoitusten (0-17 v) kokonaismäärä vuosina 2008–2010

Vuosi

Yhteensä

Lapsia (lkm)

2008

655

506

2009

636

512

2010

618

499

Lastensuojeluilmoituksia tekevät pääasiassa eri viranomaistahot. Vuonna 2008 lastensuojeluilmoitusten kasvun määrää selittää osaltaan voimaan tullut uusi lastensuojelulaki, jonka myötä kynnys tehdä lastensuojeluilmoituksia madaltui ja ilmoitusvelvollisten tahojen määrä laajeni. Suurimmat syyt lastensuojeluilmoitusten taustalla ovat olleet
koko ajan vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat, lasten omat päihde- ja
mielenterveysongelmat, vanhemmuuteen liittyvät vaikeudet, lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyvät ongelmat jne. Sosiaalipäivystystoiminnan aloittaminen virka-ajan
ulkopuolella (5/2007) on omalta osaltaan lisännyt jonkin verran lastensuojeluilmoitusten määrän kasvua. Lastensuojeluilmoitusten lukumäärää näyttää vakiintuneen
vuoden 2008 jälkeen reilun 600 ilmoituksen vuositasolle ja lasten lukumäärä noin 500
eri lapseen. Kaikista lastensuojeluilmoituksista noin puolet kohdistuu jo asiakkuudessa
oleviin lapsiin. Osa tulee ilmoituksen myötä uusina asiakkaina lastensuojelun piiriin.
Taulukko 2: Lastensuojeluilmoitusten ikäjakauma (lasten lkm) 2008-2010

150

2010

120

2009

90

2008

60
30
0
0-2 v

3-6 v

7-12 v

13-15 v

16-17 v

0-2 v

3-6 v

7-12 v

13-15 v

16-17 v

2008

58

59

122

148

119

2009

65

68

120

118

141

2010

66

84

101

129

119
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Lastensuojeluilmoitusten ikäjakauman osalta on nähtävissä, että ilmoituksista
noin puolet kohdistuvat 13-17-vuotiaisiin lapsiin eri vuosina. Tällä ikäryhmällä
suurimmat syyt ilmoitusten tekoon liittyvät päihteiden käyttöön ja koulunkäynnin
ongelmiin sekä ongelmiin kotona ja vapaa-aikana. Pienempien lasten (0-12-vuotiaat) osalta ilmoitukset tehdään usein vanhemmuudesta johtuvien syiden vuoksi.
Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa asiakkaaksi merkitään aina lapsi.
Las tensuojelun asiakkaana vuonna 2010 on ollut 864 eri lasta.

7.3. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun
palvelujärjestelmä ja voimavarat
Rovaniemellä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun palveluiden tuotteistaminen on
käynnistetty jo ennen uuden lastensuojelulain voimaan tuloa. Tuotteistus perustuu
kaupungin omien työntekijöiden lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun käyttämään työaikaan. Tuotteistetut lastensuojelupalvelut on otettu käyttöön 1.1.2009.
Tuotteistetut lastensuojelupalvelut ovat:
• lastensuojelutarpeen selvitys (lastensuojeluilmoituksen, - pyynnön tai –
hakemuksen vastaanottaminen, akuuttien toimenpiteiden arviointi, päätös
lastensuojelutarpeen selvityksen aloittamisesta, lastensuojelutarpeen arvioinnin prosessi, asiakkuuden jatkuminen tai päättyminen)
• lastensuojelun avohuolto (sis. sosiaalityön, perhetyön, sosiaaliohjauksen ja
muut avohuollon tukitoimet)
• sijaishuolto (lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle)
• jälkihuolto (lapsen/nuoren sijoituksen jälkeinen tukeminen itsenäisessä asumisessa, koulunkäynnissä, ammatin hankinnassa, arjessa selviytymisessä jne.
aina 21-ikävuoteen saakka)
• muut lastensuojelupalvelut: yksityisten sijoitusten valvonta, adoptioasiat ja
käräjäoikeudelle tehtävät olosuhdeselvitykset   
• laitosten hoitopäivät (sis. Etelärinteen lapsi- ja nuorisokodin ja Meltauksen
lapsi- ja perhetukikeskuksen)
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Vuoden 2009 alusta lähtien tehdyn asiakastyön seurantaa on hyödynnetty
talousarvion laadinnassa ja lastensuojelun omaan toimintaan annetut resurssit
ovat määräytyneet sen mukaisesti. Tuotteistuksen avulla painopistettä on ohjattu
lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa enemmän lastensuojelun avohuoltoon.
Avohuoltoon resursoinnin avulla on pyritty auttamaan perheitä riittävän ajoissa ja
siten ehkäisemään sijaishuollon tarvetta. Lastensuojelussa ratkaisut on kuitenkin
tehtävä aina jokaisen lapsen edun edellyttämällä tavalla.
Taulukko 3. Kaupungin omat lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön henkilöresurssit 2011

Tehtäväkokonaisuudet

Henkilöstön
määrä

sosiaalityö

14

avo- ja jälkihuollon sosiaaliohjaus ja perhetyö

8

etuuskäsittely

1

toimistotyö

1

Etelärinne

12.75

Meltaus

8.25

Lastensuojelun kokonaisuudesta vastaa lastensuojelun johtaja. Johtava sosiaalityöntekijä vastaa lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun avohuollon palveluista.
Sosiaalityöntekijät työskentelevät alueilla sekä yksi poliisilaitoksella. Vuoden 2011
syyskuussa kolmen sosiaalityöntekijän ja yhden sosiaaliohjaajan työpanos on
eriytetty lastensuojeluilmoitusten vastaanottoon, lastensuojelutarpeen selvitysten
tekoon sekä lastensuojelun palvelutakuun toteuttamisen varmistamiseen. Lisäksi
tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjautumista lastensuojelun asiakkuuteen ja
tehostaa muiden peruspalveluiden ja/tai muiden erityispalveluiden mahdollisimman oikea aikaista saatavuutta. Sosiaaliohjauksessa ja perhetyössä on toimintoja
kehitetty esim. ryhmätoimintojen lisäämiseen. Vuonna 2012 perustetaan kaksi
virkaa sijaisperhehoidon koordinointiin ja tukeen.
Lasten ja nuorten sijoituksia kodin ulkopuolelle on seurattu kuntien yhdistymisen jälkeen systemaattisesti vuosittain. Tämän hetken tilanteen mukaisesti kodin
ulkopuolisten sijoitusten painopiste on edelleen laitossijoituksissa perhehoidon
sijasta suhteen ollessa noin 60/40%.
Taulukko 4. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset poikkileikkaus 30.4 vuosilta 2008-2011

30.4.
2008

30.4.
2009

30.4.
2010

30.4.
2011

Etelärinne

10

11

11

9

Meltaus

5

6

4

4

Ammatilliset perhekodit, laitokset ja koulukodit

55

69

77

58

Sijaisperhehoito

58

55

49

51

Jälkihuollon sijoitukset

8

11

16

19

136

152

157

141

Yhteensä
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Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelun alaisuudessa toimii kaksi omaa
laitosta: Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti ja Meltauksen lapsi- ja perhetukikeskus. 1.9.2011 alkaen Etelärinteen paikkalukua on lisätty 13 hoitopaikkaan ja sen
toiminta on muutettu kaksiosastoiseksi. Etelärinteellä on käytössä yksi kriisipaikka
(sis. paikkalukuun), johon voidaan sijoittaa akuuteissa tilanteissa oleva lapsi. Kriisipaikkaa hyödynnetään mm. niissä tilanteissa, joissa on tarpeen arvioida nuoren
ja hänen perheensä kokonaistilanne sekä mahdollinen jatkosijoituspaikka. Muilla
paikoilla hoidetaan pitempiaikaisesti sijoitusta tarvitsevia lapsia sekä itsenäistymisvaiheessa olevia nuoria. Meltauksen lapsi- ja perhetukikeskuksessa toiminta on
painottunut pienten lasten (alle 12-vuotiaiden) tilapäisiin sijoituksiin sekä tukiperhetyyppiseen hoitoon.
Rovaniemen kaupungin toimintasuunnitelmassa on otettu painopisteeksi sijaishuollossa perhehoidon kehittäminen. Perusturvalautakunta on vuonna 2009 nostanut perhehoidon palkkioita ja kulukorvauksia sekä linjannut muutenkin perhehoidon
sisältöä. Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE rahoituksella on Pohjois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksessa Rovaniemen kaupungin kehittämishankkeena 20092011 kehitetty sijaisperhehoidon rakennetta ja sijaisperheiden tuen sisältöjä. Resurssina hankkeessa on ollut 50% sosiaalityöntekijän ja 50% sosiaaliohjaajan työpanos.
Uusia sijaisperhehoitajia on koulutettu vuosittain 5-7 perhettä (yksi ryhmä), lisäksi
on valmennettu muutamia sukulaissijaisperheitä. Tällä hetkellä kaupunki on sijoittanut lapsia (30.4.2011 tilanne) 35 eri sijaisperheeseen pitkäaikaisesti. Vuosittain sijoitetaan lapsia myös yksittäisiin Pelastakaa Lapset ry:n kouluttamiin sijaisperheisiin.
Lastensuojelun taloudelliset resurssit on jaettu omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Oman toiminnan taloudelliset resurssit muodostuvat pääasiassa henkilöstön palkkakustannuksista. Ostopalvelut pitävät sisällään esim. laitospaikkojen tai
ammatillisten perhekotien paikkaostot, perhetyön ostopalvelut jne.
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Taulukko 5. Oman toiminnan ja ostopalveluiden taloudelliset resurssit 2008-2012

Ostopalveluiden ja oman toiminnan resurssit

TP 2008
sis.lask €

TP 2010

TA 2011

TA 2012

tunti

sis.lask €

tunti

sis.lask €

tunti

sis.lask €

tunti

sis.lask €

Lastensuojelutarpeen arviointi

1,056

135,854

2,023

190,890

2,012

189,852

2,300

275,701

Lastensuojelun
avohuolto

5,531

613,609

5,900

668,057

5,560

629,559

7,100

709,219

Lastensuojelun
sijaishuolto

2,181

248,251

2,517

308,735

2,440

299,290

3,150

377,591

Lastensuojelun
jälkihuolto

1,075

115,756

1,240

140,349

1,300

147,199

1,500

134,850

Muut lastensuojelun palvelut

354

49,195

552

72,919

500

66,050

500

59,935

Oma toiminta

tunti

TP 2009

vuosisopimus

83,317
1,030,204

10,197

1,162,665

12,232 1,380,950

11,812

1,415,268

14,550

1,557,296

hpv

sis.lask €

hpv

sis.lask €

hpv

sis.lask €

hpv

sis.lask €

hpv

sis.lask €

Etelärinteen lapsi
ja nuorisokoti

3,712

602,541

3,958

643,965

3,730

695,309

3,650

680,397

4,530

855,717

Meltauksen
lastenkoti

3,157

495,330

3,682

567,609

4,158

627,336

3,800

600,250

3,800

493,424

6,869

1,097,872

7,640

1,211,574

7,888

1,322,646

7,450

1,280,647

8,330

1,349,141

2,128,076

2,374,239

2,703,596

2,695,914

2,906,437

Alvari ja Famiy
First

188,447

231,509

107,587

188,399

191,225

Pidä kiinni

169,001

193,609

300,611

131,879

133,857

Perhetyö

45,397

75,735

163,546

81,000

200,000

Ensikodit

166,879

164,928

46,728

100,000

100,000

Turvakodit

182,191

163,974

94,234

123,000

125,000

Ostopalvelut

Talvikki
Koulukodit

70,000
506,620

422,204

412,624

385,000

165,000

1,520,246

1,299,164

978,354

1,213,000

875,000

Muut laitokset

805,522

1,429,796

2,320,139

1,777,000

2,097,000

Perhehoito

709,289

810,623

1,034,944

1,083,000

1,300,000

4,293,593

4,791,541

5,458,766

5,082,278

5,257,082

Ammatilliset
perhekodit
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Perhetyön ostopalveluina on käytetty Lapin ensi- ja turvakodin Alvaria, Families
Firstiä (vuoteen 2010 saakka) ja muita yksityisiä palveluntuottajia. Kustannusten
nousua vuoden 2011 osalta selittää Alvari-perhetyön hinnan nousu, kun Rahaautomaattiyhdistyksen avustus toiminnalle loppui ja kaupunki päätyi ostamaan
palvelua edelleen omalla rahalla. Lapin ensi- ja turvakodin Pidä Kiinni ja Talvikki
ovat päihdeongelmaisten perheiden hoitoon tarkoitettuja ostopalveluita, joihin
tulee avustusta valtiolta ja Raha-automaattiyhdistykseltä. Perhehoidolla tarkoitetaan em. taulukossa sijaisperhehoitoa.
Uuden lastensuojelulain myötä on omaan toimintaan lisätty kolme sosiaalityöntekijäresurssia ja yksi sosiaaliohjaaja lain velvoitteiden toteuttamiseksi. Etelärinteen
paikkaluvun nostaminen näkyy vuoden 2012 alusta lähtien suoritteissa. Meltauksen
lapsi- ja perhetukikeskuksen suoritteisiin sisältyvät sijaislasten, tukilasten ja perhekuntoutukseen osallistuvien aikuisten hoitopäivät.
  Ostopalveluiden kokonaismäärässä ei ole seurantajakson aikana tapahtunut
olennaista kasvua. Ostopalveluihin on käytetty neljän vuoden aikana keskimäärin
5milj. €/vuosi. Ostopalveluihin sisältyy myös sijaisperhehoito, jossa panostus sijaisperhehoidon kehittämiseen näkyy kustannusten kasvuna (esim. hoitopalkkioiden
ja kulukorvausten nostaminen).   

7.4. Lapsi- ja perhekohtaisen
lastensuojelun toteuttamisen haasteet
ja niihin tarvittavat voimavarat
7.4.1. Yleisiä linjauksia
Rovaniemen perusturvalautakunta on vahvistanut palveluiden järjestämissuunnitelman 2011-2014, jossa edellytetään lastensuojelun palvelurakenteen
tarkastelua. Marraskuussa 2011 on aloitettu palvelurakenteen selvittämistyö
Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskukselta ostettavalta tutkimushankkeelta. Selvitystyön perusteella tehdään vuoden 2012 aikana lastensuojelun
palvelurakenteen suunnitelmat ja tarvittavat muutokset.
Rovaniemen lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tarpeessa ei ole nähtävissä tämän hetken arvion mukaan, että asiakkuudet tulevat olennaisesti vähenemään tai asiakkaana olevien lasten ja heidän perheidensä ongelmat helpottuisivat
tulevien vuosien aikana. Lastensuojelun asiakkuuteen tulevat lapset ja heidän
perheensä ovat yhä enenevässä määrin entistä tiiviimmän tuen tarpeessa. Kulttuuriset, uskonnolliset ja kielelliset erityistarpeet tulee lastensuojelulain mukaan
ottaa huomioon lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutettaessa. Tässä asiassa
omana haasteena on maahanmuuttajaperheiden määrän lisääntyminen Rovaniemen kaupungissa.
Palveluprosessien toimivuuden ja laadun varmistamisen kannalta tulee tarkastella henkilöstörakennetta ja johtamisjärjestelmää. Lastensuojelussa on lisääntynyt
lain muutostenkin myötä hallinnollisen työn osuus. Lisääntynyt velvoite lastensuojelutoimien sisällön osalta tarkoittaa lähiesimiehen tukea ja ohjausta asiakasprosesseissa. Lastensuojelun koko henkilöstöltä vaaditaan monipuolista erityisosaamista, mikä merkitsee täydennyskoulutuksen lisääntyvää tarvetta.
Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa tulee varmistaa riittävä lainsäädännöllinen asiantuntija-apu. Asiakkaiden tietoisuus omista oikeuksistaan on kas58

vanut. Asiakkaiden oikaisuvaatimukset päätöksistä ja hallinto-oikeuden suulliset
käsittelyt ovat lisääntyneet. Lastensuojelulain mukaisesti sosiaalityöntekijöiden
tukena on toiminut lastensuojelun asiantuntijatyöryhmä, jossa on edustus mielenterveys- ja päihdepuolelta, neuvola- ja kouluterveydenhuollosta, perheneuvolasta
ja sosiaalityöstä. Asiantuntijatyöryhmällä ei ole käytettävissään lainsäädännöllistä
asiantuntija-apua.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla lastensuojelun laatusuositukset,
jotka kohdistuvat erityisesti lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun. Laatusuositukset lastensuojelulle on katsottu tarpeellisiksi mm. seuraavista syistä:
• lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
• kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden tukena kehittämässä
peruspalveluja ja
• lastensuojelun palveluja paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä lasten ja perheiden ja heidän läheistensä, yksityisten palveluntuottajien
ja järjestöjen ja seurakuntien kanssa
• palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi
• kustannusten hallitsemiseksi
• palvelun tuottajille palvelujen uudistamisen tueksi
Lastensuojelussa, kuten muissakin palveluissa, tehdyillä valinnoilla on erilaisia
seurauksia lapsen ja perheen hyvinvointiin ja palvelujen kustannuksiin. Palvelurakenteen tavoitteellinen muuttaminen ehkäisevänä lastensuojeluna toteutettaviin
peruspalveluihin, avohuollon painopisteen vahvistuminen suhteessa sijaishuoltoon
ja sijaishuollossa painopisteen siirtyminen laitoshuollosta perhehoitoon hillitsee
toteutuessaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua.
Suosituksessa painotetaan yhteistyön merkitystä eri toimijoiden kesken. Laatusuosituksen luonnostekstissä tuodaan esille ehkäisevän lastensuojelun tuen tarjoaminen peruspalveluissa. Lastensuojelutarpeen selvityksessä tulee mahdollistaa
lapsen ja hänen läheistensä osallisuus. Suunnitelmallinen avohuollon työskentely
avohuollossa ja laadukas lapsen tarpeet huomioiva sijais- ja jälkihuolto on myös
nostettu laatusuosituksen luonnoksessa esille. Laatusuositusten mukaisesti yhtenä
tavoitteena on kansalaisten luottamuksen herättäminen lastensuojelua kohtaan ja
mahdollisimman oikea-aikaisen avun tarjoaminen sekä palvelun toteuttaminen
yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Edellä mainitun lisäksi laatusuosituksen luonnoksessa käydään varsin kattavasti
läpi lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun eri prosesseja laadun näkökulmasta
sekä tehdään ehdotuksia esim. henkilöstön mitoituksesta laadukkaan lastensuojelutyön varmistamiseksi.
Laatusuositusten luonnos löytyy osoitteesta: http://www.sosiaaliportti.fi/File/
c23e4cee-ea10-47c0-9eba-9bff9e06e2bc/Lastensuojelun+kansallinen+laatusuosi
tus.pdf.

7.4.2. Määräajat ja dokumentointi
Lastensuojelulaissa mainittujen määräaikojen noudattamisessa on ollut puutteita.
Apulaisoikeuskansleri on tehnyt Rovaniemen lastensuojeluun tarkistuskäynnin
16.2.2010. Tarkistuskäynnillä apulaisoikeuskansleri halusi erityisesti tietoja määräaikojen noudattamisesta, prosessien sisällöllisestä toimivuudesta ja oikeellisuudesta
jne. Apulaisoikeuskanslerin tarkastuskertomuksen johdosta Aluehallintovirasto
seuraa nyt Rovaniemen lastensuojelun tilannetta ja on pyytänyt tarkempaa selvitystä määräaikojen noudattamisesta ym. seikoista. Aluehallintovirastolle ja perus59

turvalautakunnalle on annettu keväästä 2010 lähtien neljännesvuosittain tietoa
määräaikojen toteutumisesta osavuosikatsauksen yhteydessä. Määräaikojen noudattaminen on edelleen resurssoinnin osalta haavoittuvaa ja haasteellista vaikka
lastensuojelutarpeen selvitystiimin avulla on toimintaa jonkin verran pystytty
parantamaan. Kehitettävää on edelleen selvitysten tekemisen sisällön laadussa.
Lastensuojelun muihin prosesseihin liittyvä dokumentointi (asiakaskertomukset ja – suunnitelmat) edellyttävät sisällön kehittämistä ja resurssin varaamista
kirjalliseen dokumentointiin, jotta tiedot saadaan ajantasaisesti tietojärjestelmään.
Riittävän dokumentoinnin puutteellisuus vaikeuttaa annettujen palveluiden toimivuuden arviointia. Hyvä dokumentointi mahdollistaa prosessien selkiintymisen niin
asiakkaalle kuin työntekijälle. Tietojärjestelmän hyödyntämistä on pyritty parantamaan ja tätä työtä on tarpeen edelleen jatkaa. Asiakasprosesseista saatavaa palautetta on edelleen syytä kehittää. Määräaikojen ja dokumentoinnin toteutuminen
edellyttää riittävää sosiaalityöntekijäresurssia.

7.4.3. Palveluiden saatavuus                    
Lastensuojelun avohuollon tukitoimia toteutetaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa
osin omana palveluna ja osin osto-palveluin erityisosaamista täydentävänä palveluna . Lastensuojelulain 4§:n mukaan lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat
ensisijaisia. Lastensuojelun asiakkailla on myös oikeus kunnallisiin peruspalveluihin. Em. seikkojen vuoksi on tärkeää, että palvelutarpeet tuodaan esille eri viranomaisten välisessä yhteistyössä. Avohuollon oikea-aikaisilla ja tarkoituksenmukaisilla palveluilla voidaan ehkäistä sijaishuollon tarvetta.
Sijaishuollossa on toimittava aina lapsen edun vaatimalla tavalla järjestämällä
hänelle hänen tarpeitaan vastaava sijaishuoltopaikka joko perhehoidossa tai laitoshoidossa. Lastensuojelulaki muuttuu vuoden 2012 alusta perhehoidon osalta. Lain
muutoksen myötä perhehoidosta tulee ensisijainen sijaishuollon muoto. Lisäksi
perhehoitajille on annettava ennakkovalmennus ja nimettävä vastuutyöntekijä.
Sekä lain muutos ja järjestämissuunnitelman mukaiset tavoitteet sijaisperhehoidon
lisäämiseksi edellyttävät uusien sijaisperheiden kouluttamista sekä jo sijaisperheenä toimiville annettavaa täydennyskoulutusta sekä kotiin annettavan tuen
lisäämistä.
Laitoshoidon ja ammatillisten perhekotien hankintalain mukainen kilpailutus
on valmisteilla. Kilpailutuksella pyritään kustannusten kasvun hillintään ja laatutekijöiden varmistamiseen.
Lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa on tarkasteltu varsin laajasti lasten ja
nuorten hyvinvointia edistäviä toimia ja palveluita. Lastensuojelulain näkökulmasta
viranomaisten välinen yhteistyö nähdään tärkeänä, palveluiden kehittämisessä tarvitaan yhteistyötä eri viranomaisten ja sektoreiden kesken sen sijaan, että jokainen
sektori toimii yksin. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toimivuus edellyttää jatkuvaa kaupungissa esiintyvän lastensuojelun tarpeen, henkilöllisyyden ja
työprosessien toimivuuden arviointia niin lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun
sisällä kuin yhteistyötahojen kanssa.                                 
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7.5. Lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian
periaatteiden toteuttaminen lapsi- ja
perhekohtaisessa lastensuojelussa
Strateginen
periaate

Lapsi- ja perhekohtainen
lastensuojelun toiminta

Keino toiminnan
saavuttamiseksi

Ennaltaehkäisevyys

Lastensuojelutarpeen
selvittäminen

Palvelutarpeiden tunnistaminen ja tarvittavan tuen mahdollisimman oikea-aikainen
tarjoaminen
Lapsen tarpeiden huomioon
ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa

Ohjaus muihin palveluihin
Avohuollon tukitoimien
tarjoaminen asiakkaiden
tarpeita vastaavasti
Yhteistyö kuntalaisten ja
eri viranomaisten kesken

Asiakkaiden lähiverkostojen
mukaan ottaminen
Tiedottaminen toimivista
palveluista eri sektoreiden
kesken kuntalaisille ja
päättäjille
Palvelupuutteista tiedottaminen esimiehille ja päättäjille

Asiantuntija-avun antaminen peruspalveluille

Tiedottaminen, koulutus ja
konsultaatio

Eri ammattiryhmien välinen yhteistoiminta

Verkostoituminen, hyvät
käytännöt

Yhteisöllisyys ja
vertaistoiminta

Huomioidaan kulttuuriset, uskonnolliset ja
kielelliset erityistarpeet
lastensuojelun toiminnassa

Asiakkaiden lähiverkostojen
mukaanottaminen
Dialogisten menetelmien
käyttäminen
Vertaisryhmätoiminnan
tukeminen

Saavutettavuus

Lastensuojelulain
mukaisten määräaikojen
noudattaminen ja toteutuminen (7 arkipäivää ja
3kk)

Riittävä resurssointi
Pätevä, ammattitaitoinen ja
osaava henkilöstö

Osallisuus ja
vaikuttaminen

Lapsen osallisuus ja
kuuleminen

Erilaisten lapsilähtöisten
menetelmien käyttö

Vanhemmuuden valmiuksien ja voimavarojen
vahvistaminen

Vanhemmuutta tukevien
työmenetelmien käyttö

Varhainen avoin
yhteistyö ja
moniammatillisuus

Palveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden
lisääminen

Asiakaspalautteet
Henkilöstön ja yhteistyötahojen palautteet
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8. LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINNIN LUOMINEN
KÄYTÄNNÖSSÄ
Lapsi- ja nuorisopoliittinen työryhmä haluaa nuorten hyvinvoinnin edistämisessä
ja ongelmien ennalta ehkäisemisessä vahvistaa kunnan eri toimijoiden jo käynnissä
olevia, toimivia palvelurakenteita ja hankkeita.
Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman kolme päämäärää tavoitteineen

1. PÄÄMÄÄRÄ:
hyvinvointia edistetään ja perheitä tuetaan ennaltaehkäisevin riittävin
matalin peruspalveluin. ennaltaehkäisevyys korostuu perheitä tukevissa ja
terveyttä edistävissä palveluissa.

Tavoitteena
perheiden tukeminen ja perhelähtöisen työn edistäminen
terveyden edistäminen ja terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen

2. PÄÄMÄÄRÄ:
Varhaisen avoimen yhteistyön tarkoitus on, että tavoitetaan lapset,
nuoret ja perheet ajoissa ennen ongelmien syntymistä / kärjistymistä.
Puututaan tilanteeseen rohkeasti ja välittömästi huolen syntyessä
voimavaralähtöisesti. Ohjataan ja neuvotaan pienen huolen vyöhykkeellä.
Tunnistetaan lapsen ja nuoren kasvua uhkaavat tekijät ja puututaan niihin
silloin, kun toimintamahdollisuuksia on vielä paljon. Toiminta perustuu
asiakaslähtöisyyteen ja moniammatillisuuteen sekä aitoon vuoropuheluun
eri osapuolten kanssa

Tavoitteena
varhainen puuttuminen ja erityisryhmien tuki
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3. PÄÄMÄÄRÄ:
Lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia edistetään tukemalla
osallisuutta, parantamalla vaikuttamisen edellytyksiä ja edistämällä
heidän merkityksellisyyden kokemusta. Sosiaalista yhteenkuuluvuutta
vahvistaa osallistuminen koulutukseen, työelämään sekä vapaaajan palveluihin. Terveellistä ja turvallista elin- ja toimintaympäristöä
kehitetään ja edistetään lasten, nuorten hyvinvoinnin tukena.

Tavoitteena  
digitaalinen sukupolvi ja mediaympäristö
luovuuden Rovaniemi
laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen
kaikkien nuorten saaminen koulutukseen jatyöelämään
turvallinen ja toimiva elin- ja liikkenneympäristö

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman strategisiksi periaatteiksi on määritelty
ennaltaehkäisevyys, varhainen avoin yhteistyö, yhteisöllisyys ja vertaistoiminta, saavutettavuus ja osallisuus ja vaikuttaminen. Näistä periaatteista ovat
muotoutuneet ohjelman keskeiset tavoitteet tuleville toimintavuosille:
Tulevat toimenpiteet pohjautuvat jo olemassa oleviin rakenteisiin ja toimenpiteiden toteutusta määrittelevät seuraavat reunaehdot:
• toimenpiteet on laadittu verkottumisen ja yhteistyön näkökulmasta
• toimenpiteiden toteutuksesta vastaa nimetty vastuutaho ja ensisijaisesti koko
strategian toimeenpanosta vastaa kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittinen
arviointityöryhmä vaihtelevasti erilaisen moniammatillisen asiantuntijaryhmän yhteistyönä
• toimenpiteiden toteutumisen arvioimiseksi työryhmä luo erilaisia arviointimenetelmiä ja kokoaa tietoa toimijoiden käytettäväksi
• varmistetaan henkilöstön osaaminen
Lapsi- ja nuorisopolitiikan yksityiskohtaiset tavoitteiden mukaiset toimenpiteet
ja indikaattorit vuoteen 2014 ovat liitteessä 1.
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9. LAPSI- JA
NUORISOPOLIITTISEN
OHJELMAN SEURANTA
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma,
joka sisältää lastensuojelun suunnitelman toimenpide-ehdotuksineen päivitetään
valtuustokausittain. Ohjelmassa esiin tulleet palvelukuvaukset sekä tulevien vuosien toimenpiteet otetaan huomioon palveluiden järjestäjän ja tuottajan välisessä
palvelusopimuksessa. Ohjelman toteutumisen seurannasta vastaa kaupunkiin
perustettava lapsi- ja nuorisopalveluiden kehittämis- ja arviointityöryhmä. Seurantaa tehdään yhteistyössä palvelun järjestäjän ja palvelun tuottajan kanssa ja siitä
raportoidaan yhteistyötahoille, lautakunnille ja johtokunnille. Kehittämis- ja arviointityöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa arvioimaan ohjelman toteutumista.
Ohjelman toteutumisen seuranta todennetaan kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Lasten ja nuorten hyvinvointia seurataan vuosittain toimenpideohjelmassa määrättyjen tavoitteiden mukaisesti.
Hyvinvoinnin seurannassa tarkastellaan ja vertaillaan muutoksia alueellisesti ja
valtakunnallisesti. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi kerätään asiakaspalautetta palvelusopimusten mukaisesti.
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LIITE 1
Rovaniemen kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman päämäärät tavoitteineen ja
toimenpiteet seurantatietoineen

1. PÄÄMÄÄRÄ
Hyvinvointia edistetään ja perheitä tuetaan ennaltaehkäisevin riittävin
matalin peruspalveluin. Ennaltaehkäisevyys korostuu perheitä tukevissa ja
terveyttä edistävissä palveluissa.

Tavoite

Toimenpide

Indikaattori/seurantatieto

1) Avoin päiväkoti – toimintaa järjestetään
eri toimijoiden yhteistyönä. Sitä kehitetään
ja laajennetaan.
2) Lasten ja nuorten elämässä ikäihmisten
roolia tulee edistää esimerkiksi Kylämummit ja vaarit – toiminnalla perhekahviloissa,
päiväkodeissa ja kouluissa.
3) Lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaa
järjestetään.

• erityiset ehkäisevän työn muodot;
esim. avoimen varhaiskasvatuksen
erilaisten palvelujen laajuus; kuvataan
ja arvioidaan toteutumista

1)a. Moniammatillisten aluetiimien luominen lapsiperheiden palveluissa.
b. Kotipalvelua lisätään lapsiperheiden
tueksi. Tarjotaan ryhmämuotoista, vertaistukea sisältävää toimintaa.
2)a. Lasten ja nuorten matalankynnyksen
palveluohjausta on saatavilla olemassa
olevissa toimintapisteissä. Yhdistetään palvelujärjestelmän mahdollisuudet asiakkaan
tarpeisiin.
b. Lapsiperheiden psykososiaalisia tuki- ja
arviointipalveluja tarjotaan asiakasperheelle
1-3 kuukauden sisällä ns. ensitiimiin koko
kaupungin alueella. Asiakkaalle tarjotaan
yhteydenoton helpottamiseksi puhelinaika
neljänä päivänä viikossa.
3)a. Lapsen/nuoren vanhempi täyttää
suostumuslomakkeen, jotta tietoja voidaan
luovuttaa.
b. Tietoteknisten järjestelmien kehittäminen riittävän asiakastiedon siirtämiseen ja
joustavasti yli toimialojen.

• kuvataan ja arvioidaan toteutumista
• erityiset ehkäisevän työn muodot:
kuvataan ja arvioidaan toteutumista
• ehkäisevän perhetyön määrä
• erilaisten vertaisryhmien määrä
• nuorisopalveluiden järjestämän
toiminnan määrä
• tavoitettujen nuorten määrä
• tukihenkilötoiminnan laajuus
• kotipalvelujen saatavuus ja saaneiden määrä
• matalan kynnyksen perhekeskustoiminnan asiakkaat
• kasvatus- ja perheneuvoloiden
käyntimäärät(erikseen lapset/nuoret)
• erosovittelun laajuus lapsille/vanhemmille
• tuki- ja arviointipalvelujen saavutettavuus

1) Poikkihallinnollista yhteistyötä lisätään
valmistelutyöhön ja varmistetaan vammaisen ja erityistilanteessa olevien näkökulman mukanaolo kehittämistyössä.
2) Palveluita suunniteltaessa periaatteena
on, että julkiset palvelut suunnitellaan
kaikille kuntalaisille sopiviksi.
3) Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoiminnan mahdollisuuksia käytetään entistä
enemmän ja paremmin osana toimintaa.

• kuvataan ja arvioidaan toteutumista

A. perheiden tukeminen ja perhelähtöisen työn edistäminen
Perheitä tukevien toimintojen
kehittäminen:

Matalan kynnyksen perhepalvelut:
1. Alueellisten peruspalvelujen
palvelumahdollisuuksien ja -tietoisuuden lisääminen ja kehittäminen asiakaslähtöisesti.
2. Palveluohjaus mahdollistaa
asiakkaan tarpeenmukaisen
palvelun ja ohjauksen.
3. Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin
seuraaminen yhteistyössä ja
saattaen vaihtamalla: vastuu on
sekä vastaanottavalla että lähettävällä työntekijällä.

Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä
heidän perheidensä hyvinvointia
edistetään.

• tukihenkilötoiminnan laajuus
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Tavoite

Toimenpide

Indikaattori/seurantatieto

1) Vahvistetaan lasten ja nuorten myönteisiä asenteita monikulttuurisuutta ja eri
vähemmistöjä kohtaan.
- Tietoisuutta monikulttuurisuudesta ja eri
vähemmistöistä edistetään osana kasvatusta.
2) Tuki- ja kummiperhetoimintaa järjestetään maahanmuuttajaperheille, yksinhuoltajaperheille jne.
3) Maahanmuuttajaperheille tehtävissä
kotoutumissuunnitelmissa tehdään lasten
ja nuorten kotoutuminen näkyväksi.
4) Luku- ja kirjoitustaidottomien nuorten
maahanmuuttajien opiskelu järjestetään.
5) Maahanmuuttajuuteen liittyvän koulutuksen järjestäminen yhteistyötahoille,
asiakkaille ja kuntalaisille kahdensuuntaisen
kotoutumisen edistämiseksi.
6) Kotokaveritoiminta ja muu vapaaehtoistyö kotoutumisen edistämiseksi.

• lasten pienituloisuusaste (id 228
;Sotkanet)
• kunnan yleinen
pienituloisuusaste(id.3099 :Sotkanet)

Varhaiskasvatus ja koulu ovat
yhteistyössä kodin kanssa:

1)a. Päivähoidossa tehdään ikävuosille 3, 4,
5, 6 kokonaiskehityksen arvioinnit yhdessä
vanhempien kanssa. Jatkotyöstäminen
tehdään päivähoidon yhteistyöverkoston
kanssa.
b. Lapsen kasvua ja kehitystä heikentävät
tekijät tunnistetaan ennen koulun alkamista
(mm. lastenneuvoloiden määräaikaistarkastukset LENE ja päivähoidon tekemä
arvio KOKE, ja esiopetuksen kartoitukset
sekä oppilashuoltotyö esikoulussa)
c. Pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma
ja pedagoginen selvitys otetaan oppilashuollollisen yhteistyön työvälineiksi.
Yhteisöllistä ja ryhmiin kohdistuvaa ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä tukimuotona
vahvistetaan.
d. Laaditaan arvion pohjalta luokan hyvinvointisuunnitelma oppilashuollon yhteistyönä.

• kuvataan ja arvioidaan toteutumista, %-osuus lapsista
• koulumenestys:
--keskiarvo alle 6,5
--opiskeluvaikeuksia
• kehitetään ja otetaan käyttöön
oppilaan koulukuntoisuutta ja –viihtyvyyttä kuvaavia mittareita.
• läsnäolo koulussa; koululaisten
poissaolo%
• lintsaus/oppiminen
• oppilaiden/kodin arvio oppimisesta,
menestys opinnoissa, koulussa
viihtyminen

Kasvatuskumppanuutta lisätään
lasten, nuorten ja perheiden
palveluissa.

Kodin ja koulun/varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma päiväkoteihin ja kouluihin,
jossa tulee ottaa huomioon moniammatilliset yhteistyötahot (yhteistyön rakenteet
ja toimintatavat ovat kaikkien toimijoiden
tiedossa)

• Yhteistyösuunnitelma kodin ja
päiväkodin/koulun välille laaditaan ja
siitä tiedotetaan eri yhteistoiminta
kumppaneille.

Yhdenvertaisuus ja syrjinnän
torjuminen:
Edistetään yhdenvertaisuutta
ja ehkäistään eriarvoisuutta ja
syrjäytymistä.
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• ulkomailta kuntaan muuttavat
lapset/nuoret lkm ja %-osuus kaikista
kuntaan muuttaneista perheistä.
• kuvataan ja arvioidaan toteutumista

Tavoite
b.terveyden edistäminen ja
terveys- ja hyvinvointierojen
kaventaminen
Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tasapuolinen saatavuus asetuksen
380/2009 mukaisesti.

Toimenpide

Indikaattori/seurantatieto

1) Terveydenhoitaja ja lääkäriresurssien turvaaminen
mahdollistaa palvelujen tasapuolisen saatavuuden.
2) Lakisääteisten terveystarkastusten lisäksi
tarjotaan tuki- ja lisäkäyntejä tukea tarvitseville
perheille, lapsille ja nuorille.

• arvioidaan henkilöstöresursointia ja toiminnan sisältöä
suhteessa valtakunnallisiin
suosituksiin.
• palveluiden saavutettavuus:
jonotusaika, käyttäjämäärät ja eurot
Millaiseksi vanhempi arvioi lapsensa hyvinvoinnin? Esim. kouluuntulotarkastuksen yhteydessä
käydään läpi vanhemman kanssa:
• lapsen perheen ateriointi
• lapsen riittävä unensaanti
• lapsen liikuntatottumukset
minimi 1h/pvä
• lapsilla/ nuorilla on ainakin yksi
mielekäs harrastus
• vanhemmuuden puutetta, %
lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista.
• kouluruokailuun osallistuminen
% - osuus
• terveellisten välipalojen/vihannekset ja hedelmät käyttö %
-osuus
• karkki- ja limsa-automaatit/
• myyntiä koulutiloissa koulut
lkm

Ehkäisevät palvelut toimiviksi

1) Kaikille työntekijöille järjestetään huoli puheeksi
– koulutusta työpaikkakoulutuksena.
2) Huolen puheeksi ottaminen.
3) Huoltajien ja vanhempien osallisuutta
vahvistetaan terveysneuvonnan terveys
tarkastuksissa(laajat terveystarkastukset).
4) Vanhempainvartit ja kasvatuskeskustelut
toteutetaan kaikissa kouluissa yhdessä oppilaan
ja vanhempien kanssa. Sovitut tavoitteet kirjataan
oppimissuunnitelmaan.

Ravitsemuskasvatus on osa
varhaiskasvatuksen ja koulun
arkea.

1) Päivähoidossa tarjotaan lapsille riittävät ja terveelliset ateriat hoitopäivän aikana.
2) Terveyttä edistävä ja kiireetön ruokailu mahdollistetaan oppilaille ja opiskelijoille.
3) Tarjotaan enemmän terveellisiä ja edullisia välipaloja.
4) Karkki- ja limsa-automaatit poistetaan. 5)Energiajuomien käyttöä ei hyväksytä.
6) Järjestetään teemapäiviä edistämään ruokakulttuuria päivähoidossa ja kouluissa.
1) Lisätään lähiliikuntapaikkoja.
2) Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen tulee olla turvallisuussäännösten mukaiset.

Liikkuminen on elämäntapa:
Jokainen lapsi liikkuu vähintään tunnin ja liikunnallisuus
on osa päiväkotien arkea.
Ylipainon ehkäisy ja kuntoutus:
elinikäisen painonhallinnan
saavuttaminen pysyvillä elämäntapamuutoksilla.
Lasten ja nuorten mielenterveyden turvaaminen:
1. Lasten ja nuorten sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen ja häiriöiden ehkäisy
lapsiperheiden palveluissa.
2. Kasvaessaan ja kehittyessään lapsi oppii sosiaalisia ja
tunnetaitoja vuorovaikutuksen
välineiksi.
3. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut: varhainen avoin
yhdessä toimiminen.

1) Terveydenhuollossa sovitaan yhtenäinen toimintamalli lapsen/ nuoren ylipainon seuraamiseen.
2) Kuntoutussuunnitelman laatiminen lapselle lääkärin johdolla yhdessä lapsen huoltajien ,päivähoidon/koulun ja huoltajien kanssa.
1)a. psykiatrisen osaamisen käyttöä edistävät toimintatavat resursoidaan ja sovitaan käytännöistä.
b. Yhdessä kasvun ja vertaisryhmätoimintojen
kautta tuetaan lapsen/nuoren kehitystä, ehkäistään
häiriöitä sekä turvataan lasten ja nuorten mielenterveyttä.
2) Nuorisopalvelut, kulttuuri, liikunta ja muut
vapaa-ajan palvelut mahdollistetaan suunnitellusti
yhteistoiminnassa eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin edistäjinä.
3)a. Valmiuksia parannetaan tyttöjen ja poikien
masennuksen tunnistamisessa, ennaltaehkäisemisessä ja hoitoon ohjaamisessa.
b. Mielenterveysohjelmaa 2011–2015 toteutetaan
arjessa ja palveluissa.

• lasten ja nuorten liikunnan
määrä ja liikuntaan käytetty aika.
• kuvataan ja arvioidaan toteutuminen
• ylipainoisuus; lasten % -osuus,
joilla painoindeksi + 20 %.

• koettu terveydentila ja itsearvioitu mielenterveys: Pitää
terveydentilaansa huonona %
-osuus vastanneista.
• terveydenhuollon kokonaisarvio lapsen fyysisestä ja psykososiaalisesta kehityksestä;
• ei-lievä-selvä huoli
• eri toimintatapahtumien
kävijämäärät/v
• masentuneisuus nuorilla:
masennusta sairastavien lkm ja
% -osuus
• MiePä-ohjelman toteutuksen
seuranta 1x v.

67

Ehkäistään mielenterveys- ja
päihdeongelmien ylisukupolvista siirtymistä.

1) Jokainen perheellinen mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivä aikuinen saa tukea perheelleen ja lapsilleen osana omia palvelujaan/lapsen
osallisuus.
2) Toimiva lapsi & perhe –menetelmä koulujen
oppilas- ja opiskelijahuollon ja opettajan työvälineeksi.

• toiminnan arviointi ja kuvaus.

Tuetaan päihteettömään
elämään:
”Päihdeasenneilmastomuutos”

1)a. Alkoholinkäytön nollatoleranssi alle 18-vuotiailla paikallinen ja seudullinen ehkäisevä päihdetyö.
b. Terveysneuvonta, päivähoito, koulut ja oppilaitokset ottavat puheeksi perheenjäsenten tupakoinnin ja alkoholinkäytön, tupakointiin ja päihteiden
käyttöön liittyvistä riskitekijöistä ja tarvittaessa
ohjataan asianmukaisiin palveluihin.
c. Nuorten päihdemittari on käytössä; asiantuntevat ja riittävät päihdehoitopalvelut tarvitseville
nuorille
d. AUDIT – alkoholin riskikäytön seulontatesti
on käytössä neuvolassa ja tehdään molemmille
vanhemmille.
2) Päihteiden käytön (alkoholi, huumeet, tupakka,
nuuska) nollatoleranssi kaikissa nuorille suunnatuissa toiminnoissa(tapahtumat, leirit, retket,
nuorisotilat, kerhot, urheilutapahtumat/kilpailut)
3) Huumetietoisuutta lisätään terveystiedon ja
henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä.
4) Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta kysyminen otetaan rutiiniksi terveydenhuollon palveluissa.

• päivittäin tupakoivien eri-ikäisten
nuorten % -osuus vastanneista.
• tosihumalassa vähintään kerran
kk, % -osuus vastanneista
• kokeillut huumeita aikakin kerran, % -osuus vastanneista
• neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon päihdeseulontojen määrä /v
• turvallisuuden tunne; onko
lapsi kokenut fyysistä uhkaa?
• rikoksen uhriksi joutuneiden
lasten määrä
• turvakotikäynnit; lasten ja
perheiden määrä
• lapsiperheisiin tehdyt kotihälytykset, perhe- ja lähisuhdeväkivallan määrät
• kouluissa ja päiväkodeissa
sattuneet tapaturmat
• kuinka monta päihteiden vaikutuksen alaisena ollutta käännytetään tapahtumista/toiminnoista

Seksuaalineuvontapalvelut järjestetään osana
koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa sekä muita
peruspalveluita.

• seksuaalitietouden ohjaus- ja
neuvontakertojen määrä ja osallistujien määrä/v
• teiniaborttien, teiniraskauksien
ja teiniäitien määrä kunnassa

1. Kaikissa lapsiperheiden
palveluissa toimintatapana
on ottaa puheeksi perhe ja
päihteet.
2. Kaikki nuorille suunnatut
palvelut päihteettömiä.
3. Huumekokeilujen
ehkäiseminen ja huumetietoisuuden edistäminen riskien
näkökulmasta nuorten parissa.
4. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan
ehkäiseminen.

Seksuaaliterveys:
Seksuaalikasvatus sisältyy
kaikkeen kasvatus- ja opetustoimintaan varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen ja tavoittaa kaikki lapset
ja nuoret.
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2. PÄÄMÄÄRÄ
Varhaisen avoimen yhteistyön tarkoitus on, että tavoitetaan lapset, nuoret ja perheet
ajoissa ennen ongelmien syntymistä / kärjistymistä. Puututaan tilanteeseen rohkeasti ja
välittömästi huolen syntyessä voimavaralähtöisesti. Ohjataan ja neuvotaan pienen huolen
vyöhykkeellä.Tunnistetaan lapsen ja nuoren kasvua uhkaavat tekijät ja puututaan niihin
silloin, kun toimintamahdollisuuksia on vielä paljon.Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen
ja moniammatillisuuteen sekä aitoon vuoropuheluun eri osapuolten kanssa.
Tavoite

Toimenpide

Indikaattori/seurantatieto

Turvallinen kasvuympäristö:
1) Kiusaamiseen
nollatoleranssi.
2) Luki- ja muut
oppimisvaikeudet tunnistetaan
varhaisessa vaiheessa ja oppilas
saa tarpeellisen
ja riittävän tuen
tilanteeseen.
3) Etsivä nuorisotyö.

1)a. Päivähoidossa, kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaaajanpalveluissa on ajantasaiset ja toimivat kiusaamisen
ehkäisyn toimintamallit sekä tukioppilastoimintaa. Kivakoulu -menetelmät vakinaistetaan toimintamuodoiksi
ja otetaan soveltaen käyttöön myös päivähoidossa.
b. Koulujen tuki-/kummioppilastoiminta muodostuu
säännölliseksi.
c. Sujuvasti seiskalle –päivät nuorisopalveluiden, koulujen ja seurakunnan yhteistyönä.
2) Avun ja tuen muotoja järjestetään oppilashuollollisin
toimenpitein oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan.
3) Etsivä nuorisotyö parantaa rovaniemeläisten nuorten
mahdollisuuksia saavuttaa tarvitsemiaan julkisen sektorin palveluita, löytää jo syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan
alla olevat nuoret ja vahvistaa Rovaniemen kaupungin moniammatillista yhteistyötä. Saattaen vaihtaen
toimintaa, jolloin etsivä nuorisotyöntekijä kulkee nuoren
rinnalla tukien häntä omien tavoitteidensa saavuttamiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi eri yhteistyötahoihin.
Ohjaavassa työssä käytetään menetelminä yksilöohjausta sekä tarvittaessa pienryhmätoimintaa.

• lapsi/nuori kokee tulleensa kuulluksi varhaiskasvatuksessa/koulussa/muissa palveluissa
• lapsi/nuori arvioi koulun työilmapiirin ongelmattomaksi.
• ei yhtään läheistä ystävää, % -osuus vastanneista
• lapsista/nuorista koulukiusattuina vähintään kerran
viikossa, % -osuus kaikista.
• lapsista/nuorista koulukiusaajana vähintään kerran
viikossa, % - osuus kaikista.
• lapsi/nuori kokee saavansa riittävästi tukea koulussa ja
kotona.
• etsivän nuorisotyön tilastot, saavutetut nuorten määrä,
yhteistyökumppaneiden määrä

Moniammatillinen
yhteistyö:

1) Perusopetusta antavilla kouluilla ja päivähoidossa on
kummipoliisi tai – poliisiryhmä, jonka kanssa toteutetaan
mm. päihde-, liikenne- ja turvallisuusvalistusta kouluissa.
2) Verkostokonsultteja hyödynnetään asiakastapauksissa ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

• rikoksen uhriksi joutuneiden lasten/nuorten määrä
• lasten/nuorten tekemät omaisuus-, väkivalta- ja
huumausainerikokset lkm ja %-osuus ikäryhmä
• verkostopalaverien määrä /v ja osallistujien lukumäärä /v

Oppilas- ja
opiskelijahuollon
kehittäminen:

1) Perheneuvolan ja koulujen oppilashuollon yhteistyön kehittäminen työparitoiminnaksi. Perheiden
osallistaminen oppilashuollossa ja perheohjaus
koulujen oppilashuollon työvälineeksi.
2) Ryhmäkohtaisten työtapojen ja menetelmien
käyttöönotto oppilashuollossa
3) Oppilashuollon johtamisen osaamiseen kunta- ja
yksikkötasolla koulutusta

• valtakunnallisten indikaattorien ja Teaviisarin käyttöönotto seurantatiedoissa

1) Palvelutarpeen arviointi ja suunnitelma tehdään
kirjallisesti, johon vastuuhenkilö on nimetty.
2) Palveluiden ja tukitoimien oikea-aikainen ja
ammattitaitoinen kohdentaminen
3) Varhainen avoin yhdessä tekeminen

Alla olevien indikaattoreiden lisäksi seurataan valtakunnallisia tilastoja (esim. THL, Tilastokeskus)
• lastensuojelulain palvelutakuun toteutuinen (määräajat)
• lastensuojeluilmoitukset; lkm ja syyt
• lapsi asiakkaana/lastensuojelun sosiaalityöntekijä
• avohuollon tukitoimenpiteitä saaneiden lasten ja perheiden lkm
• kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lkm/vuosi
• jälkihuollossa olevien määrä/vuosi
• kunnassa tehtyjen tapaamis- ja huoltoselvitysten määrä
käräjäoikeudelle

a.varhainen puuttuminen ja erityisryhmien tuki:

Kehitetään oppilashuollon palvelujen
laatua ja saatavuutta.
Lastensuojelun toimintaedellytysten
parantaminen:
Lastensuojelun
tarve havaitaan
riittävän ajoissa.
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3. PÄÄMÄÄRÄ
Lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia edistetään tukemalla osallisuutta,
parantamalla vaikuttamisen edellytyksiä parantamalla ja heidän
merkityksellisyyden kokemusta edistämällä. Sosiaalista yhteenkuuluvuutta
vahvistaa osallistuminen koulutukseen, työelämään sekä vapaa-ajan
palveluihin. Terveellistä ja turvallista elin- ja toimintaympäristöä kehitetään
ja edistetään lasten, nuorten hyvinvoinnin tukena.

Tavoite

Toimenpide

Indikaattori/seurantatieto

a.digitaalinen sukupolvi:
Turvallinen mediaympäristö:
Mediakasvatusta edistetään
tietoisemmin.

1) Turvallisia aikuisia mukana lasten ja nuorten
käyttämiin virtuaalisiin ympäristöihin, jolla ehkäistään myös kiusaamisen ilmentymistä näissä
toimintaympäristöissä (IRC-Galleria, Facebook,
Habbo).
2) Media- ja nuorisopalvelukeskus toiminta aloitetaan ja käytäntö luodaan toimivaski foorumiksi
yhteistyössä koulujen, järjestöjen yms. toimijoiden
kanssa.
3) Sosiaalisen mediaa hyödynnetään oppimisympäristönä ja nuorison neuvontapalveluna sekä
etäopetusmuotona.
4) Medialukutaitoa kehitetään yhteistyössä
nuoriso- ja kulttuuritoimen, yritysten, järjestöjen ja
tiedotusvälineiden kanssa.
5) Lapset ja nuoret sisällöntuottajina: nuoret
osallistuvat kuntatiedottamiseen ja verkkolehden
toimittamiseen.

• kuvataan ja arvioidaan toteutumista

Luovuuden, ajattelukyvyn ja
lahjakkuuden kehittäminen:

1) Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus
päästä osalliseksi yhteisestä kulttuuriperinnöstä,
tutustua taiteeseen ja kokeilla taiteen ilmaisumuotoja, voidakseen niiden avulla kehittää itseään,
yhteisöä ja sen kulttuuria.

• kulttuuritarjonta lapsille/nuorille
toiminnan kuvaus ja arviointi
• oppilaan osallistuminen kulttuuritapahtumiin vuodessa
• taiteen opetusta saavien lasten
osuus ikäluokasta

Lasten ja nuorten kirjastopalvelut: Kirjastojen roolin vahvistaminen monikulttuurisena
kohtauspaikkana:

1) Aktiivinen yhteistyö päiväkotien, koulujen,
iltapäiväkerhojen ja muiden paikallisten toimijoiden
kanssa;
2) Ylläpidetään sivukirjastoja ja monipalveluautoja,
3) Kehitetään maaseudun ja taajamien kirjastoja
monipalvelukeskuksiksi.

• yhteistyön kuvaaminen
• lainausten määrät, kävijälaskurit
kirjastopalveluihin

b. luovuuden Rovaniemi:
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Tavoite

Toimenpide

Indikaattori /seurantatieto

1a) Lapset ja nuoret otetaan mukaan lähiliikuntapaikkojen ja virikkeellisen ympäristön suunnitteluun, jossa näkökulmana lasten mahdollisuudet
leikkiin, harrastuksiin ja turvalliseen arkeen.
b) Lapset ja nuoret otetaan mukaan kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kerhotoiminnan koordinointia parannetaan, jotta alueellinen
tasa-arvo toteutuu.
c) Lapset ja nuoret otetaan mukaan varhaiskasvatussuunnitelman/ esiopetussuunnitelman ja
oppimissuunnitelman laadintaan soveltuvin osin.
d) Nuoret mukana vanhempainiltojen suunnittelussa ja toteutuksessa, kehitetään vaikuttamismalleja ja -järjestelmiä myös kouluihin ja päiväkoteihin.
e) Nuoret suunnittelevat yhdessä nuorisotoimen,
järjestöjen ja opettajien kanssa mediapajapäivän
koululle syyslukukausittain.
f) Verkkodemokratia: www.aloitekanava.fi -palvelun käyttöä lisätään kouluissa mm.
tiedottamalla ja kouluttamalla nuorisotyöntekijöitä
ja opettajia verkkosivuston käytössä.
g) Lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät: kunnissa aktiivisessa käytössä 5-17-vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät
2a) Varmistetaan kaikille 1. ja 2. luokan oppilaille
mahdollisuus saada aamu- ja iltapäivätoimintapaikka.
b) Erityisen tuen piirissä olevien lasten ja nuorten
aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen

• erityiset ehkäisevän työn muodot:
*kokeeko lapsi/nuori pystyvänsä
vaikuttamaan omaan elämäänsä?
*kokeeko lapsi/nuori pystyvänsä vaikuttamaan ympäristöönsä/ kunnassa
/ koulussa
*kuinka tyytyväiseksi lapsi/nuori
kokee itsensä elämässään?
* tiedot kerätään lasten –ja nuorten
kuulemistilaisuuksissa 1/v
• koulujen tarjoamat kerhotunnit/vko
• kerhotoiminnan kattavuus/laajuus/
oppilaan osallistuminen
• kouluyhteisön yhteiset tapahtumat;
toteutumisen kuvaus/arviointi
• lasten parlamentin toiminnan aloittaminen ja kehittäminen
• kuvaus ja arvio lasten /nuorten
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista kunnassa
• lasten ja nuorten tekemien aloitteiden määrä/v
• kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin
toimivat oppilaskunnat
• iltapäiväkerhotoiminta toteutuu 1. ja
2. luokkalaisille ja erityistä tukea
tarvitseville kysynnän mukaisesti.

Nuorisotilat lähiyhteisönä:
Alueen nuorilla laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Nuorisotilojen tilahallitusten kautta nuoret pääsevät vaikuttamaan asuinalueensa asioihin sekä
osallistumaan alueensa kehittämiseen.

• tilahallitusten tekemät päätökset/v
ja päätösten toteutumisen seuranta.
• kuvaus ja arvio lasten/nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista kunnassa
• nuorisotyön piirissä olevat lapset /
nuoret ja toiminnan laajuus

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen: Tunnistaa erilaiset
nuorten toimintaryhmät ja
mahdollistettava monipuolinen tuki.

Järjestötoimintojen koordinoinnin kehittäminen.

• kuvataan ja arvioidaan toteutumista

c. laajaan osallistumiseen
ja yhteisöllisyyteen:
Ennaltaehkäisevä nuoriso-,
kulttuuri- ja liikuntatoiminta:
1) Lapsien ja nuorten
osallistumismahdollisuuksia
lisätään.
2) Jokaisella 1.-2.luokkalaisella on mahdollisuus
osallistua koulupäivinä
koulun järjestämään aamuja iltapäivätoimintaan.
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Tavoite

Toimenpide

Indikaattori / seurantatieto

Opiskelu- ja työelämäosallisuuden edistäminen ja
vahvistaminen. Jokainen
nuori on toimintakykyään
vastaavassa tarkoituksenmukaisessa prosessissa.

1) Nuorten ammattistartti:
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistavaa koulutusta laajennetaan ja vakinaistetaan
2) Joustavan perusopetuksen eli JOPE:n järjestäminen kaikilla alueilla.
3) Työpajatoiminnan kehittäminen nuorille.
Eri työpajatoiminta vaihtoehtojen järjestämistä
edistetään palvelujärjestelmässä.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen
• rekisterien ulkopuolisten nuorten
määrän kehitys ja ko. nuorten sijoittuminen työpajoihin, opiskeluun ja
työelämään.
• suoraan peruskoulusta toiselle
asteelle siirtyvien oppilaiden osuus
ikäluokasta.
• opiskelunsa keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä 2. asteella (negatiivinen keskeytys) toiminnan kuvaus
ja arviointi
• arvioidaan työpajatoiminnan saavutettavuus ja vaikuttavuus

Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyden edistäminen:
Sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä vahvistetaan kaikkien
nuorten osalta.

Yrittäjyyskasvatus ja – koulutus;
TET-jaksojen laadun parantaminen;
- lisätään oppilaitosten harjoitusyritystoimintaa
- lisätään koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä

• kuvataan ja arvioidaan toteutumista

Nuoret työmarkkinoilla:
Nuorten työllistymisessä
toteutetaan normaalien
työelämätietouden ja –käytäntöjen periaatteita.

1) Kouluilla joka kevät järjestettävä infotilaisuus
kesätöiden hakemisesta.
2) systemaattinen, etukäteen suunniteltu työhön
perehdytys;
3) jokaiselle työssäkäyvälle nuorelle maksetaan palkkaa työn vaativuuden, ei kokemuksen
mukaan;
4) kuntouttava työtoiminta: kuntoutuksen kautta
työmarkkinoille suuntaavat nuoret

• nuorisotyöttömien (alle 25-vuotiaat)
% työvoimasta
• (17- 24 vuotiaat) työttömyys yli 3kk
• toimeentulotukea saaneet nuoret
lkm, %
• nuorten (15-19 ja 20-29) osuus,
joilla ei ole perusasteen jälkeistä
koulutusta eivätkä ole koulutuksessa,
varusmies- tai siviilipalveluksessa tai
eläkkeellä.

Toimenpide

Indikaattori/seurantatieto

d.kaikkien nuorten
saaminen koulutukseen
jatyöelämään:

Tavoite
e.turvallinen ja toimiva
elin- ja liikenneympäristö
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Lasten ja nuorten elinympäristö:
Mahdollistetaan lasten ja
nuorten osallistumisen tasaarvoisesti harrastuksiin.

1) Julkisia tiloja (kuten koulut ja päiväkodit) on
mahdollista käyttää maksutta lasten ja perheiden
hyvinvointia edistävässä toiminnassa.
2) Kaupungissa järjestetään perhetupa-, perhekahvila-, perhekerho-, isä-lapsi- ja vertaistoimintaa.

• toiminnan kuvaus ja arviointi

Liikenteen ympäristövaikutukset ja palvelukyky:
Liikenneonnettomuuksien
vähentäminen:

1) Liikennekasvatusta järjestetään perusopetuksessa; liikenneturvallisuuskasvatusta järjestetään
eri tahoilla.
2) Joukkoliikennettä kehitetään monipuolisesti.
Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan lisää(myös
maaseudulla ja kuntien reuna-alueilla).
3) Julkisen liikenteen käyttö saadaan maksuttomaksi lastenvaunujen kanssa matkustaville.

• liikennetapaturmien vuoksi hoidetut lapset/nuoret
• liikenneturvallisuustyöryhmän
raportointi /v
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