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HYVINVOINTIKERTOMUKSEN VASTUUTAHOT JA
SISÄLTÖ
Vastuutaho:
Rovaniemen kaupungin strateginen hallinto

Rakenne:
Hyvinvointikertomus pohjautuu Kuntaliiton hallinnoiman sähköisen hyvinvointikertomuksen mukaiseen rakenteeseen.
Kerran valtuustokaudessa laaditaan laaja kertomus ja muina vuosina viimeaikaista kehitystä tarkasteleva
vuosittainen kertomus.
Vuoden 2015 hyvinvointikertomus on kolmiosainen. Osa I käsittelee mennyttä kehitystä, erityisesti tuoreimpia
käytettävissä olevia indikaattoritietoja, joista valtaosa on vuodelta 2014. Mukana ovat sähköisen
hyvinvointikertomuksen indikaattorien analyysi, köyhyyden torjunnan kuvaaminen, turvallisuus- ja ympäristöosiot
sekä katsaukset koetun hyvinvoinnin kyselyjen tietoihin. Lisäksi osiossa I on luotu tilannekatsaus laajassa
hyvinvointikertomuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen raportoimalla tehtyjä toimenpiteitä. Osion I lopusta
löytyvät johtopäätökset kehittämisehdotuksineen.
Osa II sisältää kaupunkistrategian painotukset ja linjaukset, luettelon hyvinvoinnin edistämistä tukevista ohjelmista
ja suunnitelmista sekä laajaan hyvinvointikertomukseen laaditun taulukon hyvinvoinnin edistämisestä nykyisellä
valtuustokaudella.
Osa III sisältää valtuuston päätöksen hyväksyä hyvinvointikertomus.

Katsaus sisältöön:
Paljon on tapahtunut vuoden aikana ihmisten arjessa ja kaupungin toiminnassa. Yksiselitteistä arviota hyvinvoinnin
kehityksestä on hankala antaa, mutta tilastoja tarkastelemalla voi todeta, ettei mitään radikaalia muutosta
rovaniemeläisten hyvinvoinnissa ole tapahtunut. Tässä hyvinvointikertomuksessa on nostettu esiin merkittävimmät
muutokset indikaattoreissa, kurkistettu ihmisten ja järjestöjen kokemaan sekä raportoitu asetettujen toimenpiteiden
etenemisestä. Hyvinvointikertomuksen liitteenä olevaan indikaattoripakettiin on
kerätty analyysissä käytetyt kuviot, taulukot ja muu taustatieto, jota sähköisestä työvälineestä johtuen ei ole voinut
muuten esille tuoda. Liitemateriaali on oiva keino tutustua hyvinvointiin vieläkin syvällisemmin.
Kertomuksessa uusina asioina ovat köyhyyden ennaltaehkäisemisen toimenpiteiden esille nostaminen ja
rintamaveteraanien kotona asumista tukevien avopalvelujen toteutumisen raportointi; molemmat
valtuustoaloitteiden myötä hyvinvointikertomukseen tiensä löytäneitä. Järjestöille suunnattu hyvinvointikysely
nousee kuitenkin merkittävimmäksi uudistukseksi. Kyselyn avulla järjestöjen ääni on saatu mukaan
hyvinvointikertomustyöhön ja järjestöjen kuulemisesta kyselyn avulla onkin tarkoitus luoda vuosittainen rutiini osana
hyvinvointikertomuksen laadintaa. Lisäksi kertomukseen on tuotu poliisin katsauksen lisäksi pelastuslaitoksen
silmäys menneeseen vuoteen.
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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA
1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Elinvoima:
(Diat 3-8)
Rovaniemen väestörakenne on koko maan keskitasoa nuorempaa. Tästä johtuen väestöllinen huoltosuhde on pysynyt
viime vuodet selvästi koko maan tasoa matalampana. Tulevina vuosina ero koko maan tasoon tulee kuitenkin
kaventumaan. Tämä on tulee ottaa huomioon palveluja järjestettäessä ja kaupunkia kehitettäessä, jotta uuden
tilanteen mukanaan tuomiin haasteisiin pystytään vastaamaan.
Yksi merkittävä tekijä huoltosuhteenkin kannalta on vuosittainen tappio kuntien välisessä muuttoliikkeessä. Usein
poismuuttajat ovat työikäisiä, opintonsa juuri päättäneitä nuoria aikuisia. Nykyistä suurempi osa heistä tulisi saada
jäämään kaupunkiin. Tähän pyritään osaltaan vastaamaan kaupungin, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun
välisellä yhteistyösopimuksella. Positiivista on, että Rovaniemen luonnollinen väestönlisäys on pysynyt viime vuosina
selvästi voitollisena ja Rovaniemi saa muuttovoittoa nettomaahanmuutosta. Näin ollen vuosittainen väestönlisäys on
ollut viime vuosina noin 300 henkilön luokkaa.
Rovaniemeläiset ovat koulutetumpia kuin väestö maassa keskimäärin. Koulutustaso on kasvanut tasaisesti viime
vuosina.
Työttömien määrä ja työttömyysaste kasvoivat hieman vuonna 2015. Keskimäärin vuonna 2015 työttömänä oli 4
638 rovaniemeläistä. Työttömyysprosentti oli 15,5. Nuorisotyöttömien määrä pysyi vuonna 2015 vuoden 2014
tasolla, vaikkakin kuukausittaista vaihtelua tapahtui. Keskimäärin nuorisotyöttömiä oli 712. Myös
pitkäaikaistyöttömien määrä pysyi tasaisena. Keskimäärin pitkäaikaistyöttömiä rovaniemeläisiä oli 1 341.
Tarkemmin toimintaympäristöä on avattu toimintaympäristön tilastot -asiakirjassa, johon voi tutustua Rovaniemen
tilastosivustolla. Sivusto löytyy kaupungin internetsivuilta kohdan kuntainfo alta.

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet:
Perheet ja asuminen
(Diat 10 - 12)
Lapsiperheiden osuus perheistä on pienentynyt viime vuosina. Rovaniemellä on kuitenkin enemmän lapsiperheitä,
kuin maassa keskimäärin. Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä sen sijaan kasvoi hieman vuonna 2014 parin
tasaisemman vuoden jälkeen. Myös yksinhuoltajaperheitä on Rovaniemellä enemmän kuin maassa keskimäärin.
Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuus lapsiasuntokunnista on pysynyt viime vuodet hieman alle 30 prosentin
lukemissa, vaikka lievää kasvua onkin tapahtunut. Osuus on lähellä koko maan tasoa.

Päivähoito
(Dia 13)
Lasten määrä on kasvanut sekä kunnallisessa että yksityisessä päiväkotihoidossa ja varhaiskasvatuskerhoissa.
Perhepäivähoidon määrä on edellään vähentynyt perhepäivähoitajien eläköitymisen vuoksi eikä uusia hoitajia ole
juurikaan saatu rekrytoitua.
Palvelusetelin myötä syksystä 2014 alkaen, yksityisten päivähoitopaikkojen määrä on kasvanut. Samalla on
supistettu omaa toimintaa varhaiskasvatuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti.
Maksuttomia varhaiskasvatuskerhoja lisäämällä asiakkaita on ohjautunut kevyempiin palveluihin. Lisäksi avoimiin
varhaiskasvatuspalveluihin kuuluva avoin päiväkoti tukee perheitä kasvatustehtävissä. Vuonna 2015 avoimen
päiväkodin toimintaan osallistui 900-1000 lasta vanhempansa kanssa.
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Viime vuosina tehtyjen uudistusten myötä, vanhemmilla on valittavanaan enemmän vaihtoehtoja vastaamaan
perheen tarpeisiin.

Lastensuojelu
(Diat 14 ja 15 )
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä pieneni hieman vuonna 2015. Huostassa olleiden lasten ja
nuorten määrä pysyi edellisvuoden tasolla vuonna 2015. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 189 ilmoituksella.
Lastensuojelun sijaishuollon sijoitukset painottuvat sijaisperhehoitoon: sijaisperhehoidon osuus on kasvanut
edellisestä vuodesta, kun taas laitossijoitukset ovat asetettujen tavoitteiden mukaisesti vähentyneet.
Laitossijoitusten 48 sijoituksesta 34 oli ostopalvelulaitoksissa ja 14 omassa Etelärinteen lapsi-ja nuorisokodissa.
Sijaisperhehoidon osuus oli 70 % ja muiden sijaishuollon yksiköiden osuus 30 %. Panostukset lastensuojelun
avohuoltoon ja ennalta ehkäiseviin perhepalveluihin näkyvät sijoitustarpeiden vähenemisenä. Sijaisperhehoitajille
järjestetään koulutusta kaupungin toimesta niin lastensuojelun kuin vammaispalveluiden tarpeisiin.

Perheneuvola
(Dia 16)
Perheneuvolan asiakkaiden määrä laski vuonna 2014. Asiakkuuksia suhteessa alle 18-vuotiaaseen väestöön oli
Rovaniemellä saman verran kuin koko maassa keskimäärin. Perheneuvolan työote on muuttunut siten, että
keskittymistiimi on ottanut osansa kouluikäisten asiakkuuksista, jotka perheneuvolassa ovat näin ollen vähentyneet.
Lisäksi perheiden osalta on keskitytty aiempaa enemmän vanhempien kanssa työskentelyyn, jolloin asiakkuuksissa
eivät näy lapset.

Nuoret ja nuoret aikuiset:
Valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä käytetyn sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kapasiteettiongelmista johtuen
uusia kuntakohtaisia kouluterveyskyselyn tuloksia ei ollut käytettävissä hyvinvointikertomusta laadittaessa.
Kouluterveyskyselyn kyselylomakkeen sisältöä, tiedonkeruuprosessia ja raportointia uudistetaan parhaillaan.
Seuraava valtakunnallinen tiedonkeruu toteutettaneen keväällä 2017.

Terveys
(Diat 18 - 21)
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden nuorten osuus laski vuonna 2014. Ero koko maan tasoon
kaventui. Positiiviseen kehitykseen on voinut vaikuttaa nuorten mielenterveyspalvelujen, Nupin toiminnan
laajentuminen ja integroituminen nuorten palveluihin.
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneiden nuorten osuus puolestaan
kasvoi vuonna 2014. Osuus on nyt samassa tasossa kuin maassa keskimäärin. Kehitykseen on voinut vaikuttaa
Monet-hankkeen toimintamalli, jossa työttömiä työhakijoita on ohjattu oikeiden järjestelmien piiriin. Esimerkiksi
työttömille työnhakijoille on tehty selvittely, jonka myötä osa on päätynyt eläkkeelle. SOTKAnetin mukaan vuonna
2007 noin puolella mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneista oli koko
maan tasolla mielenterveysdiagnoosina älyllinen kehitysvammaisuus.
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden nuorten määrä on pysynyt viime
vuosina tasaisena ja lähellä koko maan tasoa. Rovaniemen tasoon vaikuttanee nuorisoasema Romppu, joka on
matalan kynnyksen palvelupiste.
Niiden rovaniemeläisten nuorten osuus, joille tehtiin raskaudenkeskeytys vuonna 2014 pieneni hieman. Osuus on
edelleen koko maan tasoa suurempi. Tämän asian korjaamiseksi ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja
sivistyspalvelut tehneet tiivistä yhteistyötä.
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Koulutus ja toimeentulo
(Diat 22 - 25)
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus jatkoi lievää laskua vuonna 2014. Osuus on koko maan tasoa matalampi.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijoista opintonsa vuonna 2014 keskeytti 10.3 prosenttia. Näistä noin
puolet eli 5,3 prosenttia oli negatiivista eroamista (keskeyttäminen siten, että ei ole tietoa jatkosta muualla).
Jaottelu on muuttunut toimipisteittäiseksi, joten suoraa vertailua aiempiin vuosiin ei voida tehdä. Opintojen
negatiivinen keskeyttäminen, vaikuttaisi kuitenkin pienentyneen kaikissa yksiköissä. Rovaniemen
koulutuskuntayhtymän tiedoissa ovat mukana myös Sodankylä ja Kittilä. Lukio-opintojen keskeyttäminen on
harvinaisempaa kuin ammatillisten opintojen. Negatiivista keskeyttämistä on vähän; syksyllä 2015 sitä ei tapahtunut
ollenkaan.
Rovaniemellä on hieman koko maan tasoa vähemmän pitkäaikaisesti (vähintään 10 kk/vuosi) toimeentulotukea
saaneita nuoria aikuisia. Vuonna 2014 heidän prosenttiosuutensa vastaavanikäisestä väestöstä laski hieman.

Sosiaaliset suhteet
(Diat 26 -28)
Vuonna 2015 nuorisotilojen käyttäjämäärät laskivat hieman. Määrissä tapahtuu vuosittain vaihtelua, johtuen
nuorisotiloilla noin kolmen vuoden välein tapahtuvista sukupolven vaihdoksista. Tilakohtaiset muutokset on avattu
tarkemmin hyvinvointikertomuksen liitemateriaalissa.
Myös etsivä nuorisotyön asiakasmäärät pienentyivät hieman vuodesta 2014. Tavoitettuja nuoria oli 132 ja nuoria,
joihin oltiin yhteydessä, mutta joita ei tavoitettu, oli 34. Eniten nuoria ohjautui 2. asteen ammatillisesta
koulutuksesta ja TE-palveluista. Myös nuorten suoria yhteydenottoja tuli. Työntekijän vaihtuminen sekä keväällä
2015 toimintansa aloittanut Nuorten Ohjaamo saattoivat vaikuttaa asiakasmääriin. Syksyllä 2015 onkin Ohjaamon
yhteisten palavereiden myötä mietitty työnjakoa asiakas- ja palveluohjauksessa.
Hyvinvointikertomuksen liitemateriaalissa on kuvattu tarkemmin etsivä nuorisotyön toteutumista ja nuorisopalvelujen
toimintaa vuonna 2015, kuten nuorten osallistumista ja nuorisopalvelujen uusia toimintamuotoja.

Työikäiset:
Terveys
(Diat 30 ja 31)
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen 25-64-vuotiaiden rovaniemeläisten osuus tuhatta
vastaavan ikäistä kohti laski hieman vuonna 2014. Suuntaus oli sama myös vertailukohteissa. Osuus on koko maan
tasoa suurempi.
Raskaudenkeskeytyksen tehneiden osuus 15-49-vuotiaista rovaniemeläisistä laski vuonna 2014. Rovaniemeläiset
naiset tekevät enemmän raskaudenkeskeytyksiä kuin naiset maassa keskimäärin. Ero pieneni hieman vuonna 2014.

Toimeentulo ja työllisyys
(Diat 32 - 36)
Sairauspäivärahaa saaneiden osuus pieneni vuonna 2013 selkeästi. Samalla ero koko maan tasoon kaventui.
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuus 25-64-vuotiasta jatkoi vuonna 2014 tasaista lievää laskua, joka
alkoi vuonna 2010. Osuus on lähes tasoissa koko maan tason kanssa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden
kehitys on samansuuntaista kaikkien toimeentulotukea saaneiden osuuden kehityksen kanssa. Pitkäaikaisasiakkaiden
osuus väestöstä mittaa paremmin todellista köyhyyttä kuin kaikkien toimeentulotukiasiakkaiden osuus.
Rakennetyöttömyys eli vaikeasti työllistyvien määrä on ollut viime vuodet kasvussa. Kehitys on ollut sama kaikissa
vertailukohteissa. Rakennetyöttömyys on Rovaniemellä hieman koko maan tasoa korkeampi.
Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus pieneni hieman vuonna 2013. Vastaava muutos tapahtui myös koko maan
tasolla, joten rovaniemeläisten työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus on edelleen aavistuksen koko maan
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keskiarvoa korkeampi. Indikaattorissa voi näyttäytyä tulevaisuudessa Monet-hankkeen toimintamalli, jossa työttömiä
työhakijoita on ohjattu oikeiden järjestelmien piiriin.
Rovaniemeläisten keskimääräinen siirtymisikä eläkkeelle pysyi vuonna 2014 vuosien 2012 ja 2013 tasossa eli
eläkeiän nousu vaikuttaisi pysähtyneen, Koko maan tasolla on kasvu on jatkunut lievänä. Keskimääräinen
eläkkeellesiirtymisikä, 57,7 vuotta, on 1,9 vuotta matalampi kuin maassa keskimäärin.

Ikäihmiset:
Terveys
(Diat 38 - 40)
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit kasvoivat 65 vuotta täyttäneiden osalta hieman vuonna 2014.
Osuus on vähän suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Rovaniemellä on pitkäaikaissairauksien kontrollikäyntejä
siirretty lääkäreiltä koulutuksen saaneille hoitajille. Pikapoli-toiminnan aloittamisen myötä avohoidon lääkärikäyntien
saatavuus on parantunut loppuvuodesta 2014 alkaen, jolloin käyntimäärät lääkärillä ovat kasvaneet.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden osuus laski hieman vuonna 2014. Rovaniemi
erottuu kuitenkin yhä koko maan tasosta negatiivisesti. Erityiskorvausoikeus kuvaa melko hyvin
pitkäaikaissairastavuutta väestössä. Sen ulkopuolelle jää kuitenkin mm. allergioita ja joitakin tuki- ja
liikuntaelinsairauksia.
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen 65 täyttäneiden osuus vastaavan ikäisistä pysyi vuonna
2014 lähes samassa tasossa kuin vuotta aiemmin. Osuus on lähellä koko maan tasoa.

Asuminen ja kotihoito
(Diat 41 - 47)
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokastaan pysyi vuonna 2014 lähes edellisvuoden tasolla. Osuus
(91 prosenttia ikäluokasta) on hieman yli maan keskimääräisen tason. Kotona asuminen on kehittynyt tavoitteiden
mukaisesti. Yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvoi hieman vuonna 2014. Ero koko maan tasoon kasvoi
suuremmaksi.
Rovaniemi lähti mukaan ARAn Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeeseen vuonna 2014. Vuonna 2015 myönnettiin
hissiavustusta yhteen kohteeseen.
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus vastaavanikäisistä läheni
edelleen vuonna 2014 koko maan tasoa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoivaosastoilla olevien 75 vuotta täyttäneiden
rovaniemeläisten osuus vastaavanikäisistä jatkoi hyvin lievää laskua vuonna 2014. Osuus on matalampi kuin koko
maassa keskimäärin. Rovaniemellä on edetty tavoitteiden mukaisesti.
Omaishoidontuensaajien osuus pysyi vuonna 2014 edellisvuosien tasossa ja koko maan tasoa korkeampana eli
ikäohjelman tavoitteiden mukaisena.
Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvoi vuonna 2014. Samalla osuus nousi
jälleen koko maan tasoa korkeammaksi. Vuonna 2013 kotihoidon asiakasrakennetta käytiin läpi ja asiakkaita
ohjattiin tarvittaessa muihin avopalveluihin, mm. seniorineuvoloihin. Tavoitteena on lisätä kotona asumisen osuutta
nykyisestä.

Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut
Palvelujen piiriin kuuluvien rintamaveteraanien kokonaismäärä vuonna 2015 oli Rovaniemellä 572. Joukosta on
vähennetty ympärivuorokautisen hoivan piirissä asuvat ja 10 % elinkoronsaajat. Rintamaveteraanien määrästä on
vähennetty myös kunnassa asuvien sotainvalidien määrä. Kotiin annettavien kunnallisten avopalvelujen piiriin jäi 431
henkilöä, joista kotiin vietäviä palveluja oli hakenut 376 henkilöä. Syitä siihen miksi kaikki eivät ole kotiin
annettavien palvelujen piirissä: Osa rintamaveteraaneista ei ole halunnut käyttää heille kohdennettua palvelujen
ostoon tarkoitettua määrärahaa (3) ja vuoden aikana rintamaveteraaneja on siirtynyt kotoa laitoshoitoon tai osa
rintamaveteraaneista on kuollut (52). Palveluun oikeutetut on tavoitettu erittäin hyvin. Ikäihmisten
palveluohjauksessa veteraaniasioita on hoitanut palveluohjaaja ja kaksi veteraanityöntekijää. Palveluohjaaja on
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aloittanut yhteyshenkilönä toimimisen vuoden 2014 alusta. Edellisen vuoden asiakaspalautteen johdosta
veteraanityöntekijöiden työpanosta on nostettu asiakastyöhön. Vuonna 2015 molemmat veteraanityöntekijät
palkattiin 100 % työsuhteeseen ajalle 1.4.2015-31.3.2016. Heidän työpanoksestaan on laskettu 3,5h/pvä välitöntä
työaikaa. Lomat on huomioitu.
Valtionkonttorilta saatua rahaa, 249 705 €, rintamaveteraaneille on käytetty kahden veteraanityöntekijän
palkkaamiseen, toimintapäivien järjestämiseen (6 keväällä + 6 syksyllä), kuljetuksiin toimintapäiville ja muihin
kuluihin (kirjeiden postitus). Veteraanit ovat osallistuneet aktiivisesti toimintapäiville. Saadun palautteen mukaan
toimintapäivät ovat olleet suosittuja ja niitä toivotaan jatkettavan vuonna 2016.
Rahaa jäi edellisten kulujen jälkeen jaettavaksi henkilökohtaisiin rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin
158 090 €. Raha jaettiin hakijoiden kesken; jokainen veteraani sai 420 €. Lisämääräraha (syyskuu 2015) jaettiin
kokonaisuudessaan rintamaveteraaneille ja rahan suuruus oli 160 €/rintamaveteraani. Tarkkaa summaa
rintamaveteraanirahojen käytöstä ei ole tällä hetkellä tiedossa, sillä rintamaveteraaneille suunnattua rahaa käytetään
vielä keväällä 2016.
Palveluohjaaja koordinoi rintamaveteraanien kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluita. Veteraanityöntekijät ottavat
yhteyttä kaikkiin veteraaneihin ja tarvittaessa sopivat kotikäynnit. Kaikille veteraanirahaa hakeneille soitetaan. Aluksi
on soitettu heille, jotka eivät laskutuksen seurannan mukaan ole käyttäneet myönnettyä palvelua.
Veteraanityöntekijä avustaa tarvittaessa palvelun tilaamisessa. Yhteydenottopuhelut sisältävät paljon ohjausta ja
neuvontaa. Työntekijät ovat ohjanneet hakemaan mm. kuntoutusta ja kotiapua.
Veteraanien kotiin vietäviä avopalveluja ovat esimerkiksi kotihoidon palvelut (pesuapu, saattaja-apu, taksimatkat
virkistäytymiseen/asiointiin, jalkojenhoito kotona), kotiin kuljetettavat ateriat, ateriasetelit (ruokailu kodin
ulkopuolella ateriapaikassa), kodinhoidolliset työt (siivous, pyykkihuolto, pihatyöt, polttopuiden
hankinta/pilkkominen) ja omaishoitajan vapaapäivän järjestäminen kotona (ei koske lakisääteistä vapaapäivää).
Näistä palveluista kaikkia muita paitsi omaishoitajan vapaapäiviä on käytetty rintamaveteraaneille jaetusta rahasta.
Eniten rahaa on käytetty kotiin kuljetettaviin aterioihin, ateriaseteleihin sekä kodinhoidollisiin töihin.
Veteraanityöntekijät ovat kotikäynneillä asiakkaan toiveiden mukaan mm. avustaneet asioinnissa, lomakkeiden
täyttämisessä, lukeneet, seurustelleet, ulkoilleet, leiponeet, järjestäneet kahvihetkiä, käyneet kaupungilla yhdessä
asiakkaan kanssa, avustaneet pienissä kotiaskareissa sekä opastaneet eri asioissa. Asiakkaiden toiveet on huomioitu
ja heidän kanssaan yhdessä sovitaan, mitä käynneillä tehdään. Tärkeintä asiakkaiden antaman palautteen mukaan
on ollut kiireetön yhdessäolo ja sosiaalinen kanssakäyminen. Palvelua annetaan tasapuolisesti kaikille
rintamaveteraaneille koko laajan kaupungin alueella, myös äärialueilla. Käyntejä rintamaveteraanien luona on ollut
muun muassa Niesissä, Auttissa, Lohinivassa ym. Käynnit on sovittu tarpeen mukaan.
Rovaniemellä veteraanikuntoutusta on järjestetty avokuntoutuksena, päiväkuntoutuksena ja laitoskuntoutuksena.
Kaikki kuntoutus ostetaan ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Avokuntoutusta on annettu pääsääntöisesti
veteraaneille kotiin, jolloin fysioterapeutti on antanut veteraanien toiveiden ja tarpeiden mukaan ohjausta, hoitoja tai
hierontaa. Päiväkuntoutusta on järjestetty alueen veteraaneille Lapin kuntoutuksessa. Laitoskuntoutusta on ollut eri
paikoissa, jotka ovat valtionkonttorin kilpailuttamia laitoksia. Veteraanikuntoutukseen pääsevät kaikki ne veteraanit,
jotka ovat kuntoutusta hakeneet. Veteraanit ovat ikääntyneitä ja aiempaa huonokuntoisempia joten he toivovat
enenevässä määrin kotona tapahtuvaa kuntoutusta.
Vuonna 2015 veteraanikuntoutukseen myönnettiin määrärahaa 447 794 € ja lisämäärärahaa 115 821 € (yhteensä
563 615 €). Kuntoutuspäätöksiä tehtiin avokuntoutukseen 181 veteraanille, päiväkuntoutukseen 23 veteraanille sekä
laitoskuntoutukseen 150 veteraanille ja 15 veteraanin puolisolle. Tarkkaa summaa veteraanikuntoutusrahojen
käytöstä ei ole tällä hetkellä tiedossa, sillä veteraaneille suunnattua rahaa käytetään vielä keväällä 2016.
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Kaikki ikäryhmät:
Terveys
(Diat 49 -52)
Kelan sairastavuusindeksi kasvoi vuonna 2014 hieman vuoden 2013 tasosta. Indeksiluku (106,4) on koko maan
tasoa (100) suurempi. Sairastavuusindeksi muodostuu kuolleisuusindeksistä, lääkekorvausindeksistä ja
työkyvyttömyysindeksistä. Kuolleisuusindeksi (98,3) laski hieman ja oli koko maan tasoa parempi.
Lääkekorvausindeksi (110,8) ei muuttunut edellisvuodesta, mutta työkyvyttömyysindeksin (110,0) indeksiluku kasvoi
kahdella.
Kelan kansantauti-indeksi kasvoi vuonna 2015. Indeksiluku (119,7) on selvästi koko maan tasoa (100) suurempi.
Kansantauti-indeksi muodostuu seitsemästä indeksistä. Näistä laskivat sydämeen vajaatoiminta ja sepelvaltimotauti
ja kasvoivat diabetes, psykoosit, nivelreuma, astma ja verenpainetauti. Kehitys oli sama kuin vuonna 2014.
Rovaniemellä on osallistuttu valtimotautien laatuverkoston toimintaan, jossa painopisteenä on diabeteksen
ensitietoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja astmapotilaan hoitopolun kehittäminen.
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset jatkoivat vuonna 2014 kasvua sekä Rovaniemellä että kaikissa
vertailukohteissa. Nettokustannukset (3 842 €) asukasta kohti olivat Rovaniemellä koko maan tasoa korkeammat.

Liikunta
(Dia 53)
Liikunnan asema lainsäädännössä nivoutuu pitkälti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Liikunnan vaikutus
työkykyyn, terveyteen ja kansantautien ehkäisyyn tunnetaan nykypäivänä laajasti. Uusi liikuntalaki tuli voimaan
1.5.2015. Uudella liikuntalailla haluttiin muun muassa vahvistaa liikunnan peruspalveluluonnetta sekä monialaista ja
-ammatillista yhteistyötä. Lain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä.
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja
hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien
seuratoiminta, sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua
eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla
tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.
Kaupungin liikuntapalvelut tuottivat soveltavan liikunnan, terveysliikunnan ja uimahallin ryhmäliikuntapalveluja eri
ikäryhmille. Soveltavan ryhmäliikunnan ohjauksia tuotettiin yhteensä 518 tuntia ja ohjauksissa oli 6 314
käyntikertaa. Terveysliikunnassa työikäisten ryhmäliikunnan ohjaustunteja oli yhteensä 918 tuntia ja ohjauksissa oli
11 523 käyntikertaa, ikäihmisten ryhmäliikunnan ohjaustunteja tuotettiin yhteensä 1 245 tuntia ja ohjauksissa oli 20
726 käyntikertaa. Ikäihmisten ryhmäliikuntapalvelujen lisäksi järjestettiin mm. Kylien liikunta -tapahtumia
uimahallissa yhteiskuljetuksina eri suunnittain maaseutukylistä, Soveltavan liikunnan talvipäivä ja liikuntapalvelut oli
yksi Sykettä syksyyn toimintaa talveen -tapahtuman tuottajista.
Lasten ja nuorten liikuntakerhoja tuotettiin ostopalveluna eri kouluilla. Kerhoja toteutui vuoden aikana yhteensä 47
(syksy ja kevät). Kerhoihin osallistui yhteensä 714 kerholaista, kerhokertoja oli yhteensä 705 ja kerhokäyntejä 8438.
Yhteistyöverkosto Sportisti Roi:n toimintaa jatkettiin kaupungin liikuntapalveluiden osa-aikaisella koordinoinnilla.
Sportisti Roi tuotti lasten ja nuorten liikuntakerhotoimintaa ja liikuntatapahtumia. Verkostossa on mukana paikallisia
palvelujen tuottajia sekä kolmannen sektorin liikuntapalvelujen tuottajia, liikunta- ja urheilujärjestöjä.
Maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan keinoin tehtiin Koto-hankkeen ja siihen Lapin aluehallintoviraston
myöntämän avustuksen avulla.
Uimahallipalvelut koostuvat allaspalveluista ja ryhmäliikuntapalveluista. Ryhmäliikuntapalveluista merkittävimmät
olivat lasten kesän uimakoulut ja koululaisten uimakoulut. Ryhmäliikunnan ohjaustunteja kertyi yhteensä 1 663
tuntia ja käyntikertoja 17 460. Uimahallin käyntikerrat olivat yhteensä 205 767 käyntiä.
Rovaniemellä toimii noin 200 järjestöä, jotka tuottavat suurimman osan seudulla toteutettavista liikunta- ja
urheilupalveluista. Kaupunki tukee omaehtoista liikuntatoimintaa myöntämällä toimijoille harjoitusvuoroja
hallinnoimilleen liikuntapaikoille, myöntämällä järjestöille vuokratukea liikuntapaikoille, jotka eivät ole kaupungin
hallinnoimia tai omistamia sekä myöntämällä liikuntatoimintaa tuottaville järjestöille rahallista avustusta
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liikuntatoiminnallisin perustein. Vuokratukea myönnetään yhdistyksille, joille kaupungilla ei ole osoittaa sen
hallinnoimia tiloja.

Kulttuuri
(Diat 54 - 59)
Rovaniemen kulttuurinen infrastruktuuri on hyvä. Elämyksiä ja kohtaamisia tarjottiin kaikissa kaupungin
kulttuurikohteissa, kuten myös mahdollisuuksia omaehtoiseen tekemiseen. Innostava, monipuolinen ja laadukas
kulttuurielämä on keskeinen osa kaupungin elinvoimaa, viihtyvyyttä sekä vetovoimaisuutta ja aivan olennainen osa
hyvinvointia. Kulttuuri ja taide tarjosivat virikkeitä, kokemuksia, ennaltaehkäiseviä lähipalveluja ja ennen kaikkea
tekemisen iloa. Hyvinvointipalvelujen ketjussa kulttuurilla ja taiteella on tärkeä rooli yhteisöllisyyden edistäjänä,
hyvän mielen tuojana ja osallisuuden kokemusten tuottajana. Lappia-talo avattiin jälleen yleisölle syksyllä 2015.
Rovaniemen kaupunki sai UNICEF Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen, jonka juhlinnassa myös kulttuuripalvelut
olivat mukana. Tunnustuksen myöntämisen perusteena oli erityisesti lasten demokratiakasvatuksessa onnistuminen.
Yhdessä henkilöstöyksikön kanssa järjestettiin 14.9. poikkialainen kehittämis- ja verkostoitumispäivä Kulttuurista
hyvinvointia kaupunkilaisilla, jonka tavoitteena oli erityisesti yhteinen tekeminen ja dialogi sekä osallisuuden
edistäminen. Koulutuksesta jäi elämään monta hyvää asiaa, kuten osallistuminen tutkimushankkeeseen sekä
Rovaniemen kaupungissa joulukuussa toteutettu Hyvän mielen viikko.
Yleisen kulttuurituottamisen palvelut ovat matalan kynnyksen lähipalveluja, kuntalaisten elämänlaadun edistäjiä.
Kulttuuritarjonnassa korostui asiakaslähtöisyys, alueellinen tasapuolisuus ja eri asiakasryhmien huomioiminen. Lapin
lastenkulttuuriverkoston (Kemi, Tornio, Ranua, Kolari, Kittilä, Saamelaiskäräjät ja Rovaniemi) koordinaatio oli
edelleen Rovaniemen kulttuuripalveluissa. Rovaniemelle saatiin OKM:n Kulttuurivoltti-hankeraha, joka kohdennettiin
Rovaniemen koulujen saamelaislasten kulttuurikasvatukseen. Vuoden aikana neuvoteltiin Sodankylän kunnan
liittymisestä lastenkulttuuriverkostoon. Rovaniemen kaupunki liittyi mukaan Suomen Lastenkulttuurikeskusten
Liittoon. Satusivellin-toiminta jatkui ja siinä oli mukana 555 lasta ja 22 kaupungin päiväkotia.
Lastenkulttuuritoiminnan avulla tavoitettiin vuoden aikana yli 10 000 lasta ja nuorta.
Kulttuurituottajat järjestivät toimintavuonna yhteensä 244 kulttuuritapahtumaa, pääosin yhteistyössä joko
kolmannen sektorin tai kaupungin muiden palveluyksiköiden kanssa. Maahanmuuttajaryhmien ja erityisryhmien
kanssa tehtiin yhteistyötä. Ikäihmisille suunnattujen kulttuuripalvelujen yhteistyötahoina oli muun muassa
vanhuspalvelukeskus ja eläkeläisjärjestöjä. Monipuolisen ja yhteisöllisellä tavalla toteutetun Rovaniemi-viikon 2015
kävijämäärä oli ennätyksellinen lähes 44 000 kävijää, tapahtumia yhteensä 151.
Lastenkulttuuritapahtumien kävijämäärät pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla ja muiden kulttuuritapahtumien
kävijämäärissä oli 25,5 prosentin nousu. Kaikkien järjestettyjen tapahtumien määrässä oli 19,6 prosentin nousu.
Kulttuuripalveluja järjestettiin myös yhteistyössä aluelautakuntien, kyläyhdistysten ja muiden alueella toimivien
järjestöjen kanssa. Kylien omaa kulttuuritoimintaa tuettiin ja lasten ja nuorten kulttuuripalveluja järjestettiin
pääsääntöisesti päivähoito- tai koulupäivän aikana. Kulttuuripalvelut ovat vaihdelleet alueittain riippuen kylien omista
perinteistä ja aktiivisuudesta, toimintaan sopivista tiloista sekä tuotannon resursseista. Kulttuuritapahtumat ovat
olleet kylien yhteisiä tapahtumia, ne on tuotu lähelle ja niihin on ollut helppo osallistua. Aluelautakunnille tuotettiin
sopimusten mukaisesti kirjastopalveluja ja valmisteltiin Laitakaupungin laulu -hanketta kylien kulttuuri- ja
harrastustoiminnan kehittämiseksi yhdessä Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kanssa.
Rovaniemen kaupunginkirjastossa - Lapin maakuntakirjastossa vieraili vuoden aikana yhteensä 503 618 asiakasta,
jotka lainasivat 1 078 880 kirjaa tai muuta kirjastoaineistoa. Käyntejä on vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta
vuosia jatkunut trendi lainauksen vähenemisestä kääntyi lieväksi nousuksi.
Kirjastossa jatkoi toimintaansa Kirjat kotiin -kotipalvelu, joka on kohdennettu kaikille rovaniemeläisille, jotka eivät
sairauden, vamman tai korkean iän takia voi asioida kirjastossa. Kirjasto on toiminut kumppanina valtakunnallisessa
Kirjasto kaikille -hankkeessa, jonka avulla asiakkaille tarjotaan oman kirjaston kautta mahdollisuus käyttää
näkövammaisten Celia-kirjaston aineistoa. Kirjasto osallistui Hyvinvointibussi- kehittämissuunnitteluun.
Kirjastojärjestelmäkehitystyötä tehtiin aktiivisesti. Lisäksi yhteistyössä Kirjastot.fi kanssa järjestettiin Pöykkölän
vastaanottokeskukseen wlan-yhteys ja sen kautta kansainvälinen e-lehtien palvelu PressDisplay. Kirjasto jatkoi
toiminnan järjestämistä myös kirjaston ulkopuolella, yhteistyö oli säännöllistä ikäihmisten palvelutalojen ja
Helmikammarin kanssa. Peruskoulujen kanssa jatkettiin Kirjastopolku-toimintaa.
Museoissa käynnit lisääntyivät vuonna 2015. Lapin maakuntamuseon käyntimäärät lisääntyivät voimakkaasti, noin
21 %. Rovaniemen taidemuseon maksavien asiakkaiden käyntimäärät kasvoivat hieman. Museot on tarkoitettu
kaikille ikä-, kieli- ja kulttuuriryhmille. Lisäksi kohteissa on huomioitu esteettömyys ja saavutettavuus. Tutkimusten
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mukaan museokäynneillä on positiivisia terveydellisiä vaikutuksia. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat
taidemuseossa kokoelmanäyttelyn ”Peittämättömät” ja koululaisopastuksia ja työpajoja järjestettiin ympäri vuoden
jokaisen näyttelyn teemoihin liittyen.
Lapin kamariorkesterin kuulijamäärä oli lähes edellisen vuoden tasolla. Orkesteri osallistui Suomen sinfoniaorkesterit
ry:n organisoimaan ja Innolinkin toteuttamaan kävijäkyselyyn. Toiminta oli vuoden aikana aktiivista ja kokeilevaa
saaden paljon positiivista huomiota. Orkesterin pienryhmät vierailivat monipuolisesti vuoden aikana, myös
varhaiskasvatuksen yksiköissä. Taiteilijatapaamisia järjestettiin ja orkesterin kenraaliharjoituksissa oli mukana eriikäisiä ihmisiä ja erityisryhmiä. Turvapaikanhakijoita kutsuttiin vieraiksi kenraaliharjoitukseen.
Rovaniemen Teatterin – Lapin Alueteatterin katsojaluku nousi 26.006 katsojaan, kun edellisvuonna luku oli 22 500.
Vuonna 2015 ohjelmistossa oli 25 tuotantoa ja yhteensä 290 esityskertaa, joista alueteatterin kiertueella oli 83
näytöstä ja vierailuilla yhdeksän näytöstä. Vuoden suosituin näytelmä oli Esikoinen, jonka näki 6 130 katsojaa ja joka
pääsi 81 prosentin täyttöasteeseen. Myös teatterin järjestämien työpajojen, yleisötapahtumien ja
tutustumiskierrosten kävijämäärä kasvoi ollen 4 400, kun edellisvuonna luku oli 2 700. Lisäksi Lappia-talossa pidetyt
messut, kokoukset ja muut tilaisuudet toivat teatteritaloon 10 000 kävijää. Teatteri muutti väistötiloista takaisin
Lappia-taloon ja vietti avajaisiaan 11.-12. syyskuuta.
Kulttuuriin kuuluu lisäksi mm. sarjakuvaa, elokuvaa, tanssia, musiikin eri genrejä, kädentaitoja ja valokuvaa.
Kaupungin kulttuuripalvelut, yritykset ja yhteisöt, vapaa kenttä, kolmas sektori sekä yksittäiset toimijat tarjosivat
kaikki rovaniemeläisille hienoja kulttuurikokemuksia ja -elämyksiä. Kulttuurin ja taiteen tekemisessä korostuu
yhteinen tekeminen ja verkostoissa toimimisen taito. Oppilaitosyhteistyö toi yhteiseen tekemiseen paljon uutta ja
innostavaa.
Kulttuuripalvelut ovat kunnissa ennen muuta sivistyksen, henkisen kasvun, elinikäisen oppimisen ja
kansalaisvalmiuksien kehittämisen lähteitä. Rovaniemellä kulttuuripalvelut nähdään kunnan vahvuutena ja ne ovatkin
usein palveluja, joihin asukkaat ovat tyytyväisiä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveytemme -projektiryhmän tuottaman kulttuuripalvelujen käyttöä mittaavan
tutkimuksen mukaan Rovaniemellä käytetään kulttuuripalveluja verrattain aktiivisesti. Vähintään kerran viikossa
kulttuuripalveluja käyttävien osuus oli yli 50 000 asukkaan kaupunkien vertailussa sijalla 4/20. Palveluja 1-3 kertaa
kuukaudessa käyttävien vertailussa sija oli 16/20. Museoiden osalta mitattiin, kuinka iso osa vastaajista käy
museoissa tai taidenäyttelyissä vähintään kerran kuukaudessa. Rovaniemi oli lähellä valtakunnallista keskiarvoa.
Kulttuuripalvelujen koettua riittävyyttä mitattiin myös. Palveluja käyttäneistä noin 16 prosenttia koki palvelut
riittämättömiksi. Rovaniemen sijoitus vertailussa oli 2/20. Kulttuuripalveluista tiedottaminen koettiin riittäväksi.
Rovaniemi sijoittui neljänneksi noin 85 prosentin tyytyväisyydellä. Valtakunnallinen keskiarvo oli 80 %.
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2 Köyhyyden torjunta
Indikaattoritiedot
(Diat 60 ja 61)
Kunnan yleinen pienituloisuusaste laski edelleen lievästi vuonna 2013 sekä Rovaniemellä että kaikissa
vertailukohteissa. Rovaniemen pienituloisuusaste on koko maan tasoa korkeampi. Tilasto kuvaa, kuinka suuri osa
alueen väestöstä kuuluu kotitalouksin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle.
Tuloerot pysyivät vuonna 2013 lähes edellisvuoden tasolla Rovaniemellä ja vertailukohteissa. Rovaniemellä tuloerot
ovat koko maan tasoa pienemmät.

Perusturvan toiminta
(Diat 62 ja 63)
Toimeentulotukipalvelu sisältää toimeentulotuen käsittelyn lain edellyttämin sisällöin määräajassa. Palveluun sisältyy
lisäksi ohjausta ja neuvontaa taloudellisissa sekä sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa (ohjausta mm. sosiaalityöhön,
sosiaalisen luototuksen talousneuvontaan etc).
Toimeentulotukea hakeneiden kotitalouksien määrä on laskenut (2014/3871 ja 2015/3817 kotitaloutta).
Toimeentulotukimenot ovat myös yhä edelleen laskeneet edellisiin vuosiin verrattuna. Määräraha tulee alittumaan
noin 0,65 miljoonaa euroa. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin vuonna 2015 yhteensä 878
000 euroa, josta ehkäisevän tuen osuus on 163 000 euroa ja täydentävän 715 000 euroa (vuonna 2014 ehkäisevää
151 000 euroa ja täydentävää 600 00 euroa, yhteensä 751 000 euroa).
Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat kasvaneet. Tämä on seurausta siitä, että vuodesta 2015 alkaen valtio on
vastannut työmarkkinatuen maksamisesta enää ensimmäisen 300 päivän ajalta (aiemmin 500 päivää).
Sosiaalisessa luototuksessa on tehty ensiarviointeja (sis. talousneuvonnan) 1.1.2015 -31.12.2015 yhteensä 132 kpl
eri henkilölle. Päätöksiä sosiaalisesta luototuksesta on tehty 11 kpl. Tehdyillä luototuksen päätöksillä on pystytty
vähäisissä määrin vaikuttamaan pitkäaikaisesti ylivelkaantuneiden asiakkaiden kokonaistilanteeseen.
Palveluun sisältyvän talousneuvonnan merkitys on kuitenkin ollut suuri.
Aikuisten ja työikäisten palvelualueen sosiaalipalveluilla vastataan kohdealueen asiakkaiden sosiaalisiin ongelmiin
muun muassa tukemalla asiakkaan osallisuutta, asumista, toimintakykyä, kotoutumista ja itsenäistä selviytymistä.
Verkostomaista työotetta ja toimintamallia on kehitetty hankkeissa. Palvelujärjestelmien yhteentoimivuutta ja
asiakasprosessin sujuvuutta on parannettu etenkin monien järjestelmien palvelua tarvitsevien asiakkaiden osalta.
Asiakkaiden yhteisprosessien avulla on saatu ratkaisuja osaan pitkittyneesti toimeentulotuella olevien henkilöiden
tilanteeseen ja pystytty parantamaan heidän kokonaistilannettaan taloudellisen ja sosiaalisen selviytymisen
näkökulmasta. Kuntalaisten osallisuutta on lisätty järjestöyhteistyön avulla.
Kaupunki työllisti vuonna 2015 palkkatuella kuntaan 82 htv ja myönsi kuntalisän 77 henkilöstä 3. sektorin toimijalle.
Kuntatyöllistämisellä on ehkäisty työmarkkinoilta syrjäytymistä ja kykyä vastata paremmin omasta
toimeentulostaan.
Perusturvan toimialueelle (lainsäädäntö/lakisääteiset tehtävät/palvelujen kehittäminen) sisältyy myös muuta
köyhyyden ennaltaehkäisyä:
•
Sosiaali- ja terveyspalvelut oikea-aikaisesti ihmisille – sairauden tai muun elämäntilanteen haasteen
tapahduttua palataan mahdollisimman pian normaaliin elämään
•
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kuntoutus sisältäen sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan
työtoiminnan
•
Vanhemmuuden tukeminen
Vaikuttavuutta arvioidaan normaalin toiminnan arvioinnin yhteydessä.
Perusturvan hankkeet, kolmannen sektorin yhteistyö ja muu toiminta sisältävät myös köyhyyden ennaltaehkäisyä;
muutamia mainittuina:
• Sosku-hanke, jolla pyritään ennaltaehkäisemään peruskoulua käyvien nuorten syrjäytymistä ja vahvistamaan
heidän osallisuuttaan ja elämänhallintataitojaan. Tuloksia raportoidaan hankeraportissa.
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• Perusturvapalvelujen ja järjestötalon kumppanuus: järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välinen
kumppanuus, jolla vahvistetaan asiakaskoordinaattorin ja voimavarasuunnittelun keinoin yksilöitä. Hanke on
RAY:n rahoittama ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. Tuloksia raportoidaan hankkeen edetessä. Järjestötalon
ensimmäinen toimintavuosi on vasta menossa.
• Nuorten kesätyöllistäminen.
• Ylijäämäruuan jakelutoiminta.
• Opiskelijaohjaus ja oppilaitosyhteistyö – tukee nuoren/uudelleenkouluttautuvien työllistymistä ja
elämänhallintaa.
• Vuorotteluvapaiden mahdollistaminen – tilalle työtön työnhakija. Vaikuttavuutta arvioidaan normaalin
toiminnan arvioinnin yhteydessä.

Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-ajan palvelut ovat kokonaisuutena tarkasteltuna asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia edistäviä palveluja.
Syrjäytymisen ehkäisy vapaa-ajan palvelujen keinoin, ennaltaehkäisy ja ihmisten asuminen ja arki laajan kaupungin
eri osissa otetaan palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.
Rovaniemen nuorisopalvelut edistävät nuorten sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta alueilla sekä pyrkivät
varmistamaan, että kaikki nuoret voivat hyödyntää yhtäläisesti tarjolla olevia mahdollisuuksia ja resursseja.
Köyhyyden ennaltaehkäisemiseksi pidetään yllä monipuolista alueellista toimintaverkkoa, tuetaan nuorten
osallisuutta ja yhteiskunnallisia valmiuksia. Riittävät ja laadukkaat palvelut ovat tärkeitä varhaisen ennaltaehkäisyn,
kattavan tavoitettavuuden ja korkean vaikuttavuuden takaajina.
Etsivä nuorisotyö on nuorisotyötä, jonka tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus luottamukselliseen
aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä auttaa
nuorta tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Etsivän nuorisotyön tärkein tehtävä on siis ehkäistä nuorten syrjäytymistä,
eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Rovaniemellä etsivä nuorisotyö tavoitti 495 nuorta vuoden 2015 aikana. Etsivä
nuorisotyö on edistänyt yhdenvertaisuutta ja osallistumismahdollisuuksia kaikkien tavoitettujen nuorten osalta.
Nuorille työttömille kohdennettu Parkki-toiminta on nuorisopalvelujen moniammatillisesti toteutettava pilotti.
Toiminnan tavoitteena on löytää uudenlaisia tapoja tarjota nuorille työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan
paikkoja. Vuonna 2015 Parkki-toimintaan osallistui 8 nuorta ja vuoden 2016 tavoitteena on jatkaa Parkki-toiminnan
kehittämistä ja tavoittaa lisää kohderyhmän nuoria.
Nuorisopalveluiden tavoitteena on työllistää mahdollisimman paljon nuoria kesätyöntekijöitä kesäkautena erilaisiin
tehtäviin. Kesätyöllistäminen on yksi nuorisotyön muoto, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten työkykyä,
työelämätaitoja ja osallisuutta. Vuonna 2015 nuorisopalvelut työllistivät 13 kesätyöntekijää, joiden työelämätaitoja
tuettiin ja vahvistettiin.
Nuorisopalvelut järjestää koululaisten loma-ajoiksi monipuolista leiri-, retki-, työpaja ja kurssitoimintaa. Näillä
toiminnoilla tuetaan perheitä ja vanhemmuutta sekä tarjotaan lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä loma-ajoiksi.
Lisäksi nuorisopalvelut mahdollistavat nuorille uusien taitojen oppimisen mm. metsästyskurssin, kalastuskurssin ja
hygieniapassi-koulutuksen avulla. Kurssit ja työpajat vahvistavat nuorten tietoja ja taitoja työelämää varten.
Sportisti Roi -verkoston tuella järjestetään lapsille ja nuorille kouluilla maksuttomia liikuntakerhoja ja
liikuntatapahtumia. Niiden myötä kerholaiset saavat oppia hyvän fyysisen ja psyykkisen kunnon hankkimiseen.
Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Lasten ja nuorten liikuntapolun kehittäminen
osana Ops-kehitystyötä on aloitettu.
Kulttuurin saavutettavuuden edistämistyössä otetaan huomioon se, että pääsy kulttuurin pariin olisi mahdollista
mahdollisimman monelle. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) määrittelee, että kunnan tehtävänä on
edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuripalvelujen järjestäminen on siis kunnan
lakisääteinen tehtävä. Kunta päättää itse millaista toiminta on. Kunnalle myönnetään valtionosuutta
kulttuuritoimintaa varten siten kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009)
säädetään.
Kuntaliiton mukaan kuntien kulttuuritoimintaan luetaan kuuluvaksi kuntien kulttuurilautakuntien tai muiden
kulttuuriasioita hoitavien lautakuntien toiminta ja niiden alaiset kulttuuritoimen yksiköt henkilöstöineen. Yleiseen
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kulttuuritoimintaan katsotaan kuuluvaksi muun muassa kunnan jakamat avustukset taide- ja kulttuuritoimintaa
tekeville yhteisöille ja yksityisille henkilöille.
Yleinen kulttuurituottamisen tarjoamat palvelut ovat pääasiassa maksuttomia, samoin lastenkulttuurin toiminnot.
Kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan Rovaniemen Taidemuseoon torstaisin klo 18-20, jolloin Taidetorstai
kutsuu kylään. Sisäänpääsy on ilmainen. Lisäksi Lapin kamariorkesterin kenraaliharjoituksiin on mahdollista
osallistua n. kerran kuussa 2 euron pääsymaksulla. Korundissa ja Arktikum-talossa järjestetään avoimet ovet kaksi
kertaa vuodessa. Avointen ovien ohjelmien suunnittelun yhteydessä otetaan eri kohderyhmät huomioon. Syksyinen
Rovaniemi-viikko tarjoaa monipuolisen ohjelmakattauksen esitellen monipuolisesti Rovaniemeä kotikaupunkina.
Viikon aikana on paljon valinnanvaraa ja ilmaisia sisäänpääsyjä.
Kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten kansalaisten peruspalvelu. Toiminta perustuu monipuolisuuteen,
maksuttomuuteen ja tilojen vapaaseen käyttöön. Kaikki ovat tervetulleita kirjaston palveluiden ja aineiston pariin.
Kirjasto antaa toteuttaa kansalaisten sivistyksellisiä perusoikeuksia mahdollistamalla itsekouluttautumisen.
Kansainvälisten tutkimusten perusteella kirjastot vaikuttavat myönteisesti käyttäjiensä lukutaitoon, oppimiseen,
hyvinvointiin ja kansalaisidentiteettiin. Vahvistamalla lasten lukutaitoa kirjastot lisäävät todennäköisyyttä, että lapset
myöhemmin elämässään hankkivat korkeamman koulutuksen. Kirjastossa kaikille tarjotaan tietokoneita ja vapaa
pääsy verkkoon sekä näiden käytön opastusta kuntalaisille ja yhteisöille. Aineistojen saavutettavuus on tärkeä osa
kirjastotoimintaa, esimerkiksi kirjastoautopalvelut tuovat palvelut ihmisten lähelle.

Talous- ja velkaneuvonnan toiminta
Talous- ja velkaneuvontayksikön toimintaa ohjaa laki talous- ja velkaneuvonnasta. Talous- ja
velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä vastaavat aluehallintovirasto ja kunnat laissa mainitulla tavalla.
Rovaniemen yksikön vastuualueeseen kuuluu myös Ranuan kunta.
Neuvontapalvelulla on kuntalaisten toimeentuloriskien hallinnassa ja velkaongelmien järjestelyssä vahva asema.
Velkaneuvonnan apu on tärkeää sellaisten ihmisten velkatilanteen selvittämisessä, jotka jo ovat vakavissa
maksuvaikeuksissa. Toiminta on vakiintunut omaksi, erityistä ammattitaitoa ja osaamista vaativaksi avustus- ja
neuvontapalveluksi, jota annetaan henkilökohtaisesti asiakkaille.
Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan talouden ja velkojen hoidosta tietoja ja neuvontaa yksityishenkilöille,
avustetaan heitä suunnittelemaan taloudenpitoa, selvitetään ongelmien ratkaisumahdollisuudet, jotka liittyvät
velallisen talouteen ja avustetaan velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksiaan tehdä sovinto velkojien kanssa,
avustetaan velallista asioiden hoitamisessa, jotka liittyvät velkajärjestelyyn, erityisesti selvitysten ja asiakirjojen
laatimisessa, sekä ohjataan tarvittaessa velallinen hakemaan oikeudellista apua. Asiakkaille talous- ja
velkaneuvontapalvelut ovat maksuttomia.
Maksukyvyttömyystilanteessa peruskysymys on se, missä laajuudessa velallisen varoja ja tuloja voidaan käyttää
velkojen maksamiseen. Tilanteen sääntelemiseksi on vuonna 1993 tullut voimaan laki yksityishenkilön
velkajärjestelystä. Perusajatuksena on ollut velallisen ja velkojien intressien tasapainottaminen siten, että velallinen
maksaa velkojaan määräajan maksukykynsä mukaan. Tavoitteena on ollut sellaisen tilanteen turvaaminen, jossa
velallisen toimeentulotaso turvataan siten, että hän sen turvin jaksaa hyödyntää ansaintakykyään niin, että rahaa
kertyy velkojenkin maksuun. Myös yhteiskunnan intressissä on, ettei velallista saateta niin puille paljaille, että
seurauksena on syrjäytyminen työelämästä ja yhteiskunnan avun varaan jääminen.
Velkaongelmaisia on kaiken ikäisissä ja kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Velkaongelmien syynä ovat
pääsääntöisesti yllättävät elämänmuutokset kuten lomautukset, sairaus, työttömyys ja perheolojen muutos. Yleiset
elämänhallintaongelmat ja avuttomuus omassa taloudenhoidossa ovat velkaongelmaisilla yleisiä piirteitä, eivät
kuitenkaan pääsääntö. Velkaongelmien syinä saattaa olla myös rahapelaaminen ja mielenterveysongelmat.
Kuluttajaviraston vuonna 2008 talous- ja velkaneuvojille tekemän kyselyn mukaan velkaantumisen syinä ovat
lisääntyneet huomattavasti motivaation puute, holtiton elämäntyyli tai taloudenhallinnan osaamattomuus.
Havaittavissa on liian myöhäinen reagointi omaan velkaongelmaan ja velkojen suuri kokonaismäärä, joka koostuu
useista eri veloista, usein kulutusluotoista.
Yhteistyön tarve on lisääntynyt esimerkiksi eri avustusjärjestöjen, asunto- ja ulosottotoimen sekä sosiaali- ja
terveysviranomaisten kanssa. Velallisen jatkuva ohjaaminen, talousneuvonnan tarve sekä velallisten ja heidän
perheen jäsentensä terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat korostuvat velkaneuvonnassa. Toiminta liittyy läheisesti
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esim. kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin ja yhteistyö näiden tahojen kanssa on välttämätöntä.
Vuosittainen uusien asiakkaiden määrä on keskimäärin 225, asiakastapaamisien lukumäärä 526 ja käräjäoikeuteen
lähetettyjen velkajärjestelyhakemuksien lukumäärä 125.

Köyhyysohjelma
Osana hyvinvoinnin, osallisuuden ja työllisyyden edistämistä sekä köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämistä on
keskusteltu monialaisen köyhyysohjelman tarpeesta. Ohjelman tulisi sisältää linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet,
joilla Rovaniemen kaupunki vähentää köyhyyttä ja eriarvoistumista.
Ohjelman tavoitteena voisi olla muun muassa asumisen, kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen eri muotojen,
sosiaalityön sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisen ja järjestökumppanuuksien kehittämisen keinoin
luoda käytännön toimintatapoja ja ratkaisuja kaikkein heikommassa asemassa olevien Rovaniemen asukkaiden
taloudellisiin, sosiaalisiin, terveydellisiin ja psykologisiin sekä yhteisöllisyyden vaikeuksiin.
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3 Turvallisuus
Poliisin katsaus:
Lapin poliisilaitoksen vuosi 2015 oli poikkeuksellinen, sillä turvapaikanhakijamäärän ennätysmäinen kasvu heijastui
erityisesti Lapin alueelle, kun valtaosa turvapaikanhakijoista saapui maahan länsirajan ylitse Ruotsista. Sen
seurauksena Tornioon avattiin järjestelykeskus syyskuussa 2015 ja se sitoi Lapin poliisilaitoksen henkilökuntaa
etenkin perustamisvaiheessaan.
Julkisuudessa seurattiin tarkoin turvapaikanhakijatilanteen vaikutusta turvallisuusympäristöön. Lyhyellä aikavälillä
niitä ei ole juuri ollut, sillä Lapin poliisilaitoksen alueella tapahtui vuonna 2015 vähemmän rikoksia kuin vuonna 2014.
Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä väheni noin 8 prosenttia. Vähenemistä tapahtui miltei kaikissa rikollisuuden
lajeissa petosrikoksia lukuun ottamatta. Petosrikollisuudelle ominaista on se, että se tapahtuu usein internetissä.
Sekä pahoinpitely- että seksuaalirikosten määrä väheni merkittävästi; esimerkiksi raiskausilmoituksia oli miltei
neljännes vähemmän kuin aiempana vuonna. Pahoinpitelyt vähenivät määrällisestikin huomattavasti, niitä oli 122, eli
miltei 10 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi Lapin alueella ei vuonna 2015 tullut poliisin tietoon
ainoatakaan henkirikosta. Lapin poliisilaitoksen alueella katuturvallisuusindeksi parani.
Polkupyörävarkauksien määrä kasvoi Rovaniemellä. Poliisi tiedotti pyöräilykauden aikaan aktiivisesti
pyörävarkauksien torjunnasta, mutta toivotunlaista vähenemistä pyörävarkauksissa ei ole nähtävissä. Ilmeisesti
polkupyörien jälkimarkkinat käyvät edelleen kuumina netin kauppapaikoissa, joten ne ovat varkaille kiinnostava
kohde nopean käteisen toivossa.

Indikaattoritieto:
(Dia 65)
Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä tuhatta asukasta kohti kasvoi edelleen vuonna 2014. Määrä on
koko maan keskitasoa korkeampi.

Pelastuslaitoksen katsaus:
Pelastuslaitoksen tehtävistä kasvussa on selkeästi ollut liikenneonnettomuudet. Aiempiin vuosiin verrattuna
liikenneonnettomuuksien määrä on kasvanut noin 20 % esimerkiksi viiden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.
Näitä tehtäviä oli viime vuonna 221 kpl. Muiden onnettomuustyyppien osalta tilanne on pysynyt melko vakaana.
Rovaniemen alueella tapahtuu erilaisia onnettomuuksia, joita pelastuslaitos käy hoitamassa noin yhteensä 950 kpl.
Rakennuspaloja oli viime vuonna 23 kpl ja rakennuspalovaaroja 28 kpl. Rakennuspalovaarat ovat sellaisia
palonalkuja, joista ei vielä ole muodostunut varsinaista rakennuspaloa, mutta jotka edetessään muodostuisivat
rakennuspaloiksi. Maastopaloja ei juuri ollut viime kesän kosteuden takia. Maasto- ja metsäpalojen määrä vaihtelee
suuresti kesän kuivuuden mukaan. Koko lapissa maastopaloja esiintyy pitemmän seurantajakson aikana keskimäärin
150 kpl/vuosi ja viime vuonna kokonaismäärä lapissa oli 53 kpl.
Pelastuslaitokset ovat kautta koko Suomen pyrkineet vähentämään ns. turhien hälytysten määrää kiinnittämällä
erityistä huomiota automaattisten paloilmoitinten hoitoon ja huoltoon. Toimenpiteiden seurauksena tehtävät ovat
laskeneet koko maassa viiden vuoden seurantajaksolla noin 20 prosenttia. Rovaniemellä on päästy 25 prosenttiin,
mutta viime vuoden lukema oli jo hieman korkeampi kuin edellisvuonna.

Turvallisuussuunnitelman toteutuminen:
Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnitelmassa 2014 - 2016 esitetyt toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi
ovat toteutuneet pääosiltaan. Ikäihmisten turvallisuuden toimenpiteenä on koulutettu kotipalvelun työntekijöitä
huomioimaan kodin turvallisuusriskejä. Nuorisopalvelukeskus ja nuorten ohjaamo ovat toteuttaneet kaikki nuorten
syrjäytymisen ehkäisyn ohjelmassa esitetyt toimenpiteet. Oppilaitosten turvallisuuden edistämiseksi on perustettu
kouluturvallisuustyöryhmä, joka kokoontuu vuosittain 2-4 kertaa. Työryhmä valmistelee ja esittää koulujen
turvallisuuden edistämiseen liittyviä toimenpiteitä koulutuspalvelujen johtoryhmälle ja edelleen
koulutuslautakunnalle, joka päättää asioista. Turvallisuussuunnitelmassa esitetyt oppilaitosten
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turvallisuustoimenpiteitä toteutetaan kouluilla kattavasti.

Ankkuri-toiminta:
Ankkuri-mallin toiminta aloitettiin Lapissa ensin Kemissä ja Rovaniemellä lokakuussa 2014. Moniviranomaistyöhön
perustuva Ankkuri-malli on yksi sisäisen turvallisuuden ohjelmasta laaditun Lapin alueellisen
toimeenpanosuunnitelman toimenpide.
Ankkuri-malli on kehitetty ehkäisymalliksi alle 18-vuotiaiden rikoskierteen ja lähisuhde- ja perheväkivallan
katkaisemiseksi. Rovaniemellä Ankkuri-mallissa puututaan myös 18-21-vuotiaiden huumerattijuopumukseen sekä
muihin huumeisiin liittyviin rikoksiin. Ankkuri-mallin lähtökohtana on varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen
käyttäytymiseen, nuoren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen. Tarvittaessa nuoret ja
perheet ohjataan heidän tarvitsemansa avun ja tuen piiriin.
Ankkuritoiminnan tilastoinnista vastaa poliisi. Ankkuri-istunnoissa on ollut 1.10.2014 -25.10.2015 välisenä aikana
yhteensä 20 asiakasta, joista poikia on ollut 13 ja tyttöjä 7. Asiakaista alle 15-vuotiaita on ollut 12 ja 15-17-vuotiaita
on ollut 8. Ankkuri-asiakuuden syynä on ollut rikos, päihteet tai muu häiriökäytös esimerkiksi koulussa.
Ankkuri-mallin kokoonpano muodostuu poliisin, lastensuojelun sosiaalityöntekijän (arviointitiimistä),
nuorisotyöntekijän ja terveydenhoitajan muodostamasta ryhmästä. Ankkurista voidaan asiakkaita ohjata myös
sovittelupalvelun piiriin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työpanos on tällä hetkellä 2 tuntia/vko. Lähtökohtana on
ollut, että asiakkaat tavataan poliisille antamansa suostumuksen mukaisesti. Ankkuri-toiminta vaatii vielä
selkeyttämistä ja kehittämistä. Tähän saakka Ankkuri-toiminnassa ei ole vielä päästy työskentelemään yli 18vuotiaiden nuorten kanssa, jotka ovat syyllistyneet huumerattijuopumukseen. Alaikäisten päihteitä ja huumeita
koskevat ilmoitukset on käsitelty lastensuojelutarpeen selvitystiimissä. Toistaiseksi lähisuhde- ja
perheväkivaltatapaukset eivät ole ohjautuneet Ankkuri-tapaamisiin. Lastensuojelussa nähdään kuitenkin, että
väkivaltatilanteissa Ankkuri-toiminta olisi hyvä tapa puuttua nopeasti tilanteeseen, purkaa tilanne ja ohjata perhe eri
palvelujen piiriin.
Tulevaisuudessa olisi hyvä, jos poliisi valitsisi Ankkuri-istuntoihin valittavat nuoret. Tällä hetkellä työaika ei ole
riittävä Ankkuri-toiminnan laajentamiseen.
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4 Ympäristö
Ympäristöraportti:
Rovaniemen kaupungin uusin ympäristöraportti on käsitelty kaupunginhallituksessa 29.3.2016. Ympäristöraportti
pohjautuu niin sanotun kuuden suurimman kaupungin käyttämään indikaattorimalliin. Ympäristöraportissa on otettu
huomioon Rovaniemen ominaispiirteet ja raporttia kehitetään edelleen. Alapuolella on nostettu esiin keskeisiä
indikaattoreita, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin.

Ympäristöön hyvinvoinnin näkökulmasta liittyvät
indikaattorit:
Asuminen
Rovaniemellä vuonna 2015 rakennetuista rakennuksista rakennettiin kaavoitetulle alueelle noin 73 %.
Asuinrakennusten ja erillisten vapaa‐ajanrakennusten rakentaminen on keskittynyt vahvasti kaavoitetulle alueelle.
Asunnoista noin 93 % ja erillisestä vapaa-ajan rakennuksista noin 40 % rakennettiin kaavoitetulle alueelle vuonna
2015.
Rovaniemellä väestöstä noin 65 % asuu alle 700 metrin päässä jostakin julkisesta terveydenhuoltopalvelusta (v.
2013).
Rovaniemellä päiväkodit sijaitsevat lähellä 0‐6-vuotiaita. Päiväkoti‐ikäisistä noin 70 % asuu alle 700 metrin päässä
päiväkodista.
Kouluikäisistä noin 36 % asuu alle 700 metrin päässä peruskoulusta.
Väestöstä alle 700 metrin päässä julkisesta ekopisteestä tai hyötyjätepisteestä asui noin 75 % (2014). Tämän lisäksi
taloyhtiöillä on omia ekopisteitä.

Energia, vesi ja maa
Sähkönkulutus on vähentynyt Rovaniemellä vuodesta 2012 lähtien, ja on oli vuonna 2014 samalla tasolla vuoden
2007 sähkönkulutuksen kanssa.
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n polttoainekäytöstä noin 97,8 % kattoivat paikalliset polttoaineet, turve ja puu.
Vedenkulutus on pienentynyt Rovaniemellä vuodesta 2013 vuoteen 2014 kolmella litralla asukasta kohden
(ominaiskulutuksen ollessa 151 l/as. vuonna 2014).
Lapin ELY‐keskuksessa pilaantuneiden maiden kunnostuksia on tehty viime vuosina entistä vähemmän niin
kappalemäärän kuin myös puhdistavan maaperän massan mukaan. Rovaniemellä kaavoituksen yhteydessä PIMA‐
selvityksiä on tehty 2010 ‐ 2014 yhteensä 12 kappaletta.
Suurin osa Rovaniemellä sijaitsevista pohjaesialueista on hyvässä kunnossa. Riskialueita on ainoastaan kuusi
kappaletta.

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

Liikenne, melu ja ilmanlaatu
Napapiirin Energia ja Vesi Oy aukaisee Rovaniemelle useampia sähköautojen latauspisteitä ja Rovaniemen keskuksen
alueelle on tarkoituksena rakentaa kattava latauspisteiden verkosto.
Rovaniemellä väestöstä noin 1300 henkeä asui alueella, jossa yömelutaso ylittyi yli suositellun hiljaisen alueen arvon
eli 45 dB:ä. (Syke, Oiva)
Rovaniemellä on aloitettu noin vuoden kestävät ilmanlaadun mittaukset. Mittaukset toteutetaan kahdessa
mittauspisteessä, joista toinen sijaitsee kaupungin keskustassa Ruokasenkadulla ja toinen pientaloalueella
Korkalovaarassa (liikennepuistossa Konkelontiellä). Mittauspaikat valittiin siten, että toinen paikoista olisi tyypillinen
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keskustan mittauspiste, jossa näkyisi mm. liikenteen päästöt ja hiekoitushiekan pölyt. Toinen asema sijaitsee
Suosiolan voimalaitoksen vaikutusalueella ja edustaa pientaloaluetta. Mittauksia voi seurata reaaliajassa kaupungin
nettisivujen kautta.

Ympäristökasvatus
Rovaniemellä ympäristökasvatusta on toteutettu muun muassa Vihreä lippu ‐ohjelman kautta ja huomioimalla
lähiympäristö koulujen ja päiväkotien toiminnassa.
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5 Koettu hyvinvointi
Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen keskeiset
tulokset:
Valtakunnallisen koetun hyvinvoinnin (kuntalaisilta itseltään kysytty) tutkimuksen avulla kerätään väestöryhmittäistä
seurantatietoa keskeisistä ilmiöistä, joista ei saada tietoa rekistereistä. Näitä ovat esimerkiksi asukkaiden elintavat ja
kokemukset. Tutkimus on hyvin laaja, joten kattava raportointi siitä ei ole tässä yhteydessä mahdollista. Ohessa on
kuitenkin muutamia havaintoja tutkimustuloksista. Esille on nostettu erityisesti ne tulokset, joissa Rovaniemi
poikkeaa merkittävästi koko maan tasosta. Tarkemmat kuviot on esitetty hyvinvointikertomuksen liitemateriaalissa.
Rovaniemen kaikki tulokset löytyvät osoitteesta:
http://www.terveytemme.fi/ath/2013-2015/graph/theme.php?alue1=ath_698

Elinolot ja osallisuus
(Diat 68 - 73)
Kyselyyn vastanneista Rovaniemen asukkaista noin 80 prosenttia käyttää internetiä sähköiseen asiointiin.
Huomionarvoista kuitenkin on, että yli 75-vuotiaista vastaava prosenttiosuus on vain noin 20 prosenttia. Tämä täytyy
ottaa huomioon palvelujen järjestämistä suunniteltaessa. Rovaniemellä otetaan asteittain käyttöön Kansalaisen
sähköinen ajanvaraus terveyspalveluissa sekä laajennetaan Virtu-palveluvalikoimaa.
Rovaniemi erottuu erityisen negatiivisesti muista kunnista ja koko maan tasosta asuinympäristön liikenneyhteyksien
toimivuutta kuvaavassa kysymyksessä. Yli 30 prosenttia vastanneista kokee, että huonot liikenneyhteydet haittaavat
heitä. Osuus on kuitenkin hieman laskenut aiemmasta kyselystä. Muissa kunnissa tulokset jäävät selvästi alle 30
prosentin. Koko maan tasolla haittaa kokee hieman yli 20 prosenttia. Huonoilla liikenneyhteyksillä on merkitystä sekä
ikääntyvien ihmisten että erityisryhmien liikkumisen mahdollisuuksiin. Tämä heijastuu myös sosiaalipalveluiden
kustannuksiin. Rovaniemen kaupungilla on käynnissä joukkoliikenteen uudistaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn
toimenpideohjelman laatiminen.
Nykyiseen tai viimeisimpään työhönsä tyytyväisiä ilmoitti vastanneista rovaniemeläisistä olevansa noin 73 prosenttia
vastanneista. Osuus on laskenut. Vielä edellisessä kyselyssä Rovaniemi sijoittui tyytyväisyydessä vertailun kärkeen
noin 80 prosentin osuudella.
Yksinäiseksi itsensä tuntevien osuus, noin 12 prosenttia, on Rovaniemellä korkeampi kuin muissa vertailukunnissa ja
koko maassa keskimäärin. Edellisessä kyselyssä Rovaniemen sijoitus oli toiseksi korkein. Erityisesti ikäihmiset
kokevat yksinäisyyttä. Tilanteeseen vastaamiseksi kuntalaisten osallisuutta, sosiaalista turvallisuutta ja sosiaalista
vuorovaikutusta tukevaa toimintaa kehitetään muun muassa kumppanuussopimuksin ja yhteistyössä järjestöjen
kanssa eri ikäryhmien osalta. Yksinäisyys nousi myös järjestöille suunnatussa hyvinvointikyselyssä voimakkaasti
esiin. Kyselyn analyysi on osa hyvinvointikertomuksen liitemateriaalia.
Kyselyyn vastanneista Rovaniemen asukkaista noin 25 prosenttia ilmoittaa tinkineensä ruuasta, lääkkeistä tai
lääkärikäynneistä rahan takia. Osuus on vertailukohteiden suurin.
Vanhempana riittämättömyyttä kokevien osuus kyselyyn vastanneista rovaniemeläisistä on noussut vertailukohteista
suurimmaksi. Osuus on lähes 35 prosenttia. Prosentuaalisesti muutosta ei ole tapahtunut. Naiset kokevat miehiä
enemmän riittämättömyyttä.

Terveys, päihteet ja pelaaminen
(Diat 74 - 81)
Keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi terveytensä kokee reilu kolmannes kyselyyn vastanneista rovaniemeläisistä.
Osuus on koko maan tasoa matalampi. Huomionarvoista on, että prosenttiosuudet kasvavat merkittävästi iän myötä.
75 vuotta täyttäneiden osalta keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi terveytensä kokee jo noin 70 prosenttia
ikäluokasta.
Noin 30 prosentilla kyselyyn vastanneista rovaniemeläisistä on ollut vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu
viimeisen 12 kuukauden aikana. Osuus on vertailukohteiden suurin. Ikäryhmittäisessä tarkastelussa nousevat esiin
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erityisesti ikäihmiset. Osuudet eivät ole juuri muuttuneet aiemmasta tarkastelusta. Kyselyyn vastanneista
rovaniemeläisistä 9,5 prosenttia kertoo omaavansa masennusdiagnoosin. Osuus on kasvanut hieman edellisestä
tarkastelusta ja Rovaniemen sijoitus kuntien välisessä vertailussa on huonontunut.
Kyselyyn vastanneilla Rovaniemeläisillä on enemmän itsemurha-ajatuksia kuin vertailukaupunkien asukkailla,
vaikkakin osuus on hieman pienentynyt edellisestä kyselystä. Erityisen synkkänä näyttäytyy 20-54-vuotiaiden
ikäluokka. Miehet ovat miettineet itsemurhaa naisia enemmän.
Yli 30 prosenttia kyselyyn vastanneista rovaniemeläisistä käyttää alkoholia liikaa. Osuus on suurempi kuin koko
maassa keskimäärin. Miehet käyttävät alkoholia liikaa selvästi naisia enemmän. Osuudet eivät ole suuresti
muuttuneet aiemmasta kyselystä. Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus on kyselyn perusteella Rovaniemellä
maan keskitasoa matalampi. Aiempaan tarkasteluun nähden ei ole tapahtunut suurta muutosta.
Rovaniemi on suurista kaupungeista kärjessä, kun tarkastellaan henkilöitä, jotka kokevat rahapelaamisensa
ongelmaksi. Ikäluokittain ei suurta eroa ole, mutta sukupuolen välinen jako on selvä. Miehet kokevat pelaamisen
ongelmaksi naisia useammin.
Yli 16 prosenttia kyselyyn vastanneista rovaniemeläisistä tupakoi päivittäin. Osuus on kasvanut hieman aiemmasta
tarkastelusta. Miesten päivittäinen tupakointi on naisia selvästi yleisempää.

Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
(Diat 82 - 85)
Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokee hieman alle kolmannes yli 75-vuotaista vastanneista rovaniemeläisistä. Osuus
on noussut vertailukohteista suurimmaksi, vaikkakaan prosenttiosuus ei ole juuri muuttunut verrattuna aiempaan.
Miesten ja naisten väliset erot ovat tasoittuneet.
Lähes 30 prosenttia vastanneista rovaniemeläisistä ei usko jaksavansa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka.
Osuus on hieman kasvanut aiemmista ja ero koko maan tasoon on suurentunut. 55-74-vuotiaiden ikäluokassa
prosenttiosuus on selvästi suurempi kuin 20-54-vuotiaiden kohdalla. Sukupuolten välillä ei ole suura eroa. Yli puolet
kyselyyn vastanneista rovaniemeläisistä kokee työnsä henkisesti vähintään melko raskaaksi. Osuus on
vertailukohteiden suurin.
Noin viidennes 20-54-vuotiaista kyselyyn vastanneista rovaniemeläisistä harrastaa liikuntaa suositusten mukaisesti.
Osuus on hieman kasvanut aiemmasta tarkastelusta ja Rovaniemen sijoitus suhteessa vertailukaupunkeihin on
parantunut. Mielenkiintoista on, että verrattuna aiempaan, sukupuolten välillä on eroa. Ero tosin menee
virhemarginaaliin.

Järjestöjen näkökulmia rovaniemeläisten hyvinvointiin kysely:
Tausta
Vuoden 2015 hyvinvointikertomustyössä kuntalaisten koettua hyvinvointia selvitettiin Rovaniemen alueella toimiville
järjestöille kohdennetulla hyvinvointikyselyllä. Raportin tekijöiden tukena kyselyn toteutuksessa oli Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistyksen organisoima järjestöllisen tiedontuotannon ryhmä, jonka työskentelyyn osallistui
yhdistystoimijoita sekä kaupungin työntekijöitä. Tutkimuksellisina asiantuntijuutta ryhmään saatiin Lapin yliopistolta,
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.
Kyselyssä vastaajina korostuivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä asukasjärjestöt. Osa järjestöistä toimii
vapaaehtoisvoimin ollen hyvinkin riippuvaisia esimerkiksi kaupungin tarjoamista tiloista. Toisilla on tilat ja vaihteleva
määrä henkilöstöä sekä valtakunnallisia palveluja ja tukirakenteita. Näiden järjestöjen toiminta saattoi olla hyvinkin
laajaa, vaikka yhteistyö kaupungin kanssa oli pääasiassa pienimuotoista. Järjestöjä yhdisti tahto yhteistyön
laajentamiseen kaupungin kanssa, mutta resurssit siihen vaihtelivat.
Järjestöjen asiantuntemuksen käyttöalue on laaja. Järjestöt tarjoavat eriytyneitä palveluita sekä palkkatyönä että
vapaaehtoisvoimin. Palvelut voivat pohjata ammattilaisuuteen, vertaisuuteen tai ihmisten keskinäiseen välittämiseen.
Palveluihin rakentuu erityistä asiantuntemusta ihmisistä, joiden tilanteisiin julkinen palvelutuotanto ei ulotu. Tämän
yhteyden tiivistäminen ja tiedostaminen on kuntalaisten etu. Pitkällä tähtäimellä voidaan vaikuttaa julkisten
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palvelujen käyttöön.

Vastaukset
Järjestöjen vastauksista kyselyyn piirtyy kokonaiskuva rovaniemeläisten yksinäisyydestä ja elämäntavan
yksilöllistymisestä. Yksinäisyys aiheuttaa jo itsessään hyvinvoinnin laskua, mutta tuo mukanaan myös muita
ongelmia. Yksinäisyyteen liittyy lisäksi irrallisuuden teema. Järjestöt luovat kuvaa nuorista, joiden oma asema
yhteiskunnalle tärkeänä ihmisenä ja sen aktiivisena jäsenenä on hukassa.
Vastauksista nousee esiin myös ihmisten tiukka taloudellinen tilanne, joka ilmenee esimerkiksi suurina kävijämäärinä
järjestöjen toteuttamassa ruoanjakelussa sekä vaikeutena maksaa järjestöjen pieniäkin jäsenmaksuja ja ihmisten
heikentyneinä mahdollisuuksina osallistua harrastustoimintaan. Tällainen eriarvoistuminen ja köyhyys tuottaa omalta
osaltaan eristäytymistä ja yksinäisyyttä.
Ongelmat myös monimutkaistuvat. Heikossa asemassa oleville kasautuu usein erilaisia ongelmia, jotka ruokkivat
toisiaan. Esimerkiksi päihteiden käyttö, heikko taloudellinen tilanne ja terveyteen liittyvät ongelmat kasautuvat
joidenkin ihmisten kohdalla. Ongelmat voivat olla osittain tai kokonaan itse aiheutettuja tai ihmisestä itsestään täysin
riippumattomia, kuten monet sairaudet. Joskus todellinen syy ongelmien taustalla jää huomaamatta.
Ongelmien kasaantuminen aiheuttaa paitsi sosiaalisten verkostojen rapistumista myös välinpitämättömyyttä omasta
kunnosta ja hyvinvoinnista.

Odotukset
Tiivistetysti järjestöjen odotukset konkreettisiksi toimenpiteiksi liittyvät tiloihin, toimintatukeen, tiedotukseen,
vaikuttamisväyliin ja asenteisiin. Pienikin säännöllinen toimintatuki mahdollistaa toiminnan jatkuvuutta, jolla luodaan
kestäviä, toimivia ja ihmisten luottamuksen saavuttavia toimintamuotoja ja osallisuuden areenoita. Kaupungin
toimintatukien hakemisen ja myöntämisen uudelleenajoittaminen niin, että päätökset ovat tiedossa seuraavan
vuoden toimintaa suunniteltaessa, on tarpeen.
Toiminnastaan tiedottamiseen järjestöt kaipasivat nykyistä vahvempaa ja joustavampaa yhteistyötä kaupungin
kanssa. Järjestöt toivoivat saavansa näkyvyyttä kaupungin tiedottamisessa. Näin asukkaat tavoittaisivat järjestöjen
toiminnan kattavammin ja löytäisivät järjestöllisten toimintamuotojen moninaisuudesta itselleen sopivimmat.
Tilojen tarjoaminen on yksi toiminnallisen tuen muoto. Vakiintuneilla valtakunnallisilla järjestöillä on mahdollisuus
maksaa korvausta käyttämistään tiloista tai saada tiloja käyttöön verkostojensa kautta. Pienemmille, paikallisille tai
aloitteleville järjestöille tilojen saatavuus on vaikeaa. Ilmaisten tilojen käyttömahdollisuus koskee sekä kokoontumisettä harrastetiloja. Harraste- ja virkistystilojen suunnittelussa ja käytössä on tärkeää huomioida myös järjestöjen
tarjoamat mahdollisuudet asukkaita osallistavan toiminnan tukemiseen. Harrastetiloista kyselyssä nousivat esiin
järjestöjen uinti- ja liikuntavuorot sekä kevyen liikenteen väylät.
Tilojen saavutettavuus on toinen merkittävä asia. Tiloja tarvitaan siellä, missä ihmiset asuvat, elävät ja toimivat.
Kokoontumistiloille kulkemisesta syntyvät kustannukset ovat osalle kuntalaisia este osallistumiseen. Osallisuutta
tukeakseen tiloja tulisi olla ympäri keskustan asuinalueita ja kyliä. Keskitetyt tilat eriyttäisivät kuntalaisten
osallistumisen mahdollisuuksia. Kaupungille tämä tarkoittaa nykyistä kokonaisvaltaisempaa suhtautumista tiloista
syntyviin kuluihin. Ne voidaan nähdä panostamisena kuntalaisten hyvinvointiin.
Vastauksista oli nähtävissä, että olemassa oleviin ja kehitettyihin yhteistyökäytäntöihin oltiin pääasiassa tyytyväisiä.
Järjestöjen tuottamaan asiantuntemukseen ja tiedon vastaanottamiseen ei koettu vielä olevan toimivia käytäntöjä
kaupungin päätöksenteossa. Näennäisiä osallistumisen mahdollisuuksia ei kaivata, vaan halutaan todellista kuulluksi
tulemista, jolla on merkitystä ihmisten elämään. Järjestöjen kautta tapahtuvan osallisuuden vahvistamiselle
haasteeksi koettiin lisäksi molemminpuolinen tiedonpuute yhteistyön mahdollisuuksista.
Päätöksenteon ohella järjestöt kaipasivat yhteistyötä palvelujen toteutuksessa. Yhteistoiminnallisten rakenteiden ja
käytäntöjen merkitys korostuu vaikeutuneissa tilanteissa eläville ihmisille suunnatuissa toimintamuodoissa.
Kaupungin tulisi taata nykyistä tehokkaammin viranomaisille mahdollisuus sijoittaa järjestöyhteistyötä työntekijöiden
toimenkuvien ytimeen.
Järjestöt ovat vaikuttajia, jolloin ne ovat ensisijaisesti kiinnostuneita kehittämään paikallista ympäristöä ja palveluja
paremmin ihmisten hyvinvointia tukeviksi. Järjestöt kaipasivat sekä pysyvämpiä rakenteita että joustavampia ja
laajemmin kansalaisia osallistavia tapoja tuottaa tietoa kuntalaisten näkemyksistä. Jos osallistamisessa kuullaan vain
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yksittäisiä kansalaisia kaikille kuntalaisille avoimissa tilanteissa, osallisuus kattaa ensisijaisesti ne, joilla on rohkeutta,
aikaa, resursseja ja taitoa osallistua. Järjestöjen kautta kehittämistyöhön kertyy laajemman kuntalaisjoukon ääni.
Osallistamisen laajentaminen koski sekä nykyisten palvelujen arviointia ja hiomista että uusien palvelujen muotoilua.
Palveluja uudistavien ratkaisujen (kuten uimahallin sijainti tai SOTE) seurauksista ihmisten elämään ja osallisuuden
mahdollisuuksiin järjestöt arvioivat omaavansa ideoita ja tietoa, jota kannattaa hyödyntää.
Tarkemmin kyselyn analyysiin voit tutustua Rovaniemen kaupungin hyvinvointisivustolla osoitteessa:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Hyvinvointitieto Analyysi on myös hyvinvointikertomuksen liitteenä.
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6 Tilannekatsaus laajassa hyvinvointikertomuksessa
asetettujen tavoitteiden toteutumiseen
Huom. Sähköinen hyvinvointikertomuspohja ei mahdollista tavoitteiden laatikkomuotoista toteutumisen raportointia,
joten kehitys on kuvattu lausemuodossa.

Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen:
Vanhemmuuden tukeminen
Ennalta ehkäisevässä perhetyössä kotiin annettavien palvelujen määrää on jouduttu pienentämään uuden
sosiaalihuoltolain mukanaan tuomien uusien palvelumuotojen myötä. Resurssia on siirretty palvelutarpeen arviointiin
sekä kotiin tehtävään ohjaavaan perhetyöhön. Toimintoja on muotoiltu uudelleen, niin, että myöntämisen kriteerien
täyttyessä asiakkaat ovat palvelua saaneet.
Perheneuvola on lisännyt kotikäyntejä perhetyön resurssilisäyksen sen mahdollistaessa.
Lasten Kaste -hankkeessa kehitettiin äitiys- ja lastenneuvolaan Perheeksi-ryhmä ensimmäistä lasta odottaville
perheille. Ryhmä koostuu kuudesta perheestä, joka kokoontuu 4 kertaa ennen synnytystä ja neljä kertaa
synnytyksen jälkeen. Perheeksi-ryhmän rakenne perustuu Vahvuutta vanhemmuuteen -ajatuksen pohjalle, jonka
tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta,
tukea perheeksi kasvamisessa ja tarjota välineitä perheen ehjänä pysymiseksi. Odotuksena on, että perheet jaksavat
haastavassa elämän muutostilanteessa, ja vältytään erilleen ajautumiselta.
”Ihmeelliset vuodet” -ryhmätyön menetelmäkoulutus ei toteutunut Kaste-hankkeen myötä, mutta Rovaniemen
kaupunki järjesti koulutustilaisuuden itse ja tarjosi koulutusta myös muiden kuntien työntekijöille. ”Ihmeelliset
vuodet” -ryhmätyö kohdistuu käyttäytymishäiriöisten lasten vanhemmille, ja menetelmästä ja sen positiivista
hyödyistä on olemassa tutkittua tietoa.
Lapsiperheiden palvelut kaikkinensa tekevät paljon yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa, kuten seurakunta, Ensija turvakoti, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Elokolo, lapsi-ja nuorisopsykiatrian poliklinikka, päihde ja
mielenterveystoimisto, Pesäpuu, ammatilliset perhekodit, lastensuojelulaitokset.
Ryhmätoiminnat ovat juurtuneet moniin lapsiperheiden palveluihin, kuten terveysneuvonta, perhesosiaalityö
sisältäen ennalta ehkäisevän perhetyön, lastensuojelun avopalvelu. Ryhmätoiminnat auttavat asiakkaiden
verkostoitumisessa sekä tarjoavat vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville. Ryhmänä annettavat palvelut
vähentävät yksilökäyntejä, ja näin ollen palvelujen tehokkuus kasvaa.
Lähemmäs-hanke on vielä kesken, mutta peruspalveluissa muutosta on jo tapahtunut – läheisverkosto kartoitetaan
aina, jolla vastuutetaan myös vanhempia oman elämän haltuun ottamisessa. Julkisen tuottaman palvelun voi usein
korvata läheisten mukaan tulolla.
Lastensuojelussa on kehitetty työkalut sellaiseksi, että heti alusta alkaen läheiset otetaan mukaan.
Sukulaissijoitukset ovat lapsen / nuoren kannalta inhimillisempiä kuin laitokseen sijoitukset. Sukulaissijoitukset eivät
toki aina ole mahdollisia. Muutenkin kuin sijoitustapauksissa sukulaisten/ läheisten mukaanotto perheen haastavan
tilanteen selvittämisessä on varsin luonnollinen toimintatapa.
1.8.2014 kunnille tuli velvoite järjestää lakisääteiset opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut kaikille toisen
asteen opiskelijoille kotikunnasta riippumatta. Tämän johdosta Rovaniemen kaupunki solmi yhteistyösopimuksen
Lapin ammattiopiston kanssa palvelujen järjestämiseksi koulutuskuntayhtymän toimintana. Ammattiopistossa
työskentelee viisi kuraattoria ja lukioissa yksi. Psykologipalvelut on järjestetty opiskeluterveydenhuollon kautta.
Vuonna 2015 valmisteltiin Ammattiopiston koulukuraattoreiden siirtyminen kaupungin palvelukseen 1.1.2016 alkaen.
Oppilaitokset ovat laatineet monialaisessa yhteistyössä opetushenkilöstön, opiskeluhuollon asiantuntijoiden,
vanhempien ja opiskelijoiden kanssa yksikkökohtaiset opiskeluhuollon suunnitelmat, joissa painopiste on
ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa. Huoltajat ja opiskelijat osallistuvat koulujen ja
oppilaitosten opiskeluhuolto- ja hyvinvointiryhmien toimintaan. Kuntatasolla monialaista yhteistyötä koordinoi Lapsija nuorisopoliittinen ohjausryhmä ja koulutuksen järjestäjävetoinen palvelumuotoilutyöryhmä. Opiskeluhyvinvoinnin
osuuden päivitys Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on käynnistynyt syksyllä 2015.
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Varhainen yhdessä tekeminen ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen
Nuorten palveluiden moniammatillinen kehittäminen -hanke jatkuu 5/2016 saakka. Nuorten Ohjaamo -hanke
(1.4.2015 - 31.12.2017) vastaa osaltaan tavoitteeseen ammattiin opiskelevien tukemisesta varhaisessa vaiheessa
päihteiden käytön, fyysisen uhan kokemisen ja opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. Ennaltaehkäisevä nuorten
sosiaaliseen vahvistamiseen painottuva SOSKU- hanke on käynnistynyt (1.4.2015 - 31.12.2017) perusturva- ja
koulutuslautakunnan yhteishankkeena. Pilottikouluja ovat Rantavitikan peruskoulu, Yläkemijoen koulu ja
Sairaalakoulu.
Poikkihallinnollista ja moniammatillista tiivistä yhteistyötä nuorten sosiaaliseksi vahvistamiseksi koulujärjestelmässä
ja työelämässä on toteutettu seuraavilla osa-alueilla: lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän toiminta,
nuorisopalvelujen kouluyhteistyömalli, etsivä nuorisotyö, Ankkuri-toiminta poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä
poliisin kanssa, JOPE-toiminta yhteistyössä nuoriso- ja koulutuspalvelujen välillä sekä sosiaaliohjaajan ja etsivän
nuorisotyöntekijän työparitoiminta. Lapin Yliopiston ja koulutuspalvelujen Ennaltaehkäisevä monitoimijuus hankkeessa (1.5.2015 -28.2.2018) vahvistetaan koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria ja tuetaan koulutuksellisissa
siirtymävaiheissa olevien lasten ja nuorten perheitä. Lastensuojelun jälkihuolto tekee tiivistä yhteistyötä koulujen,
etsivän nuorisotyön, sekä eri oppilaitosten kuraattoreiden kanssa. Etelärinteen lapsi- ja nuorisokodilla tiivis yhteistyö
koulujen kanssa on arkipäivää.
Tuen kolmiportainen järjestäminen tarkoittaa esi- ja perusopetuksessa annettavaa yleistä, tehostettua ja erityistä
tukea. Tavoitteena on, että lapsi saa tukea mahdollisimman varhain ja oikean tasoisena. Perusopetustilaston 20.9.
mukaan tehostettua tukea saavien määrä Rovaniemellä on lisääntynyt (vuodesta 2014 vuoteen 2015) 295 (5,3 %)
oppilaasta 376 (6,7 %) oppilaaseen. Painopisteen siirtäminen yleisen ja tehostetun tuen antamiseen on
ennaltaehkäisevän ja oikea-aikaisen tuen järjestämisen kannalta ensisijaista. Merkittävä osa tuesta on toteutettu
resurssiopetuksena ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetyn valtionavustuksen turvin.
Opintopolku-järjestelmä on otettu käyttöön ja sen avulla voidaan tulevaisuudessa parantaa koulutuksen järjestäjän
tietoisuutta opinnoissa mukana olevista ja esimerkiksi keskeyttämisen syistä. Rovaniemellä keskeyttämisen syiden
kirjauskäytänteet vaativat vielä yhdenmukaistamista toisen asteen oppilaitoksissa.
Nuorten palvelujen moniammatillinen kehittäminen -hanke jatkuu 5/2016 saakka.
Ohjaamo-hankkeen kehittämistoiminnalla, vastataan osaltaan myös laajassa hyvinvointikertomuksessa asetettuun
tavoitteeseen ammattiin opiskelevien tukemisesta varhaisessa vaiheessa.
Erilaista poikkihallinnollista ja moniammatillista tiivistä yhteistyötä nuorten sosiaaliseksi vahvistamiseksi
koulujärjestelmässä ja työelämässä on toteutettu seuraavilla osa-alueilla: lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän
toiminta, nuorisopalvelujen kouluyhteistyömalli, etsivä nuorisotyö, Ankkuri-toiminta poikkihallinnollisesti ja
yhteistyössä poliisin kanssa sekä JOPE-hanke yhteistyössä nuoriso- ja koulutuspalvelujen välillä.
Nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittämiseksi on aloitettu Digitaalinen pelitoiminta -hanke joulukuussa 2014, myös
hankehakemus on jätetty OKM:öön.
Syksyllä 2015 keskustassa sijaitsevan Monden konsepti muutettiin nuorisokeskukseksi. Monden nuorisokeskuksessa
on järjestetty erilaisia nuorille sekä nuorten parissa toimiville suunnattuja tapahtumia, kursseja, seminaareja ja
työpajoja, tiloja on pyritty hyödyntämään aamusta iltaan. Monden konseptin muutos on avannut tilan entistä
enemmän nuorten omaehtoisille ryhmille sekä järjestöille, unohtamatta kuitenkaan avointa toimintaa, joka Mondella
on nyt suunnattu yli 16-vuotiaille.
Vuonna 2015 Nuorisopalvelut haki ja sai OKM:tä hankerahoitusta digitaalisen pelitalotoiminnan käynnistämiseen.
Digitaalinen pelitalotoiminta on osa Monden uutta konseptia. Syksyn 2015 aikana on Monden nuorisokeskuksessa
nuorten kanssa valmisteltu pelitalo Mondentoa, mutta verkkoyhteyksien viivästymisien vuoksi Pelitalo Mondenton
avajaisia vietetään vasta vuoden 2016 alussa.

Vammojen ja myrkytysten vaatiman sairaalahoidon vähentäminen
Hyvinvointi hakusessa -hankkeessa Rovaniemellä valmennettiin Lapin ensimmäinen ryhmä kokemusasiantuntijoita
toimimaan päihdetyön eri tehtävissä. He ovat osallistuneet seminaareihin, koulutuksiin ja esimiesvalmennuksiin
kertomalla siellä omaa tarinaansa ja palvelukokemuksiaan. He ovat osallistuneet erilaisiin palvelujen
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kehittämisprosesseihin yhdessä työntekijöiden kanssa sekä toimineet vertaistukena.
Mini-interventioiden käyttö potilas/asiakastyössä on lisääntynyt. Terveystarkastusten yhteydessä ja pidemmillä
vastaanottokäynneillä tehdään kysely päihteiden käytöstä. Samoin toimitaan lyhyemmissä kontakteissa, mikäli
päihteiden käyttöä on syytä ottaa puheeksi.
Tapaturmien ehkäisyn tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan valmiuksia havaita ja
arvioida kotonaan asuvien asiakkaittensa palo- ja tapaturmavaaroja ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhteistyössä
asiakkaan, asiakkaan omaisten ja muiden asiaan liittyvien viranomaisten kanssa. Tavoitteeseen liittyen Lapin
pelastuslaitos järjesti kaksi koulutustilaisuutta kaupungin kotipalvelun ja kotisairaanhoidon henkilökunnalle.
Toiseen tilaisuuteen kutsuttiin myös järjestöjen ja ikäihmisten edustajat. Kotihoidon arviointikäynneillä ja eri
tilaisuuksissa on jaettu erilaisia oppaita ja tapaturmien ehkäisyn tarkastuslistoja.

Turvallinen ja esteetön elinympäristö
Hyvinvointiryhmässä on keskusteltu varhaisen puuttumisen toimenpiteistä väkivalta- ja huumausainerikosten ennalta
ehkäisemiseksi. Päätettiin, että asioita käsitellään jatkossa yhdessä PAKKA-toimintamallin (Paikallinen alkoholi-,
tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy) kanssa. Rovaniemellä on käynnissä Ankkuritoiminta, jonka sisältöä on avattu
tarkemmin hyvinvointikertomuksen turvallisuus-luvussa (luku 3).
Oppilaitosten turvallisuuden edistämiseksi perustettiin kouluturvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää ja
kehittää Rovaniemen koulujen turvallisuutta. Työryhmä valmistelee ja esittää koulujen turvallisuuden edistämiseen
liittyviä toimenpiteitä koulutuslautakunnalle, joka päättää asioista. Kouluturvallisuustyöryhmä kokoontui kolme
kertaa. Oppilaitoksilta tiedusteltiin miten kaupungin turvallisuussuunnitelman turvallisuuteen liittyvät toimenpideehdotukset ovat toteutuneet kouluilla. Työryhmä keskusteli ajankohtaisista turvallisuusasioista ja teki toimenpide
esityksiä koulutuspalvelujen johtoryhmälle.
Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnitelmaan liittyen kaikille kouluille on laadittu jo olemassa olevien
turvallisuusasiakirjojen lisäksi toimenpide-esitykset oppilaitosturvallisuuden parantamiseksi. Kaikille kouluille on
laadittu turvallisuustoimenpiteiden vuosikello. Vuoden 2015 aikana toteutettiin oppilaitosten fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen ympäristön arvioinnit.
Paikallisliikenteen suunnittelu jatkuu. Tekninen lautakunta on 26.2.2015 § 24 hyväksynyt paikallisliikenteen
alueellisen palvelutason, liikenteen järjestämistavan sekä joukkoliikenteen kilpailuttamisprosessin aikatauluineen,
jonka mukaan kaupungin järjestämä joukkoliikenne käynnistyy 1.6.2018. Paikallisliikenteen linjastosuunnitelma
valmistuu kevään 2016 aikana, jonka jälkeen työ jatkuu kilpailuttamisstrategian laatimisella ja tarjouskilpailulla.
Suunnittelussa otetaan huomioon myös palvelulinjaliikenne.
Kansalaisen sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto avovastaanottotoiminnassa hoitajan vastaanotolla. Tulossa myös
suun terveydenhuoltoon vuoden 2016 aikana. Virtu-palveluiden käyttöönoton suunnittelu myös terveydenhuollon
palvelualueelle on käynnistynyt.
Korjausrakentamisen opastamista toteutettiin neuvonnalla (asiakaskontaktit, rakentajaillat, jne.) LVI-suunnitelmien
tarkastamisen yhteydessä ja rakennushankkeen vastaavaa työnjohtajaa hyväksyttäessä.

Liikunta hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä
Tyypin 2. diabetes ensitietoryhmissä resurssien yhteiskäyttö liikuntatoimen kanssa. Osallistuminen ensitietoryhmän
sisällön tuottamiseen. Kuntalaisten ohjaaminen kaupungin liikuntapalveluiden piiriin terveyskeskuksen vastaanoton
yhteydessä.
Rovaniemi hakee rahoitusta LuontoRovaniemi-hankekokonaisuuden toteuttamiseksi yhdessä Metsähallituksen ja
Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa, vuosille 2016 - 2018. Hankesuunnitelman sisältää sähköisten palvelujen
kehittämistä ja investointeja sähköiseen tiedottamiseen.
Liikkuva koulu -hanke toimii kaikilla kouluilla. Varsinainen hanketoiminta loppuu 31.5.2016. Lisäksi Sportisti Roi hankkeen avulla on järjestetty lapsille liikuntatapahtumia, loma-aikojen leirejä ja uusia iltapäiväkerhoja.
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Kulttuuri hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä
Kirjaston toteuttama Lukuintoa Lapissa -hanke on päättynyt ja raportoitu.
Lastenkulttuuriverkoston arviointi suoritettiin OKM:n toimesta vuonna 2014, jolloin myös julkaisu ”Taikalamput
näkyvät ja vaikuttavat” julkaistiin. Lapin lastenkulttuuriverkosto laajeni Sodankylän kunnan tultua mukaan.
Rovaniemen kaupunki liittyi mukaan Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liittoon. Satusivellin-toiminta jatkui ja siinä
oli mukana 555 lasta ja 22 kaupungin päiväkotia. Verkoston tehtävänä oli kehittää lastenkulttuuripalveluja ja edistää
lastenkulttuurin asemaa kunnan kulttuuritoimessa ja toteuttaa suunnitelmien mukaista toimintaa yhdessä paikallisten
toimijoiden kanssa. Vuoden aikana valmisteltiin kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönottoa.
Lastenkulttuuritoiminnan avulla tavoitettiin vuoden aikana yli 10 000 lasta ja nuorta.
Kulttuurin eri yksiköissä oli harjoittelijoita ja työssäoppijoita eri koulutusasteilta. Kuvataiteen opiskelijat suorittivat
kulttuurin parissa kenttäharjoittelujaksoja ja ohjasivat taidemuseossa lukuisia työpajoja Ammattiin opiskeleville, II
asteen opiskelijoille suunnattiin muun muassa elokuva- ja teatteritarjontaa.
Kirjasto on tarjonnut lukemisesteisten Celia-palvelun ja liikuntaesteisten Kirjat kotiin-palvelun asiakkaiden käyttöön.
Kulttuurin eri yksikköt tuottivat palveluja ikäihmisille sekä keskuksen että aluelautakuntien toimialueilla.
Maahanmuuttajien kirjastopalvelut -hanke on toteutettu ja raportoitu.
Maakuntamuseon moniaistinen muistelutila Aistien teltta on ollut saatavilla ja yhteistyö Helmi-kammarin kanssa
jatkui.
Yleinen kulttuurituottaminen järjesti yhdessä vammaispalvelujen kanssa tanssiteemaisia esityksiä. Rovaniemelle
saatiin OKM:n Kulttuurivoltti-hankeraha, joka kohdennettiin Rovaniemen koulujen saamelaislasten
kulttuurikasvatukseen.
Kaikki kulttuurin yksiköt tavoittivat maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita eri toimintojen avulla. Osallistuttiin
rasisminvastaisen viikon toteutukseen. Lapin kamariorkesteri kutsui turvapaikanhakijat vieraiksi orkesterin
kenraaliharjoitukseen. Orkesteri myös vieraili pienryhmissä eri-ikäisten asukkaiden luona.
Taidemuseossa koululaisopastuksia ja työpajoja järjestettiin ympäri vuoden jokaisen näyttelyn teemoihin liittyen.
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat taidemuseossa kokoelmanäyttelyn
”Peittämättömät”. Näyttelyssä rakkaus yhdistyi nykytaiteeseen. Arvaamattoman-työpajassa päästiin ratkomaan
arvoituksia ja paljastamaan salaisuuksia, jotka johdattelivat tutkimaan taideteoksia tarkemmin tai ehkä ihan uudesta
näkökulmasta. Lopputuloksena saattoi syntyä jotakin uutta ja hykerryttävää. Näyttelyjen teokset herättelivät
katsojaansa pohtimaan mitä rakkaus voi olla sekä loivat mahdollisuuksia omille tulkinnoille:
”Kulkija harmaan lattian
älä toivoas heitä heti,
ma sulle runon lausahdan sen ymmärrät kaiketi.
Runossa voit kuulla vihjettä aika monta.
Kun niitä seuraat, elosi on kenties huoletonta
Turvaudu myös ystävään hän lähellä sua kulkee
kun vihjeet johtaa hämärään hän suutaan tuskin sulkee”
Lapin yhteinen kirjasto ja Kirjat kotiin kirjastosta -hankkeet ovat valmiit ja raportoidut. Lapin kirjastojen
yhteistoiminta liittyen kirjastojärjestelmäyhteistyöhön on laajentunut.
Kulttuuripalveluja on tuotettu kaupungin eri alueille aluelautakuntajaon mukaisesti. Tuotetut palvelut ovat olleet
yleisen kulttuurituottamisen sekä kirjaston palveluja. Aluelautakuntatoiminnasta laaditaan oma raportointi.
Kulttuurin kotouttamisohjelma laadittu osana Kultti-projektia. Hanke on päättynyt.
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Avo- ja kotihoidon ensisijaisuus:
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten avopainotteisten palvelujen ensisijaisuus
Vuoden 2015 aikana kodin ulkopuolisten laitossijoitusten määrä väheni Rovaniemen lastensuojelussa, ja vastaavasti
perhesijoitukset kasvoivat edellisestä vuodesta. Vuonna 2014 joulukuun lopussa laitossijoituksissa ostopalveluissa oli
45 ja omassa yksikössä 12 lasta / nuorta, vastaavat luvut 2015 olivat laitossijoitukset 34 ja omassa yksikössä 14
lasta /nuorta. Vuonna 2014 joulukuun lopussa perhehoidossa oli 71 lasta/ nuorta ja vuonna 2015 vastaavana
ajankohtana sijoitettuja oli 74.
Nuorten mielenterveyspalvelut Nuppiin saatu henkilöstön lisäresurssia, jonka johdosta lähetteiden määrä
erikoissairaanhoitoon on vähentynyt, eli avohoitopainotteisuus on vahvistunut. Nupin sijainti Nuorten Ohjaamon ja
opiskelijaterveydenhuollon kanssa samassa kiinteistössä on madaltanut palvelujen käyttöä ja yhteistyö on luontevaa.
Maksuttomia varhaiskasvatuskerhoja lisäämällä asiakkaita on ohjautunut kevyempiin palveluihin. Lisäksi avoimiin
varhaiskasvatuspalveluihin kuuluva avoin päiväkoti tukee perheitä kasvatustehtävissä. Vuonna 2015 avoimen
päiväkodin toimintaan osallistui 900-1000 lasta vanhempansa kanssa.
Kotipalvelun muotoja on kehitetty ja perheille voidaan tarjota lyhytaikaista kotipalvelua tai pidemmän jakson
ohjaavaa perhetyötä. Lisänä on suljettua ryhmätoimintaa (Majakka), jonka toiminta tapahtuu perhetuvalla. Tämän
ryhmän tavoitteena on vahvistaa perheeksi kasvua ja tarjota vertaistukea.
Ryhmämuotoisia muita palveluja mm.:
•
Opiskeluterveydenhuollossa 1-2 Nyyti-elämänhallintaryhmää /v, jännittäjäryhmä kerran vuodessa, back to
studies -ryhmä ja tupakoinnin lopettamisessa tukevia ryhmiä.
•
Keskittymistiimi järjestää yhdessä perheneuvolan kanssa 1-2 ryhmää, joissa opetellaan sosiaalisia taitoja &
vihan hallintaa (esim. neuropsykiatrisista ongelmista kärsiville koululaisille).
•
Erilaiset eroryhmät vanhemmille ja omia ryhmiä myös lapsille.
•
Perheeks-ryhmä ensimmäistä lasta odottaville perheille.
•
Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä.
•
Lastensuojelun avohuollon lapsiryhmät.

Työikäisten avopainotteisten palvelujen ensisijaisuus
Mielitiimin toiminnan myötä kuntalaisten pääsy mielenterveyspalveluihin on nopeutunut huomattavasti, myös
lyhytterapeuttiset interventiot ovat lisääntyneet. Yhteistyötä ja yhdessä tekemistä muiden toimijoiden kanssa on
kehitetty ja kehitetään edelleen.
A-klinikalla hoidetaan yhä vaikeampia päihdepsykiatrisia potilaista, osa heistä on opioidiriippuvuuden
korvaushoidossa. Korvaushoidossa on n. 45 kuntalaista. Kaupungin toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen
muiden päihdetoimijoiden kanssa.

Ikäihmisten avopainotteisten palvelujen ensisijaisuus
Ikäihmisten palvelurakennetta on kehitetty edelleen avopainotteiseen suuntaan lisäämällä ja tehostamalla
kotikuntoutusta. Kotona asuminen on ensisijaista ja tähän liittyen on mm. koulutettu perhehoitajia, joiden avulla
kodinomainen perhehoito mahdollistuu.

Kuntoutuksen toteutuminen hoito- ja palveluketjussa:
Asiakkaiden toimintakyvyn ja kuntoutustarpeiden arvioinnin sekä
kuntoutustoimenpiteiden kehittäminen
Kaste II mukainen erityisryhmien toimintakyvyn arvioinnin malli on juurtunut terveydenhuoltopalveluihin.
Hoitotiimeillä on nimettynä oma kuntoutuksen asiantuntijansa.
Perhepalvelukeskuksessa toimiva keskittymistiimi on vakiinnuttanut toimintansa. Tiimi on tarkoitettu lapsille ja
nuorille, joilla on keskittymispulmia. Tiimiin kuuluu lääkäri, psyk.sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti.
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Gerontologista kuntoutusta on suunniteltu Ikäosaamiskeskuksen ja Seniori-Kasteen kanssa yhteistyössä, mm.
muistipolkuun liittyvä kehittämistyö.

Työllisyyden edistäminen:
Työllisyyden edistäminen työpaikkoja lisäämällä
Käytettävissä olevien tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että työllisten määrä on kääntynyt lievään kasvuun
Rovaniemellä kun taas vastaavan kokoisissa maakuntakeskuksissa kaikissa työllisten määrä on vähentynyt.
Työllisten määrän kasvusta huolimatta myös työttömien määrä on kasvanut. Rovaniemen yrityskanta on myös
kasvanut hieman ja kasvu on ollut samansuuruista kuin vastaavan kokoisissa maakuntakeskuksissa.
Rovaniemen kaupunkikonserni on ollut partnerina ja rahoittajana useissa hankkeissa, joiden kautta on pyritty
luomaan työllistymismahdollisuuksia erityisesti nuorille sekä kannustamaan nuoria yrittäjyyteen. Näitä hankkeita ja
toimenpiteitä ovat esim. starttipajatoiminta, RoiHubin toiminta ja nuorten talviduuni -kokeilu. Rovaniemen kaupunki
on lisäksi ollut rahoittamassa opiskelijalähtöisen yritystoiminnan kehittämistä. Rovaniemen kaupungin työllisyyden
edistämisen strategisen johtamisen organisoinnista on päätetty kaupunginhallituksessa (14.12.2015, § 474).
Kauppatorin asukastupa tarjoaa sosiaalista, henkistä ja fyysistä vahvistumista sekä työelämäosaamista tukevaa
toimintaa työttömille ja muille erityisryhmille. Työelämäosaamista vahvistetaan työtoiminnalla (2015/3),
kuntouttavalla työtoiminnalla (2015/1) sekä palkkatukityöllistämisellä (2015/3).
Palvelu- ja työosuuskunta Rovaniemen RAITO on perustettu ja aloittanut toimintansa. Osuuskunta toimii Rovaniemen
kaupungin alueella.

Nuorten työllisyyden edistäminen
Nuorisopalveluissa on vuonna 2015 kehitetty uudenlainen ryhmätoimintamuoto (päiväleiritoiminta) nuorten
työllisyyden edistämiseksi yhteistyössä Sosiaalipalveluiden, Te-toimiston ja Nuorten Ohjaamon kanssa. Vuoden 2015
syksyllä käynnistyi ensimmäinen pilotti-ryhmä kuntouttavan työtoiminnan nuorille. Pilotti-ryhmässä ohjaajina
toimivat etsivät nuorisotyöntekijät sekä nuoriso-ohjaajat, toiminnassa hyödynnettiin nuorisotyöllisiä menetelmiä.
Pilotti-ryhmästä saatujen hyvien kokemuksien pohjalta, on keväälle 2016 suunniteltu kahta uutta päiväleiriä, joissa
toisena työmuotona on taide ja toisena digitaalinen pelitoiminta.
Keväällä 2015 käynnistyi Nuorten Ohjaamo -hanke, jonka tavoitteena on luoda verkostomainen toimintamalli
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Hankkeessa on perustettu matalan kynnyksen palvelupiste Piekkarin tiloihin,
johon nuori voi tulla asioimaan asiassa kuin asiassa. Piekkarilta nuori saa tietoa ja neuvontaa erityisesti
kouluttautumiseen ja työnhakuun liittyvissä asioissa ja henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vuoden 2015 aikana Nuorten Ohjaamoverkoston asiakkaiksi on matalan kynnyksen palvelupisteen kautta tullut noin
200 nuorta. Heidän kanssaan on aloitettu kouluttautumiseen ja työllistymiseen liittyvien palvelupolkujen
rakentaminen. Konkreettisia toimia työllisyyden edistämiseksi on ollut esimerkiksi Talviduuni -kampanja, joka
toteutetaan Rovaniemen kaupungin rahoituksella yhteistyössä Nuorten Ohjaamon kanssa. Talviduunin kautta on
tarkoitus työllistään n. 100 nuorta, joista osalla työ jatkuu keikkatyön jälkeen. Erilaisilla kokeiluilla on tarkoitus
tavoittaa kaikki työtä tai koulutusta vailla olevat nuoret.
Kaupungin kesätyö toteutettiin vuosina 1998 - 1999 syntyneille nuorille. Kaupungin kesätyötä ja kesätyöseteliä haki
920 nuorta. Heistä 200 työllistyi kaupungille ja kesätyöseteli lähetettiin 732:lle. Kesätyösetelillä työllistyi 461 nuorta.
Työkokeilussa kaupungin organisaatioissa oli vuonna 2015 yhteensä 149 henkeä. Näistä alle 29-vuotiaita oli 58
henkilöä, 39 % kaikista työkokeilijoista. Työkokeilujen määrissä ei tapahtunut muutosta vuoteen 2014 verrattuna.
Palkkatuella alle 29-vuotiaita nuoria työllistyi kaupungin organisaatioon vuonna 2015 yhteensä 37 henkilöä, kun
edellisenä vuonna vastaava luku oli 21. Kaiken kaikkiaan nuorisotyöttömyys pysyi viime vuonna vuoden 2014 tasolla.
Nuorisotyöttömiä oli sekä vuoden 2015 joulukuussa että koko vuonna keskimäärin 712 henkilöä.

Työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen
Pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseen ja työelämäosallisuuden lisäämiseen tähdännyt kolmevuotinen Monet -
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kuntakokeiluhanke päättyi vuoden 2015 lopussa. Tavoitteiksi asetetut:
1) työ- ja toimintakykyarviointipalveluiden kehittäminen
2) osallisuutta lisäävien, osaamista vahvistavien ja työllistymistä tukevien välityömarkkinoiden rakentaminen sekä
3) välillisenä kehittämiskohteena palvelujen järjestämisen vastuutahojen työnjaon selkeyttäminen, onnistuivat
suurelta osin tavoitteiden mukaisesti.
Konkreettisina esimerkkeinä elämään jäivät mm. toiminnallinen työkyvyn arviointi ja kuntouttavan työtoiminnan
monipuoliset toteuttamisvaihtoehdot. Myös 3. sektorin rooli osana palveluiden tuottamisessa kasvoi hankkeen
aikana. Lisäksi hanke oli vahvasti mukana aikuissosiaalityön ja uuden työvoimanpalvelukeskuksen vastuunjakojen
selkiyttämisessä ja työllisyyden edistämisen palveluprosessien rakentamisessa.
Hanke saavutti määrälliset tavoitteet, kokonaisasiakasmäärän ollessa 622. Vuonna 2015 uusia asiakkaita tuli 113.
Suurin osa asiakkaista jatkaa työvoiman palvelukeskuksen asiakkuudessa myös hankkeen jälkeen.
Työkyvyttömäksi todettiin 130 hankkeen asiakasta, joista noin 60:lle myönnettiin eläke vuoden 2015 loppuun
mennessä. Hankkeessa aikana myönnettyjen sairauspäivärahojen ja hankkeessa tuotettujen aktiivipäivien kautta
kaupungille koitui hankkeen ajalta 1 386 074 euron säästöt työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Myönnetyistä
eläkkeistä johtuvat pysyvät vaikutukset työmarkkinatuen maksuosuuteen ovat vielä tätäkin huomattavammat.
Palkkatuella työllistettiin vuonna 2015 kaupungin yksiköihin 82 htv, mikä oli hieman vähemmän kuin 2014. Eri
henkilöitä oli yhteensä 149. Selkeästi suurin osa työllistetyistä oli yli 500 työttömänä olleita. Yhdistyksille
myönnettävän kuntalisän kautta tuettiin 77 eri henkilön työllistymistä 3. sektorille. Kaiken kaikkiaan työttömyys
kasvoi hieman vuonna 2015. Työttömiä oli vuoden 2015 joulukuussa 4 927 rovaniemeläistä ja koko vuonna
keskimäärin 4 638 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömyys sen sijaan pysyi viime vuonna vuoden 2014 tasolla.
Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2015 joulukuussa 1 406 henkilöä ja koko vuonna keskimäärin 1 341.
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7 Johtopäätökset
Aineistosta esiin nousevat hyvinvoinnin positiiviset tekijät:
•

Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys eivät kasvaneet vuoden 2015 aikana.

•

Poliisin tietoon tullut rikollisuus väheni vuonna 2015.

•

Järjestöillä on intoa ja osaamista vaikuttaa rovaniemeläisten hyvinvointiin.

•

Laajassa hyvinvointikertomuksessa 2013 - 2016 asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat pääsääntöisesti
edenneet.

Aineistosta esiin nousevat hyvinvoinnin negatiiviset tekijät:
•

Työttömyys kasvoi hieman vuonna 2015. Myös rakennetyöttömyys on kasvussa ja koko maan tasoa
korkeampi.

•

Kahden merkittävän summaindikaattorin eli kansantauti- ja sairastavuusindeksin arvot kasvoivat hieman
vuonna 2014.

•

Rovaniemeläisten mielenterveydestä kertovat indikaattoritiedot erottuvat muista kunnista negatiivisesti.

•

Rovaniemeläiset käyttävät liikaa päihteitä ja moni kokee pelaavansa liikaa rahapelejä.

•

Ihmisten yksinäisyys nousi esiin sekä ATH-kyselyssä että järjestöille suunnatussa hyvinvointikyselyssä.

Aineiston perusteella esiin nostettavat kehittämisehdotukset:
•

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

•

Tulee lisätä ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja hyödyntää PAKKA-toimintamallin käytäntöjä.

•

Eri palveluissa tulee miettiä, miten ihmisten kokemaan yksinäisyyteen voidaan vaikuttaa.

•

Järjestöjen asiantuntemusta tulee hyödyntää yhteistyötä tiivistämällä ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia
tukemalla.
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OSA II HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN NYKYISELLÄ
VALTUUSTOKAUDELLA
8 Kaupunkistrategian painotukset ja linjaukset
Rovaniemen kaupunkistrategia 2030:
”Arktisuudesta ammentaen − hyvää elämää edistäen”
Rovaniemen kaupunkistrategian strategiset painotukset vuoteen 2030 ovat:
1. Alueen elinvoimaisuus
2. Yritysten kilpailukyky
3. Asukkaiden hyvinvointi
4. Viihtyisä elinympäristö
Strategiassa määritellään tavoitteet, joita kaupunki edistää omilla toimenpiteillään, erilaisten kumppanuuksien ja
yhteistyömuotojen avulla.
Strategisia painotuksia tukevat tavoitteet on ryhmitelty seuraavien otsikoiden alle
Koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Vetovoimaisuus
Kansainvälisyys Kestävä talous
Yritysten toimintamahdollisuudet Monipuoliset työllistymisen mahdollisuudet
Ennaltaehkäisevä toiminta ja hyvinvointierojen kaventaminen Sujuvan arjen palvelut
Toimiva yhdyskuntarakenne; asuminen liikenne ja palvelut
Kaupunkistrategiaan voi tutustua osoitteessa:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Strategiat-ja-ohjelmat

30

ROVANIEMEN KAUPUNKI
HYVINVOINTIKERTOMUS 2015

9 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja
suunnitelmat
Ohjelmat ja suunnitelmat on jaoteltu valmistelun vastuualueen mukaisesti. Ohjelmia on koottu myös osoitteeseen:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Strategiat-ja-ohjelmat

Yleinen toiminnan ohjaus
- Kaupunkistrategia
- Talousarvio- ja taloussuunnitelma
- Tulosohjaussopimukset
- Palveluhankintastrategia
- Alueidenkäytön strategia
- Lähipalveluperiaatteet
- Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013 - 2016
- Omistajapoliittiset linjaukset
- Turvallisuussuunnitelma
- Elinkeinojen kehittämisohjelma
- Kansainvälistymisohjelma
- Kaupungin henkilöstöpoliittiset ohjeet, periaatteet ja linjaukset (Palvelussuhdeopas ja työhyvinvointitalo Lanssissa).
- Tietohallinto-ohjelma 2014-2017
- Viestintästrategia

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

Sivistyspalvelut
- Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelma
- Varhaiskasvatuspalvelujen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys (päivitettävänä)
- Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen periaatteet
- Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 2016. (Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016)
- Perusopetuksen järjestämisperiaatteet (päivitetään samassa aikataulussa opetussuunnitelmauudistuksen kanssa
1.8.2016 mennessä)
- Koulupalvelukeskuksen laatukäsikirja
- Kulttuurikasvatussuunnitelma
- Elämäniloa kulttuurista – ikääntyvien kulttuurinen toimenpide ja voimavaraohjelma
- Varhaisiän taidekasvatusmalli, Satusivellin
- Kulttuurin kotouttamisohjelma (Kultti)
- Taikalamput näkyvät ja vaikuttavat − Lastenkulttuurin taikalamppuverkoston keskusten vuosien 2009- 2013
toiminnan vaikuttavuuden arviointi
- Liikuntapoliittinen ohjelma
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Tekniset palvelut
- Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma
- Maapoliittinen ohjelma
- Liikennejärjestelmä 2030
- Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelma 2012 - 2020
- Ympäristöraportti
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Hyvinvointisuunnitelma
Oheinen hyvinvointisuunnitelma on laadittu Rovaniemen kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen 2013 - 2016 yhteydessä ja se on
voimassa nykyisen valtuustokauden ajan. Hyvinvointisuunnitelmaan tehtiin muutama tarkennus vuoden 2014 hyvinvointikertomusta
laadittaessa.
Tämän vuoden 2015 hyvinvointikertomuksen laadinnan yhteydessä tarkennettiin tavoitteen "Turvallinen ja esteetön elinympäristö"
korjausrakentamisen opastamista koskeva toimenpide muotoon: Korjausrakentamisen opastaminen rakennustarkastajan ja
terveystarkastajan yhteistyöllä kaupungille kuuluvien lakisääteisten tehtävien puitteissa.
Kaikki toimenpiteet lisäksi numeroitiin.
1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen
Tavoitteet
Vanhemmuuden tukeminen

Toimenpiteet (ja vastuutaho)
1. kotiin annettavien palvelujen lisääminen
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)
2. alueellinen yhteistyö muiden lasten ja
nuorten parissa toimivien sidosryhmien
kanssa
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)
3. ryhmätoimintojen kehittäminen
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)

4. opiskeluhuoltolain muutoksiin
varautuminen
(Sivistyspalvelut)
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Resurssit
Lasten Kaste -hanke ajalle 1.2.2014
– 28.2.2016. Hankkeessa toteutetaan
”Vahvuutta vanhemmuuteen” ja
”Ihmeelliset vuodet” -ryhmätyön
menetelmien käyttöönottoa.
Hankkeen aikana kehittämistyöhön
yhden henkilön työpanos.

Arviointimittarit
Hankkeen tuottamat
arvioinnit

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

Hankkeen tuottamat
arvioinnit

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

Moniammatillisen
yhteistyön toteutuminen

Palveluiden muoto ja
määrä. Toiminnan
taloudelliset ja
toiminnalliset vaikutukset

Palveluiden muoto ja
määrä
Toiminnan taloudelliset
ja toiminnalliset
vaikutukset
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5. tarkempia
toimenpiteitä
lapsinuorisopoliittisessa ohjelmassa
Varhainen yhdessä tekeminen ja
nuorten sosiaalinen
vahvistaminen

ja
Moniammatillisen yhteistyön
lisääminen nuorten parissa toimivien
tahojen kanssa

Kouluterveyskyselyjen
tulokset sekä Sotkanetin
tilastot

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

Tehostetun tuen tukitoimien
resursointi ja tehostaminen

Perusopetustilasto

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

Nykyisillä resursseilla hyödyntäen
nuorisoteemaisia hankkeita ja
rahoitusmahdollisuuksia

Opintopolku-järjestelmän
toimivuus

10. nuorten vapaa-ajan toiminnan
kehittäminen
(Sivistyspalvelukeskus ja Sivistyspalvelut)

Hanketyönä mahdollisuuksien
mukaan

Toteutuneiden
hankkeiden määrä ja
niiden tuotokset

Hyvinvointi hakusessa -hanke

Sotkanetin indikaattorit
Hankkeen arviointi

6. ammattiin opiskelevien varhainen
tukeminen, jotta saadaan vähennettyä
päihteiden käyttöä, fyysisen uhan
kokemista ja opintojen keskeyttämistä
(Perusturvapalvelut ja sivistyspalvelut)
7. poikkihallinnollinen ja moniammatillinen
tiivis yhteistyö nuorten sosiaaliseksi
vahvistamiseksi koulujärjestelmässä ja
työelämästä
(Kaikki)

11. tarkempia
toimenpiteitä
lapsinuorisopoliittisessa ohjelmassa
Vammojen ja myrkytysten
vaatiman sairaalahoidon
vähentäminen

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

ja

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

Turvallinen ja esteetön
elinympäristö

14. tapaturmien ennaltaehkäisy
poikkihallinnollisena yhteistyönä
(Turvallisuustyöryhmä)

Turvallisuustyöryhmän toiminta

Sotkanetin indikaattorit

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

Hyvinvointiryhmän toiminta,
poikkihallinnollinen yhteistyö

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

16. laaditaan kaikkia oppilaitoksia koskeva
ohjeistus
(Sivistyspalvelukeskus)

Oppilaitosten turvallisuustyöryhmä

Ohjeistuksen
valmistuminen

17. kuljetuspalvelujen alueellinen keskinäinen
integrointi ja palvelulinjaliikenteen
kokonaiskustannuksien alentaminen
(Tekniset palvelut ja Perusturvapalvelut)

Integroinnin
toteutuminen ja
palvelulinjaliikenteen
kokonaiskustannukset

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

Tavoitteen toteutuminen

19. hissittömien kerrostalojen määrän
vähentäminen
(Tekniset palvelut ja Strateginen
kehittäminen)

Hissittömien
kerrostalojen määrä

20. etä- ja mobiilipalvelujen ja sähköisen
asioinnin lisääminen
(Kaikki)

Uudet etä- ja
mobiilipalvelut ja
sähköisen asioinnin
menetelmät
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Liikunta hyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäjänä

21. Korjausrakentamisen opastaminen
rakennustarkastajan ja terveystarkastajan
yhteistyöllä kaupungille kuuluvien
lakisääteisten tehtävien puitteissa.

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

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

Resurssien yhdistäminen

Yhteisen toimintamallin
syntyminen

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

Resurssien lisääminen mm.
hankerahalla

Uudet toimintamallit

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

Mahdollinen hankerahoitus

Toimintamallin
toteutuminen

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

Lähiliikuntapaikkaverkkosuunnitelman
laatimisen resursointi

Suunnitelma ja uudet
lähiliikuntapaikat

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

Resurssia kohdennetaan tiedotukseen
ja koordinointiin.

Toteutuneet kalenterit

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

Välituntiliikunnan ohjaajien koulutus

Uusien koulujen määrä
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Kulttuuri hyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäjänä

28. lasten ja nuorten sosiaalinen
vahvistaminen kehittämällä ja
hyödyntämällä taide- ja kulttuurilähtöisiä
pedagogisia toimintamalleja sekä
vuorovaikutusta ja viestintää
(Sivistyspalvelukeskus)

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

Lastenkulttuuriverkostotoiminnan arviointi,
hankkeiden raportointi
Kulttuurin eri yksikköjen
tuottama arviointi.

Kulttuurin eri yksikköjen
tuottama arviointi.

29. ikäihmisille kohdennettujen
kulttuuripalvelujen saavutettavuuden
lisääminen asiakaslähtöisesti
(Sivistyspalvelukeskus ja
perusturvapalvelut)
30. taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien
hyödyntäminen eri-ikäisten ihmisten ja
erityisryhmien arjessa, kuten näyttelyt,
työpajat, muistelut, musiikkielämykset
(Sivistyspalvelukeskus)

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

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

31. Virtuaalisten palvelujen ja täsmäpalvelujen
pilotointi kirjastoissa
(Sivistyspalvelukeskus)

Lapin yhteinen kirjasto -hanke
Kirjat kotiin kirjastosta -hanke

Hankkeiden raportointi
Lapin kirjastojen
yhteistoiminnan
kehittyminen

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

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

Aluelautakuntatoiminnan
oma raportointi.

33. eri tehtäväalueiden ja kulttuurin yhteistyön
kehittämishanke tukemaan osallisuuden
vahvistumista
(Sivistyspalvelut)
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34. Kulttuurin kotouttamisohjelman laadinta ja
toimenpide-ehdotusten toteuttaminen
(maahanmuuttajanäkökulma)
(Sivistyspalvelut)

Kultti-projekti

Hankkeen raportointi

2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Avo- ja kotihoidon ensisijaisuus
Tavoitteet
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten
avopainotteisten palvelujen
ensisijaisuus.

Toimenpiteet ja vastuutaho
1. sijaisperhesijoitusten osuuden
kasvattaminen kaikista kodin
ulkopuolisista sijoituksista
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)

2. nuorten mielenterveyspalvelujen
avohoidon ensisijaisuus; yhteistyössä
sairaanhoitopiirin ja järjestöjen kanssa
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja
terveyspalvelukeskus)
3. avoimen päiväkodin ja kerhotoiminnan
laajentaminen
(Sivistyspalvelut ja sivistyspalvelukeskus)
4. kotipalvelun kehittäminen lapsiperheiden
tueksi (ryhmämuotoinen, vertaistukea
sisältävä toiminta)
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)
5. lapsiperheiden ryhmämuotoisten
palvelujen lisääminen
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus)
6. vrt. lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma
vuoteen 2015
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Resurssit

Arviointimittarit

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

Sijaisperhesijoitusten
osuus kaikista
sijoituksista

Avohoidon ja laitoshoidon
suhde

Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteen toteutuminen

Ryhmämuotoisten
palvelujen määrä
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Työikäisten avopainotteisten
palvelujen ensisijaisuus

Ikäihmisten avopainotteisten
palvelujen ensisijaisuus

7. aikuisten mielenterveyspalvelujen
avohoitopainotteisuuden lisääminen
(Perusturvapalvelut)

Vuonna 2014 perustetaan
kaupungin kriisitiimi, 8 työntekijää

Effican käyntitilasto

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

1 htv:n lisäys

Asiakasmäärät

9. palvelurakenteen kehittäminen
avopalveluja, palveluohjausta ja
kuntoutusta painottaen
(Perusturvapalvelut)
10. kotihoitopainotteisuuden lisääminen
(Perusturvapalvelut)

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

Tavoitteen toteutuminen;
tavoitteena on, että 9091 prosenttia 75 vuotta
täyttäneistä asuu kotona,
13 prosenttia 75 vuotta
täyttäneistä on
säännöllisen kotihoidon
piirissä ja enintään 9
prosenttia 75 vuotta
täyttäneistä on
ympärivuorokautisen
hoidon piirissä.
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3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Kuntoutuksen toteutuminen hoito- ja palveluketjuissa
Tavoitteet
Asiakkaiden toimintakyvyn ja
kuntoutustarpeiden arvioinnin sekä
kuntoutustoimenpiteiden
kehittäminen.

Toimenpiteet ja vastuutaho
1. erityisryhmien toimintakyvyn arvioinnin
mallin juurruttaminen
terveydenhuoltopalveluissa
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja
terveyspalvelukeskus)

Resurssit

Arviointimittarit

Resursseja kohdennetaan
kuntoutusosaamisen
vahvistamiseen

Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteen toteutuminen

2. neuropsykiatrisen kuntoutuksen
tehostaminen
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja
terveyspalvelukeskus)
3. kuntoutuksen osuuden ja osaamisen
sisällyttäminen tarvittaessa palvelu- ja
hoitoketjuihin
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja
terveyspalvelukeskus)
4. gerontologisen kuntoutuksen
kokonaisuuden mallintaminen
(Perustuvapalvelut)
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Kuntoutuksen alueellisen
toimintamallin kehittäminen -hanke

Hankkeen tulokset

Mallinnuksen
toteutuminen
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4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet
Työllisyyden edistäminen
Tavoitteet
Työllisyyden edistäminen työpaikkoja
lisäämällä

Nuorten työllisyyden edistäminen

Toimenpiteet ja vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

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

Uudet työpaikat ja
yritykset

2. kaupungin työllisyyspalvelujen
uudelleenorganisointi
(Kaupungin johtoryhmä)

Uuden toimintatavan
toteutuminen

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

RovaTokka ry:n toiminta ja
mahdolliset hankkeet

Toteutuneet hankkeet ja
niiden arviointi

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

Resursointi huomioiden TYPlainsäädäntö 1.1.2015 alkaen.
Koskee nuoria, joilla on
moniammatilisen yhteistyön
tarve:
25-29-vuotiaita nuoria,
jotka ovat olleet
yhtäjaksoisesti
työttömänä 12 kk

Arviointi huomioiden TYPlainsäädännön
vaikutukset
•
määrärahoihin
•
henkilöstöön
•
palveluihin

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

Työikäisten työ- ja toimintakyvyn
edistäminen

5. nuorisotakuun vaatimusten toteuttaminen
(Kaikki)

Resursointi huomioiden
nuorisotakuun
yhteensovittaminen TYP:n
vaatimusten kanssa.

6. pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmän
kehittäminen MONET-kuntakokeilun avulla:
Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien

MONET-kuntakokeilu
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Kuntakokeilun mittarit
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työllistymisen tukeminen ja työttömyyden
vähentäminen. Kokeilukunnissa kunta
koordinoi työttömänä olleiden palvelujen
järjestämistä.
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja
terveyspalvelukeskus yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa)

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

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

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

8. työelämäosallisuutta lisäävän
palvelukokonaisuuden kehittäminen yhä
edelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
(Perusturvapalvelut ja sosiaali- ja
terveyspalvelukeskus)
9. omavastuun korostaminen työllistymisessä
(Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus ja
strateginen kehittäminen yhteistyössä TEpalvelujen kanssa)
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Vuositilasto

Palvelukokonaisuuden
toteutuminen
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 hyvinvointikertomuksen 16.5.2016 (41 §).
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