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Rovaniemi 2025: NUORTEN RAATI
• Toteutus: 4.5.2017, 20 nuorta nuorisovaltuustosta sekä lukioiden ja
peruskoulujen oppilaskunnista
• Omaehtoinen kiinnostus osallistua raatiin
• Tavoitteena oli:
• 1) selvittää millainen on nuorten Rovaniemi 2025 kuntakuva
• 2) selvittää valittujen kuntakuvien kehyksessä mikä nuorille on esisijaisen
tärkeää palveluissa, elinkeinoissa ja työssä sekä asumisessa
• 3) ja miten se toteutetaan käytännössä?
• Työskentely tapahtui viidessä kuntakuvaryhmässä
• Nuoret valitsivat itselleen mieluisimman teeman

Siemenväittämät
1

Rovaniemi on uudistuva ja kokeileva kaupunki

2

Rovaniemi on perinteinen palvelukaupunki

3

Rovaniemi on osallistuva ja vaikuttava kaupunki
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Rovaniemi on kestävän talouden kaupunki
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Rovaniemi on houkutteleva työikäisten kaupunki
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Rovaniemi on matkailukaupunki
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Rovaniemi on lapsiystävällinen kaupunki
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Rovaniemi on hyvinvointi- ja liikuntakaupunki (19 ääntä)
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Rovaniemi on innovaatio- ja tutkimuskaupunki
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Rovaniemi on ympäristö- ja biokaupunki

11

Rovaniemi on kulttuuri- ja taidekaupunki

12

Rovaniemi on senioriystävällinen kaupunki

13

Rovaniemi on yrittäjien kaupunki

14

Rovaniemi on kylien kaupunki

15

Rovaniemi on urbaani kaupunki

16

Rovaniemi on luontokaupunki

17

Rovaniemi on avoin ja yhteisöllinen kaupunki

19

Rovaniemi on digitaalinen ja uusien teknologioiden kaupunki

20

Rovaniemi on uudistuvien maaseutuelinkeinojen kaupunki

21

Rovaniemi on verkostokaupunki

22

Rovaniemi on kumppanuuksien kaupunki

TULOKSET: Rovaniemi on hyvinvointi- ja liikuntakaupunki
•
•
•
•
•
•
•
•

Palvelut:
Harrastusmahdollisuudet kaikkien saataville (hinta+esim. bussit)
Liikuntamahdollisuudet matkustuskohteeksi
Lumiliikuntamahdollisuuksia (lumihuvipuistoja turisteille Suomesta ja
ulkomailta)
Koululiikunnan tarkoitukseksi oman lajin löytäminen (perinteisten rinnalle
uusia lajeja)
Kaupunki luopuu rakennuksistaan ja laittaa ne vuokralle. Näin
rakennuksista pidettäisiin huolta.
Elinkeinot ja työllisyys:
Innovoimamme palvelut ovat vastaus myös elinkeino- ja työllisyysasioihin

TULOKSET: Rovaniemi on hyvinvointi- ja liikuntakaupunki
• Asuminen:
• Lastenkoti -ongelma kuntoon (lastenkotiin ei pääse tarpeeksi helposti, ei
lasta voi siirtää Kemiin)
• Ei laitoksia vaan yhteisöllistä asumista (vanhainkodit ja lastenkodit)
• Opiskelijoille yhteisöllisiä asumismahdollisuuksia, joissa olisi mm. yleistä
toimintaa, urheilumahdollisuuksia, lähikauppa, kirjasto
• Ennaltaehkäisevät palvelut
• Kynnys avun hakemiseen matalammaksi
• Kehitetään koko kaupunkia
• Koulutetaan nuoria auttamaan nuoria  Vertaistukinuoria
• Ei vähättelyä, otetaan nuorten sanomiset tosissaan

TULOKSET: Rovaniemi on hyvinvointi- ja liikuntakaupunki
• Työntekijöiden asema, ei tehdä lapsilta/nuorilta salaa (pienet huolet vs.
suuret huolet)
• Lapsen tilanteen kokonaisuus tulee huomioida  vältetään syytöksiä ja
laitoshoitoa
• Palvelurakenteen muutos: ei vain yksi porras ja hoitoon, vaan olisi
kevyempi malli 
• Nuorten Ohjaamo-toimintamalli
• Lakimuutokset!!

TULOKSET: Rovaniemi on matkailukaupunki
• Palvelut
• Tärkeää, että erotutaan joukosta, ei oteta mallia suurkaupungeista.
Tuodaan suomalaisuutta ja lappilaisuutta esiin. Palveluissa tulisi ottaa
huomioon myös etelä-suomalaiset
• Napapiiristä Lapin Satumaa, jossa on turisteille hirsimökkejä, eläintarhaluontopolku, safari-center, kauppoja, hyvä meininkii…, kiinnostavia
henkilöitä, esim. muumeja tms.
• Julkinen liikenne kuntoon – turistitkin tykkäis… (raitioliikenne)
Kulttuurikeskus, jossa olisi aina turisteille peruspaketti ja –esitys
Rovaniemestä ja Lapista
• Enemmän eloa lentokenttään!
• Rakennus, joka on samalla museo, lappilaisten kauppakeskus eli
pikkuputiikkeja siellä täällä
• Rakennuksessa on myös joulupukki, joka ottaa vieraat vastaan

TULOKSET: Rovaniemi on matkailukaupunki
• Elinkeinot ja työllisyys
• Tärkeää olisi hyödyntää poroja (enemmän poroja katukuvaan)
• Panostaa rakennusprojekteihin, joista on iloa ja hyötyä KAIKILLE: esim.
edellä mainittu kulttuurikeskus, joka kertoo Lapista toiminnallisesti ja
kiinnostavasti
• Asuminen
• Rakennusvalvontaan panostetaan enemmän (EI hometaloja / -kouluja)
• Napapiirille hirsimökkejä
• Keskuspuisto, jossa poroja turisteille nähtäville
•  Valionrantaan!
• Lentokentän uudistus, eloa lappilaisuutta, ei ole hyvä mainos tänne
tuleville turisteille

TULOKSET: Rovaniemi on lapsiystävällinen kaupunki
• Palvelut
• Neuvolat, päiväkodit, koulut, kerhot, nuorisotilat lähellä ihmisiä:
rakennettaisiin uusia neuvoloita lähemmäksi ihmisiä (sote), monipuolisia
palveluita tarpeiden mukaan (tukea lapsen kehitykseen, apua
vanhemmille…)
• Koulujen sisäilmaongelmat: oppilaiden ongelmat tulisi ratkaista
puuttumalla niiden aiheuttajaan, ei esim. oppilaan lääkitykseen. Tiloja
pitäisi tarkistaa useammin ja tulosista pitäisi puhua avoimesti oppilaille ja
vanhemmille. Jos ongelmia ilmenee, ne tulisi korjata kunnolla ennen kuin
ne pahenevat ja ihmisiä sairastuu. Uusia koulurakennuksia pitäisi rakentaa
siten, ettei niihin tulisi heti hometta/sisäilmaongelmia. Joissakin luokissa
on kylmä, toisissa kuuma. Ihmisiä on sairastunut/joutunut kotiopetukseen.

TULOKSET: Rovaniemi on lapsiystävällinen kaupunki
• Palvelut: julkinen liikenne
• Busseja kulkee liian harvoin (erityisesti viikonloppuisin, mutta ongelma
myös koululaisilla)
• Yksittäiset bussiliput ovat kalliita (3,30e); ainakin ala-asteikäisille ilmainen?
• Ratkaisu: jos hinnat alenisivat, useampi voisi käyttää niitä  käyttöön
useampia vuoroja/uudenlaisia busseja. Liikennöinnin mukaan busseja voisi
kulkea esim. 2 krt/h. Tällä hetkellä useimmat linjat kulkevat vain 1krt/h,
mikä on ainakin koululaisille liian vähän.
• Ympäristöhyödyt: julkinen liikenne (toimiva) ehkäisee ympäristön
saastuttamista
• Koulukyydit turvallisiksi: bussi mitoitetaan kyydittävien mukaan!

TULOKSET: Rovaniemi on lapsiystävällinen kaupunki
•
•
•
•
•
•

Elinkeinot ja työllisyys
Lapsille ja nuorille suunnatut palvelut lisäisivät työllisyyttä laajasti
Asuminen
Leikkipuistoja lähellä perheitä
Lapsiperheille sopivia asuntoja keskustassa ja muualla
Lastenvaunujen huomioiminen, varastoja, isompia asuntoja

TULOKSET: Rovaniemi on osallistuva ja vaikuttava kaupunki
•
•
•
•
•
•

Palvelut
Nuorisovaltuustolle enemmän painoarvoa ”Kuullaan muttei kuunnella”
Hieno välikäsi Nuvasta päättäjille
Oppilaskuntiakin kuullaan ja annetaan tehdä jotain
Simppeli platform. Kaiken ikäisille yhtä helppoa.
Tiedotukseen apua: sanomalehti/digiversio, some, opon tunnit, tv,
kampajat ja pop up –pisteet, paikalliset tapahtumat ja perehtyneitä
työntekijöitä

TULOKSET: Rovaniemi on osallistuva ja vaikuttava kaupunki

• Elinkeinot ja työllisyys
• Työpaikkojen porrashallinto alas, keskustelevampi ilmapiiri (tähän
perehtyneitä työntekijöitä, heitä löytyy)
• Asuminen
• ”Kampushenki”, asuntoloita joiden toimintamallit osittain opiskelijoiden
päätettävissä

TULOKSET: Rovaniemi on avoin ja yhteisöllinen kaupunki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palvelut
Kaikki palvelut kaikille ja kaikkialla käytössä
Palveluita on helppo käyttää (esim. nettipalvelut ja terveydenhuolto)
Palvelut toimivat kokonaisuutena
Matala kynnys
Joka paikasta hyvät yhteydet (bussi, informaatio yms.) ydinkaupunkiin
Aikuiset tietävät mitä kouluissa tapahtuu
Ihmiset tietävät ylipäänsä mitä palveluita on mahdollisuus saada
On olemassa selvät kanavat vaikuttamiseen
Opetetaan jo lapsille alusta alkaen, että sukupuolia ei voi erotella
toisistaan
Lapsia ei saa kasvattaa stereotyyppeihin (opettajat avoinmielisiä,
ilmiöpohjaista opetusta)
Jos ollaan oikeasti tasa-arvoisia, siitä ei tarvitse koko ajan muistuttaa ja
korostaa sen mukaista käytöstä
Ei erikseen lasten leluosastojen sukupuolierotteluja. Liiallinen sukupuolien
erottelu pois (kaupoissa ja kaikkialla)
Unisex-vessat

TULOKSET: Rovaniemi on avoin ja yhteisöllinen kaupunki
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elinkeinot ja työllisyys
Kaikki otetaan avoimesti vastaan ja toisia kannustetaan
Asuminen
Puistoja – kaikkien käytössä, nurmikentät, lammet yms. vanha kunnon
puisto
Lähiliikuntapaikkoja
Samat mahdollisuudet riippumatta asuinpaikasta
Kaikille yhteisiä olotiloja (nuorisotilan tapaisia yms.)
Kaupunki tukee kaikkia elinkeinoja
Ihmiset uskaltavat puhua toisilleen siten kuin asiat ovat (pysytään
todenmukaisina)

TULOKSET: Rovaniemi on avoin ja yhteisöllinen kaupunki
• Kaikki kulminoituu hyvään toimivaan julkiseen liikenteeseen
• Lapselle ei voi kostaa vanhempien valintaa; asunko keskustassa vai
kauempana (Palvelu-Lappi)
• Enemmän kohtaamispaikkoja asuntoalueille!
• Luontoa, mutta ei suojeltuja alueita, voi kohdata muita viettää aikaa!

NUORTEN KUNTAKUVAT JA ARVOTTAMINEN: analyysi ja
johtopäätökset
Kokonaisvaltaisuus, ihmislähtöisyys ja yhteisöllisyys
Muotoilu, kehittäminen ja innovaatiot
Ennaltaehkäisy, keveys ja ketteryys
Julkinen tila, julkinen liikkuminen: laaja tarve, yhteydessä paradigmatason
muutoksiin
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, osallisuus ja vaikuttaminen: Rovaniemi 2025
arvoperusta?
•
•
•
•

