Rovaniemen kaupungin vuoden
2015 hyvinvointikertomuksen
kuviot ja taulukot
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Elinvoima: Demografinen huoltosuhde
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Rovaniemi

Huoltosuhde on kasvanut odotetusti. Se on kuitenkin matalampi kuin koko
maassa keskimäärin.
Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15-64 vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi
3
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huoltosuhteen arvo on. (SOTKAnet)

Elinvoima: Väestö ja lisätiedot
Väestönmuutos Rovanimellä vuosina 2011 - 2015
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Vuoden 2015 ennakkoväkiluku (31.12) on 61 835. Väestö lisääntyi ennakkotiedon mukaan
yhteensä 284 henkilöllä. Kasvu oli hieman matalampi kuin keskimäärin viime vuosina.
Toimintaympäristön tilastot 2016 -asiakirja sisältää laajemmin Rovaniemen toimintaympäristöä
koskevaa tilastotietoa.
Se on saatavilla osoitteesta: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Vaesto-ja-ennuste
Tilastokeskus
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Elinvoima: Koulutustaso

Rovaniemen asukkaat ovat hieman koulutetumpia kuin koko maassa keskimäärin.
Koulutustaso on hieman noussut, kuten kaikissa vertailukohteissakin.
Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen
keskimääräinen pituus henkeä kohti.
Väestön koulutustasoa osoittava mittain kuvaa väestöryhmän koulutustasoa koulutuspituudella. Tutkinnon suorittaneella väestöllä
tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkinnon
suorittaneita sekä näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneita.
(SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 5

Elinvoima: Työttömät
Työttömät työnhakijat
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Työttömien kokonaismäärä kasvoi hieman vuonna 2015. Vuoden aikana oli
keskimäärin työttömänä 4 638 rovaniemeläistä. Työttömyysaste oli keskimäärin
15,5 %
Luvut on kerätty kuukausittain Lapin työllisyyskatsauksista ja niistä on edelleen laskettu keskiarvo. Työ- ja elinkeinoministeriö 6

Elinvoima: Nuorisotyöttömät
Nuorisotyöttömät
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Nuorisotyöttömien määrä pysyi vuonna 2015 keskimäärin vuoden 2014 tasolla.
Kuukausittaista vaihtelua tapahtui. Keskimäärin nuorisotyöttömiä oli 712.
Luvut on kerätty kuukausittain Lapin työllisyyskatsauksista ja niistä on edelleen laskettu keskiarvo. Työ- ja elinkeinoministeriö 7

Elinvoima: Pitkäaikaistyöttömät
Pitkäaikaistyöttömät
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Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyi vuonna 2015 keskimäärin vuoden 2014 tasolla.
Kuukausittaista vaihtelua tapahtui. Keskimäärin pitkäaikaistyöttömiä oli 1 341.
Luvut on kerätty kuukausittain Lapin työllisyyskatsauksista ja niistä on edelleen laskettu keskiarvo. Työ- ja elinkeinoministeriö 8

Lapset, varhaisnuoret ja
lapsiperheet
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet: Lapsiperheiden osuus perheistä

Lapsiperheiden osuus perheistä on jatkanut lievää laskuaan. Suuntaus on ollut
vertailukohteissa vastaava. Rovaniemellä on yhä enemmän lapsiperheitä kuin koko
maassa keskimäärin.
Indikaattori ilmaisee lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista perheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle
18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi
vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet: Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä

Yksinhuoltajaperheiden osuus rovaniemeläisistä lapsiperheistä kasvoi hieman
vuonna 2014. Koko maassa keskimäärin on hieman vähemmän
yksinhuoltajaperheitä, mutta suuntaus on kasvava.
Indikaattori ilmaisee yhden huoltajan lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista lapsiperheistä.
Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa
olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 11

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet: Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat

Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien määrä on kasvanut niukasti viime vuosina.
Osuus on lähellä koko maan tasoa.
Indikaattori ilmaisee ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuuden prosentteina kaikista lapsiasuntokunnista.
Lapsiasuntokunta on asuntokunta, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu
enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun (määritelmä vuodesta 1990 lähtien).
(SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 12

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet: Päivähoito
Joulukuun 31 päivän tilanne
Lasten määrä
Päivähoitomuoto
Kunnallinen perhepäivähoito
Kunnallinen päiväkotihoito
Yksityinen perhepäivähoito
Yksityinen päiväkotihoito
(palveluseteliyksiköt)
Kerhot
Yhteensä

2008
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2009
286
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2126
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2203

2012
178
2350
1

2013
197
2453
2

2014
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2508
4
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128
2417
2

411

412

461

502

507

529

613

812

3181

35
3343

121
3480

2706

2776

2855

2921

3036

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.
Viime vuosina tehtyjen uudistusten myötä, vanhemmilla on valittavanaan enemmän
13
vaihtoehtoja vastaamaan perheen tarpeisiin.

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet: Lastensuojelu ja sijoitukset
Lastensuojelun tilastoja

2009

2010

2011
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2014

2015

191

200

194

204

299

272

208

Huostassa olevat lapset ja nuoret vuoden aikana

98

92

85

90

89

80

81

Huostassa olevat lapset 31.12

86

67

68

68

76

73

68

Kiireellisesti sijoitettujen lasten lkm vuoden aikana

27

33

46

49

55

40

50

Avohuollon asiakkaana olleiden 0-17-vuotiaiden lasten
lkm

618

700

731

862

923

884

909

Lastensuojeluilmoitusten lkm

636

618

640

850

937

863

1052

Lasten (0-17 v)lkm josta tullut lastensuojeluilmoitus

512

499

494

616

654

620

675

Sijoitetut lapset ja nuoret vuoden aikana

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 vuonna 2015.
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet: Lastensuojelu ja sijoitukset

2013
Sijoitukset

2014

määrä as. lkm til.31.12

2015

määrä as. lkm til.31.12

määrä as. lkm til.31.12

Laitossijoitukset

172

115

47

132

94

57

205

134

48

Perhesijoitukset

127

100

69

98

91

71

106

90

80

Sijoitukset yht.

299

192

116

272

196

132

311*

224*

128*

Lastensuojelun sijaishuollon sijoitukset painottuvat sijaisperhehoitoon (tarkastelu tilanteesta
31.12): 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.
Selitys *- merkinnälle
-

määrän kohdalla tarkoittaa koko vuoden aikana tapahtuneita sijoituksia eli yksi lapsi on voitu sijoittaa useamman kerran saman vuoden aikana, luvussa ei
ole mukana perhekuntoutusyksikön (ensi- ja turvakoti) asiakkaat, joita on ollut vuoden aikana 42 (päätöstä), eikä muu sijoittaminen kodin ulkopuolelle (1)

-

as-lkm-määrän kohdalla tarkoittaa eri lapsia, luvussa ei mukana perhekuntoutusyksikössä olleet lapset (ensi- ja turvakoti), jossa eri lapsia ollut 34, eikä muu
sijoittaminen kodin ulkopuolelle (1)

-

tilanne 31.12 luvussa ei ole perhekuntoutusyksikön asiakkaat eli ensi- ja turvakodilla olevat

-

Perhekuntoutusyksikön sijoitukset yleensä lyhytaikaisia (muutama päivä) kriisitilanteisiin liittyviä sijoituksia
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet: Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat

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.
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana sosiaalihuoltolain mukaisia kasvatus- ja perheneuvolapalveluja saaneiden (sekä lasten että
aikuisten) määrää suhteessa alle 18-vuotiaaseen väestöön. Väestötietoina käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Indikaattori kuvaa sosiaalihuoltolain mukaisen kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan peittävyyttä. Kunta voi järjestää palveluja
myös muiden lakien perusteella. Indikaattoria tulkittaessa onkin otettava huomioon, että palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus
ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 16

Nuoret ja nuoret aikuiset
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Nuoret ja nuoret aikuiset: Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet nuoret

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 18-24-vuotiaiden osuus tuhatta
vastaavan ikäistä kohti jatkoi laskua vuonna 2014. Ero koko maan tasoon kaventui.
Positiiviseen kehitykseen on voinut vaikuttaa nuorten mielenterveyspalvelujen,
Nupin toiminnan laajentuminen ja integroituminen nuorten palveluihin.
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla mielenterveyden häiriöt (F09-F99, pois lukien F70-F79 älyllinen
kehitysvammaisuus) sairaalahoidossa olleiden 18-24-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään
keskiväkilukua. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän
sairaalahoidon. Mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairaalahoitoa tarvinneiden nuorten aikuisten määrä suhteutettuna ko.
ikäluokkaan kuvaa osaltaan nuorten aikuisten psyykkisten ongelmien määrää ja niiden vaikeusastetta. On kuitenkin huomattava,
että sairaalahoidon määrä riippuu myös käytettävissä olevista resursseista (esim. miten paljon psykiatrista avohoitoa ja/tai
sairaalahoitoa alueella on tarjolla) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 18

Nuoret ja nuoret aikuiset: Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saaneet nuoret

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä
saaneiden nuorten (16-24-vuotiaat) osuus kasvoi vuonna 2014. Osuus on nyt
samassa tasossa kuin maassa keskimäärin. Kehitykseen on voinut vaikuttaa Monethankkeen toimintamalli, jossa työttömiä työhakijoita on ohjattu oikeiden
järjestelmien piiriin. Esimerkiksi työttömille työnhakijoille on tehty selvittely, jonka
myötä osa on päätynyt eläkkeelle.
Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä
työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina 16 - 24-vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa.
Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella
oli mielenterveysdiagnoosina älyllinen kehitysvammaisuus (F70 - F79). (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 19

Nuoret ja nuoret aikuiset: Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla hoidossa olleet nuoret

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa
olleiden 16-24-vuotiaiden nuorten määrä tuhatta saman ikäistä kohti on pysynyt
viime vuosina tasaisena. Osuus on lähellä koko maan tasoa. Rovaniemen tasoon
vaikuttanee nuorisoasema Romppu, joka on matalan kynnyksen palvelupiste.
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet -päädiagnooseilla sairaaloiden ja
terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden 15 - 24-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohden. Väestötietona
käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 20

Nuoret ja nuoret aikuiset: Alle 25-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset

Raskaudenkeskeytyksen tehneiden osuus alle 25-vuotiaista rovaniemeläisistä laski
vuonna 2014. Osuus on hieman koko maan tasoa korkeampi. Tämän asian
korjaamiseksi ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sivistyspalvelut tehneet tiivistä
yhteistyötä .
Indikaattori ilmaisee alle 25-vuotiaille naisille tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrän tuhatta 15 - 24-vuotiasta naista kohti.
Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Raskaudenkeskeytyksellä tarkoitetaan toimenpitein käynnistettyä raskauden
päättymistä, joka ei ole synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman sikiön kuolemaan ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen
kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 21

Nuoret ja nuoret aikuiset: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus jatkoi lievää laskua vuonna 2014.
Osuus on koko maan tasoa matalampi.

Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 - 24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä
väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole
tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/ 22

Nuoret ja nuoret aikuiset: Opintojen keskeyttäminen, ammattiliset oppilaitokset
Vuosi 2014, opintonsa keskeyttäneet
OPPILAITOSMUOTOINEN
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

Mittayksikkö

Negatiivinen eroaminen
Kaikki eronneet
Eronneet, negatiivinen syy
Eronneet kaikki
Vuosi 2014, vuosiopiskelijamäärä

RKK
Toteuma

LAO
Yhteensä

Jänkät.

Kairat.

Metsär.

Porok.

Sodank.

UOPI

Toteuma

Toteuma

%

5,3 %

5,2 %

5,1 %

4,4 %

5,4 %

11,0 %

4,7 %

5,1 %

6,1 %

2,6 %

%
lkm
lkm

10,3 %
160
313

10,1 %
126
243

10,6 %
45
94

10,5 %
19
46

7,7 %
7
10

15,8 %
16
23

7,8 %
26
43

10,7 %
13
27

12,5 %
30
61

5,9 %
4
9

laskentapäivien aritmeettinen keskiarvo, joka on jakajana eromittareissa

OPPILAITOSMUOTOINEN

RKK

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

Jokiv.

LAMO

Mittayksikkö

Vuosiopiskelijamäärä

Toteuma

LAO
Yhteensä

Jokiv.

Jänkät.

Kairat.

Metsär.

Porok.

Sodank.

LAMO

UOPI

Toteuma

Toteuma

ka

3046

2406

887

436,5

130

145,5

554

253

488

152

Opiskelijoita 20.1.

lkm

2994

2371

881

430

133

143

532

252

481

142

Opiskelijoita 20.9.

lkm

3098

2441

893

443

127

148

576

254

495

162

RKK = Rovaniemen koulutuskuntayhtymä yhteensä
LAO = Lapin ammattiopisto
LAMO = Lapin matkailuopisto (Rovaniemi, Kittilä ja Sodankylä yhteensä)
UOPI = Lapin urheiluopisto (Rovaniemi)

Jokiv. = Jokiväylän toimipiste
Jänkät. = Jänkätien toimipiste
Kairat. = Kairatien toimipiste (sis. Teknotie)
Metsr. = Metsäruusun toimipiste
Porok. = Porokadun toimipiste
Sodank. = Sodankylän toimipiste

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
(Lapin ammattiopisto) 23
Sodankylä ja Kittilä.

Nuoret ja nuoret aikuiset: Opintojen keskeyttäminen, lukiot
Opintojen keskeyttäminen, lukiot
Syksy 2015

Lyseonpuisto

Ounasvaara

Muurola

AMLU

AILU

205

90

52

95

Ei määritelty

218 / 106 %

110 / 122 %

10 / 19,2 %

142 / 149 %

-

Opiskelijoita (20.9.2015)

659

290

39

415

42

Syksyllä aloittaneet opiskelijat

205

90

9

95

-

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

Lyseonpuisto

Ounasvaara

Muurola

AMLU

AILU

205

90

52

94

-

Ensisijaiset hakijat/osuus
aloituspaikoista

157 / 76 %

125 / 139 %

13 / 25 %

139 / 148 %

-

Opiskelijoita (20.9.2014)

624

293

51

477

41

Syksyllä aloittaneet opiskelijat

203

90

23

94

-

6

0

0

0

-

2,9 %

-

-

-

-

Aloituspaikat (enimmäismäärä)
Ensisijaiset hakijat / osuus
aloituspaikoista

Keskeyttäneet syksyllä aloittaneista
(negatiivinen keskeyttäminen)
Keskeyttäneet syksyllä aloittaneista
(%)
Syksy 2014
Aloituspaikat (enimmäismäärä)

Keskeyttäneet syksyllä aloittaneista
(negatiivinen keskeyttäminen)
Keskeyttäneet syksyllä aloittaneista
(%)

Negatiivista keskeyttämistä ei tapahtunut Rovaniemen lukioissa syksyllä 2015
eli kaikki tapahtuneet keskeytykset johtuivat koulunvaihdoista. Muurolan
24
aloittajat siirtyivät pääosin Lyseonpuistoon.
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Nuoret ja nuoret aikuiset: Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneet nuoret

Rovaniemellä on hieman koko maan tasoa vähemmän pitkäaikaisesti
toimeentulotukea saaneita nuoria aikuisia. Vuonna 2014 heidän
prosenttiosuutensa vastaavan ikäisestä väestöstä laski hieman.
Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden 18-24-vuotiaiden osuuden prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet:
vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneet nuoret ovat usein
syrjäytymisvaarassa olevia. Heidän elämäntilannettaan pyritään parantamaan erilaisin
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sosiaalityön menetelmin. (SOTKAnet)

Nuoret ja nuoret aikuiset: Nuorisotilojen käyttö
NUORTEN KÄYNTIKERRAT ERI
NUORISOTALOILLA

VANTUS

MURKKU

YLLÄRI

NAPPARI

HILLA

MONDE

LOUKKU

VANTUS

ZILLARI

65

117

119

256

339

308

260

2313
1898

2622
ZILLARI

MURKKU

YLLÄRI

NAPPARI

LOUKKU

667

1809

2970

229

2015

4685
3863

4645
4636
HILLA

5076

5079
4206
MONDE

3790
3915

6402

2014

YKSILÖLLISESTI JA
RYHMÄTOIMINNASSA
TAVOITETUT NUORET 2015

Näihin tilastoihin on kerätty nuorisopalveluiden järjestämään nuorisotilatoimintaan osallistuvien nuorten
määrä. Määrissä tapahtuu vuosittain vaihtelua, johtuen nuorisotiloilla noin kolmen vuoden välein tapahtuvista
sukupolven vaihdoksista. Vuonna 2015 Napparin sekä Murkun nuorisotiloilla tapahtui sukupolven vaihdos.
Zillarin nuorisotila suljettiin keväällä 2015 sisäilmaongelmien vuoksi. Korvaavaa tilaa Sinetän alueelta ei ole
löytynyt, joten Zillarin tilastossa ovat kävijämäärät ainoastaan tammi-maaliskuun ajalta. Syksyllä 2015
Monden konseptia muutettiin nuorisokeskukseksi. Monden nuorisokeskuksessa järjestään erilaisia nuorille
suunnattuja tapahtumia, kursseja, seminaareja ja työpajoja. Toimintaa on aamusta iltaan. Muutos avaa tilan
entistä enemmän nuorten omaehtoisille ryhmille sekä järjestöille, unohtamatta kuitenkaan avointa toimintaa,
joka on Mondella jatkossa suunnattu yli 16-vuotiaille. Tämän muutoksen myötä nuorisopalveluiden
järjestämän oman toiminnan kävijämäärät laskivat, mutta Monden nuorisokeskuksen käyttöaste kolmannen
sektorin toimijoiden myötä nousi.
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Nuoret ja nuoret aikuiset: Etsivä nuorisotyön toteutuminen
Etsivä nuorisotyö on ollut vuonna 2015 edelleen pääsääntöisesti korjaavaa yksilötyötä, mutta
myös pienryhmätoimintaa on toteutettu peruskoulun sekä Lapin Ammattiopiston kanssa. Syksyllä
2015 kehitimme Parkki-toimintamallin, joka on nuorisotyöllisin menetelmin toteutettavaa
päiväleiritoimintaa. Parkki-toimintaan osallistujat ohjataan sosiaalipalveluista tai TE-toimistosta ja
he ovat pitkäaikaistyöttömiä nuoria. Parkki-ryhmät kokoontuvat kolmen kuukauden ajan, 1-4
päivää viikossa riippuen ryhmästä. Jokaiselle ryhmälle räätälöidään tarkoitukseen soveltuva
ohjelma ja metodi esim. seikkailukasvatus, taidetoiminta, digitaalinen pelitoiminta. Ryhmään
osallistujille tehdään pitkäkestoinen henkilökohtainen suunnitelma, jonka toteutumisessa
etsivänuorisotyöntekijä tarvittaessa avustaa. Parkki-toiminnan pilotti ”Porukka-ryhmä” aloitettiin
marraskuussa yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja nuorisokeskus Monden kanssa. ”Porukka” on
kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille, päihdetaustan omaaville nuorille.
”TimeOut! Aikalisä! – Elämä raiteilleen” -toimintaa on alettu koordinoimaan etsivässä
nuorisotyössä syksystä 2015 lähtien. Etsivä nuorisotyö oli mukana Rovaniemellä järjestetyissä
viisipäiväisissä kutsunnoissa, joissa tavoitettiin n. 400 kutsunnanalaista nuorta. TimeOut!toimintaa tullaan jatkossa kehittämään yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa.
Asiakasmäärät ovat aavistuksen pienentyneet viime vuodesta. Tavoitettuja nuoria oli 132
(155) ja nuoria, joihin on oltu yhteydessä, mutta joita ei ole tavoitettu, oli 34 (26). Eniten
nuoria on ohjautunut 2. asteen ammatillisesta koulutuksesta ja TE-palveluista. Myös nuorten
suoria yhteydenottoja on tullut. Työntekijän vaihtuminen sekä keväällä 2015 toimintansa
aloittanut Nuorten Ohjaamo lienee vaikuttanut asiakasmääriin ja syksyllä 2015 onkin Ohjaamon
yhteisten palavereiden myötä mietitty työnjakoa asiakas- ja palveluohjauksessa. Toisen etsivän
seksuaaliterapeutin koulutusta on osattu hyödyntää siten, että asiakkuuksiin on ohjautunut
entistä enemmän seksuaalisuuden kanssa painivia nuoria.
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Nuoret ja nuoret aikuiset: Nuorisopalvelujen toteutuminen
•

•

•

•

•

Nuorille suunnatut tapahtumat ja ryhmätoiminnot tavoittivat suuren joukon nuorisoa. Erityisen
suosittuja olivat, jo perinteeksi muodostuneet, bänditapahtumat, nuorten itsenäisyyspäivän
vastaanotto, Nuori Kulttuuri -tapahtuma sekä erilaiset ryhmäytykset, kurssit ja retket.
Loma-ajan toiminnoilla tuettiin perheitä ja vanhemmuutta järjestämällä lapsille ja nuorille leiri- ja
kesäkurssitoimintaa sekä työpajatoimintaa. Palveluiden suunnittelussa huomioitiin kaikki lasten ja
nuorten loma-ajan toimintoja toteuttavat tahot. Rovaniemen liikennepuiston ohjattu toiminta
käynnisteltiin sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden avulla 30 vuoden tauon jälkeen.
Liikennepuisto oli avoinna kesä- ja heinäkuun, jonka aikana pidettiin noin sata opetustuntia ja
käyntikertoja oli 2045. Liikennepuiston suurimmat käyttäjäryhmät kesäkuussa olivat päiväkoti- ja
kesäleiriryhmät. Heinäkuussa puiston palveluita hyödynsivät rovaniemeläiset pienten lasten
perheet.
Nuorisopalveluiden osallisuustoiminnassa tuettiin nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan omaan
elinympäristöönsä ja kaupungin päätöksentekoon sekä kannustettiin nuoria omaehtoiseen
toimintaan. Osallisuustoimintaan nuorilla oli mahdollisuus osallistua koulujen
oppilaskuntatoiminnan, nuorisovaltuustotoiminnan, nuorisotilojen tilahallitusten, omaehtoisten
toimintaryhmien, järjestöjen, erilaisten päättäjätapaamisten ja kuulemistilaisuuksien sekä
nuortenideat.fi-palvelun kautta.
Nuorisotiedotuksen pääpainopisteenä vuonna 2015 oli nuorisopalveluiden verkkosivujen
kokonaisuudistus ja toimintojen kehittäminen verkkoympäristössä sekä sosiaalisessa mediassa.
Nuorten elämän ja vapaa-ajan siirtyessä yhä enemmän verkkoon, nuorisopalveluissa on kehitetty
vuoden 2015 aikana uusia työkaluja ja menetelmiä verkkonuorisotyöhön, nuorten kohtaamiseen
netissä, aikuisen läsnäoloon ja turvalliseen netin käyttöön. Rovaniemellä nuorisotyöntekijät
kohtaavat nuoria sosiaalisessa mediassa (facebook, instagram, twitter, whatsapp).
Oman tuotannon lisäksi, nuorisopalvelut tukivat paikallista nuorisojärjestö- ja
nuorisoyhdistystoimintaa toteuttamalla yhteisiä toimintoja sekä tiedottamalla järjestöjen edustajille
ajankohtaisista nuorisotyön asioista, koulutuksista sekä tapahtumista. Nuorisopalveluiden
leirikeskus Leirikari mahdollisti hyvät puitteet erilaisille leiri-, retki-, kurssi- ja kokoustoiminnoille.
Leirikeskus toiminnalla nuorisopalvelut edistivät paikallista lasten ja nuorten leiri- ja retkitoimintaa
Vuonna 2015 leirikeskuksessa oli 6073 käyttäjää sekä 177 käyttövuorokautta.
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Työikäiset
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Työikäiset: Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut

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.
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset ( ICD 10:
S00-T78) sairaalahoidossa olleiden 25-64 -vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään
keskiväkilukua. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän
sairaalahoidon. Sairaalahoitoa tarvitsevat aikuisten tapaturmat merkitsevät yleensä lievää vaikeamman vamman syntymistä,
joka vaikuttaa aikuisen hyvinvointiin ja terveyteen. (SOTKAnet)
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Työikäiset: Raskaudenkeskeytykset

Raskaudenkeskeytyksen tehneiden osuus 15-49-vuotiaista rovaniemeläisistä laski
vuonna 2014. Rovaniemeläiset naiset tekevät enemmän raskaudenkeskeytyksiä
kuin naiset maassa keskimäärin (eroa koko maan tasoon 2,3 henkilöä / 1000
asukasta kohti). Ero pieneni hieman vuonna 2014.
Indikaattori ilmaisee naisille tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrän tuhatta 15 - 49-vuotiasta naista kohti. Väestötietona
käytetään keskiväkilukua. Raskaudenkeskeytyksellä tarkoitetaan ihmisen toimenpitein käynnistettyä raskauden päättymistä,
joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.
(SOTKAnet)
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Työikäiset: Sairauspäivärahaa saaneet

Sairauspäivärahaa saaneiden osuus pieneni vuonna 2013 merkittävästi. Samalla ero
koko maan tasoon kaventui.
Indikaattori ilmaisee Sairausvakuutuslain mukaista päivärahakorvausta vuoden aikana vähintään yhdeltä päivältä saaneiden 25 64-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Sairauspäivärahatilastot eivät kuvaa sellaisia sairaustapauksia, jotka
päättyvät sairauspäivärahan karenssin aikana (sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää). Mittarista on huomattava, että
jakajaväestössä ovat mukana myös eläkkeensaajat, joilla yleensä ei ole mahdollisuutta saada sairauspäivärahaa.
Sairauspäivärahaa ei saa lyhyistä, alle 10 arkipäivää kestäneistä poissaoloista, joita on kuitenkin selvästi enemmän kuin
pitkittyneitä. Lyhyistä poissaoloista ei ole keskitettyä rekisteritietoa. Kelan rekisterimuuttujaa voi käyttää lähinnä ilmaisemaan
pitkittynyttä työkyvyn alenemista, ja muuttuja toimii kohtalaisen hyvin myös tulevan työkyvyttömyyden ennakointimuuttujana.
(SOTKAnet)
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Työikäiset: Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet

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.
Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden 25-64-vuotiaiden pitkäaikaisasiakkaiden osuuden
prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneet: vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. Indikaattori kertoo kuinka suuri
osuus parhaassa työiässä olevasta väestöstä on toimeentulotuen piirissä pitkäaikaisesti. Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaissa
ovat mukana ne asiakkaat, joiden tuen tarve jatkuu vuodesta toiseen. Pitkäaikaisasiakkaiden osuus väestöstä mittaa paremmin
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todellista köyhyyttä kuin kaikkien toimeentulotukiasiakkaiden osuus väestöstä. (SOTKAnet)

Työikäiset: Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys)

Rakennetyöttömyys on ollut viime vuodet kasvussa. Vuonna 2014 Kehitys on ollut
sama kaikissa vertailukohteissa. Rakennetyöttömyys on Rovaniemellä hieman
koko maan tasoa korkeampi.
Indikaattori ilmaisee vaikeasti työllistyvien osuuden (%) 15 - 64-vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti työllistetyt on suhteutettu
vastaavanikäiseen väestöön, koska tässä ryhmässä on mukana myös henkilöitä, jotka eivät kuulu työvoimaan. Vaikeasti
työllistyvien ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömäksi jääneet ja
palveluilta palveluille siirtyneet.
Vaikeasti työllistyvien osuus työikäisistä kuvaa rakenteellisen työttömyyden kehitystä osana työmarkkinoita. Työttömyyttä
voidaan pitää rakenteellisena, jos se ei vähene, vaikka samanaikaisesti työllisyysaste on korkea ja joillakin aloilla vallitsee
työvoimapula. Vaikeasti työllistyvät ovat työikäisiä, jotka liikkuvat työttömyyden, työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja lyhyiden
työsuhteiden välillä ja heillä on vaikeuksia työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Elinkeinorakenteen muutos ja työelämän
vaativuus voivat olla syynä siihen, että työttömän ammatillista osaamista vastaavia työpaikkoja ei ole tarjolla. Lisäksi ikä,
vajaakuntoisuus, terveydelliset ja psykososiaaliset ongelmat voivat vaikeuttaa työllistymistä.
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(SOTKAnet) Lisätietoja indikaattorista: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3071

Työikäiset: Työkyvyttömyyseläkettä saavat

Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus pieneni hieman vuonna 2013. Vastaava
muutos tapahtui myös koko maan tasolla, joten rovaniemeläisten
työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on edelleen aavistuksen koko maan
keskiarvoa korkeampi. Indikaattorissa voi näyttäytyä tulevaisuudessa Monethankkeen toimintamalli, jossa työttömiä työhakijoita on ohjattu oikeiden
järjestelmien piiriin.
Indikaattori ilmaisee työkyvyttömyyseläkettä vuoden lopussa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä
väestöstä. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen ilmaisee pitkäaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä. Yleisimmät sairausryhmät sen
taustalla ovat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, yksittäisistä sairauksista depressio ja selkäsairaudet.
Työkyvyttömyys ilmentää vain osin sairastavuutta, sillä eläkkeelle hakeutumiseen vaikuttaa myös mm. henkilön taloudellinen tilanne ja
työttömyys. Sairauksien esiintyvyyden tarkasteluun työkyvyttömyyseläkkeet soveltuvat siten vain varauksin. Indikaattorista on huomattava,
www.hyvinvointikertomus.fi/ 35
että lukuja ei ole vakioitu iän suhteen. (SOTKAnet)

Työikäiset: Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä

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.
Indikaattori ilmaisee eläkkeelle (vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden erityiseläkkeelle) siirtyneiden
aritmeettisen keskiarvoiän. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole mukana keskiarvossa. (SOTKAnet)
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Ikäihmiset
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Ikäihmiset: Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit kasvoivat 65 vuotta täyttäneiden
osalta hieman vuonna 2014. Osuus on vähän suurempi kuin koko maassa
keskimäärin. Rovaniemellä on siirretty pitkäaikaissairauksien kontrollikäyntejä
lääkäreiltä koulutuksen saaneille hoitajille. Pikapoli-toiminnan aloittamisen myötä
avohoidon lääkärikäyntien saatavuus on parantunut loppuvuodesta 2014 alkaen,
jolloin käyntimäärät lääkärillä ovat kasvaneet.
Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien osuuden 65 vuotta täyttäneillä tuhatta vastaavanikäistä
kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Perusterveydenhuollossa siirryttiin vuonna 2011 ns. vuosittaisesta
Notitia-keräyksestä suoraan AvoHILMO-poimintaan. Suurin osa kunnista tilastoi käynnit kotihoitoon, jota ei ole tässä raportissa
mukana. Vuoden 2012 tietoihin on tullut korjaus vuoden 2013 tietojen julkistamisen yhteydessä. Vuoden 2011 tiedot ovat
virheelliset. (SOTKAnet) Lisätietoja indikaattorista: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/239
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Ikäihmiset: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden osuus laski
hieman vuonna 2014. Osuus oli vuonna 2014 noin 65 prosenttia ikäluokasta.
Rovaniemi erottuu koko maan tasosta negatiivisesti.
Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuden prosentteina vastaavanikäisestä
väestöstä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Yksi henkilö on voinut olla oikeutettu yhteen tai useampaan
erityiskorvausoikeuteen yhdessä tai useammassa eri korvausluokassa. Oikeus erityiskorvaukseen tarkoittaa, että kyseisellä
henkilöllä on jokin vakava ja pitkäaikaista lääkitystä vaativa sairaus. Kullekin sairaudelle on laadittu yhtenäiset kriteerit, joiden
perusteella oikeus voidaan myöntää. Hakemus edellyttää yleensä erikoislääkärin lausuntoa. Erityiskorvausoikeus (75 % tai 100
%) voidaan myöntää henkilölle, jolla on vakava ja pitkäaikainen, lääkehoitoa vaativa sairaus. Näitä sairauksia on
viitisenkymmentä. Erityiskorvausoikeus kuvaa melko hyvin pitkäaikaissairastavuutta väestössä. Sen ulkopuolelle jää kuitenkin
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mm. allergioita ja joitakin tuki- ja liikuntaelinsairauksia. (SOTKAnet)

Ikäihmiset: Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut

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.
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset ( ICD 10:
S00-T78) sairaalahoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden osuuden vastaavanikäisistä. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen
sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. Sairaalahoitoa tarvitsevat iäkkäiden
henkilöiden tapaturmat merkitsevät yleensä lievää vaikeamman vamman syntymistä, joka vaikuttaa ikääntyvän henkilön
terveyteen ja hyvinvointiin. (SOTKAnet)
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Ikäihmiset: Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet

Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus (91 %) ikäluokastaan pysyi vuonna
2014 lähes edellisvuoden tasolla, kasvua noin 0,5 %. Osuus on hieman yli koko
maan keskimääräisen tason. Kotona asuminen on kehittynyt tavoitteiden
mukaisesti.
Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä
väestöstä. Indikaattoria laskettaessa kotona asuviksi laskettiin muut kuin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa
pitkäaikaishoidossa, vanhainkodeissa, vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, kehitysvammalaitoksissa tai
kehitysvammaisten autetussa asumisessa olleet. Väestötietoina käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. (SOTKAnet)
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Ikäihmiset: Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet

Yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus (49,7 %) kasvoi hieman vuonna 2014.
Ero koko maan tasoon kasvoi suuremmaksi.
Indikaattori ilmaisee yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä asuntoväestöstä. Yhden
hengen asuntokunnan muodostaa asuinhuoneistossa yksin vakinaisesti asuva henkilö. Asuntokunnat ja asuinolot -tilaston
perusjoukon muodostavat vakinaisesti varsinaisissa asunnoissa asuvat henkilöt eli ns. asuntoväestö. Henkilöitä, jotka ovat
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla laitoksissa, asunnottomia, ulkomailla ja tietymättömissä olevia,
ei lueta asuntoväestöön. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä
asuinhuoneiston määritelmää, eivät myöskään muodosta asuntokuntaa. (SOTKAnet)
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Ikäihmiset

Vuonna 2015 myönnettiin
hissiavustusta yhteen
kohteeseen.

Kaupunki on myöntänyt hissiavustuksia seuraavasti:
vuonna 2003
vuonna 2004
vuonna 2005
vuonna 2006
vuonna 2007
vuonna 2008
vuonna 2009
vuonna 2010
vuonna 2011
vuonna 2012
vuonna 2013
vuonna 2014
vuonna 2015

3 kerrostaloon
yht. 24.387 €
2 kerrostaloon
yht. 15.528 €
1 kerrostaloon
yht. 11.471€
ei hakijoita
1 kerrostaloon
yht. 9.175 €
ei talousarviossa määrärahaa
1 kerrostaloon
yht. 11.750 €
1 kerrostaloon
yht. 25.00€
1 kerrostaloon
yht. 15.970€
2 kerrostaloon
yht. 23.000€
ei hissiavustuksia
ei hissiavustuksia
1 kerrostaloon
yht. 11 011 €

Rovaniemi lähti mukaan
ARAn Hissi – Esteetön Suomi
2017 -hankkeeseen v. 2014.
Rovaniemen hissityöryhmä
on aloittanut toimintansa.
Kokoontumisia pidettiin
vuonna 2015 kaksi ja vuonna
2016 on pidetty tähän
mennessä yksi kokous.
Lisäksi vuonna 2015
järjestettiin ”Esteettömyys ja
hissi taloyhtiössä” -tilaisuus.

Hissillisten ja hissittömien kerrostalojen määrät 27.1.2016

Ei
Kyllä
Yht.

2 krs. 3 krs. 4 krs. 5 krs. 6 krs. 7 krs. 8 krs.
143
168
57
16
4
0
0
0
24
155
82
35
3
2
143
190
212
98
39
3
2

388
301
689
43

Ikäihmiset: Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus
vastaavan ikäisistä läheni edelleen vuonna 2014 koko maan tasoa. Rovaniemellä on
edetty tavoitteiden mukaisesti.
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä on vuoden lopussa ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen piirissä. Palveluasuminen sisältää aina sekä asumisen että siihen kiinteästi liittyvät palvelut. Tällaisia palveluja
voivat olla esimerkiksi kodinhoitoapu, hygieniapalvelut jne. Palveluasumisen sisältö voi siis käytännössä vaihdella. Myös
asumisen muoto vaihtelee. Osa yksiköistä on ryhmäkoteja, osa pienkoteja ja osa taas esimerkiksi palvelutaloja, joissa asiakkailla
on omat huoneistot. Mukaan eivät kuulu normaalit huoneenvuokralain mukaiset vanhusten vuokra-asunnot eivätkä sellaiset
palveluasunnot, joihin ei liity päivittäisiä tai säännöllisiä kotipalveluja. Palveluasuminen eroaa laitoshoidosta siinä, että
palveluasuminen perustuu aina vuokra-, omistus- tmv. hallintamuotoon. Lukua tulkittaessa on otettava huomioon, että
ikääntyneiden palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia
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järjestämistapoja.(SOTKAnet)

Ikäihmiset: Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoivaosastoilla olevien 75 vuotta täyttäneiden
rovaniemeläisten osuus vastaavan ikäisistä jatkoi hyvin lievää laskua vuonna
2014. Osuus on matalampi kuin koko maassa keskimäärin. Rovaniemellä on edetty
tavoitteiden mukaisesti.
Indikaattori ilmaisee kaikkien vanhainkodeissa laskentapäivänä (31.12.) hoidossa olleiden 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden
sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla laskentapäivänä (31.12.) olleiden 75 vuotta täyttäneiden pitkäaikaisasiakkaiden
osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. (Rovaniemellä on vain hoivaosastoilla olevia) Vanhainkotihoito:
Ikääntyneiden laitoshoito sosiaalitoimessa (Kela on määritellyt yksikön laitokseksi). Terveyskeskusten pitkäaikaishoito:
Terveyskeskusten laitoshoitoon lasketaan terveyskeskusten yleislääkärijohtoisilla osastoilla annettu hoito. Kunnallisten
terveyskeskusten lisäksi mukaan lasketaan myös joitakin muita kunnallisia tai yksityisiä palveluntuottajia, jotka vastaavat
terveyskeskustoiminnasta tietyllä alueella. Pitkäaikaista hoito on silloin, kun asiakkaalle on tehty pitkäaikaishoitopäätös tai kun
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asiakas on ollut hoidossa yli 90 vuorokautta. (SOTKAnet)

Ikäihmiset: Omaishoidontuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana

Omaishoidontuensaajien osuus pysyi vuonna 2014 edellisvuosien tasossa ja koko
maan tasoa korkeampana eli ikäohjelman tavoitteiden mukaisena.
Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa
omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista, hänen
tarvitsemistaan palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Kunta ja hoitaja tekevät omaishoidon järjestämisestä toimeksiantosopimuksen. Indikaattori kuvaa omaishoidon tuen
peittävyyttä 75 vuotta täyttäneessä väestössä. Lukua tulkittaessa on otettava huomioon, että ikääntyneiden palvelujärjestelmä
on aina kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis
kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla paljon muita palveluja. (SOTKAnet)
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Ikäihmiset: Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet ikäihmiset

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvoi vuonna 2014.
Samalla osuus nousi jälleen koko maan tasoa korkeammaksi. (Vuodesta 2009 lähtien
säännöllisen kotihoidon korkeaa tasoa selittävät osaltaan muutokset tilastoinnissa erityisesti
kotisairaanhoidon kohdalla.) Vuonna 2013 kotihoidon asiakasrakennetta käytiin läpi ja asiakkaita
ohjattiin tarvittaessa muihin avopalveluihin, mm. seniorineuvoloihin. Tavoitteena on lisätä kotona
asumisen osuutta nykyisestä.
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa. Tietolähteenä on THL:n
kotihoidon asiakaslaskenta, johon kerätään tiedot kaikista niistä asiakkaista, joilla on palvelu- tai hoitosuunnitelma tai jotka saavat kotipalvelua,
kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalahoitoa vähintään kerran viikossa. Tätä indikaattoria varten poimittiin vain ne asiakkaat, jotka ovat saaneet
kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa (mukaan ei siis otettu kaikkia kotihoidon laskennassa ilmoitettuja asiakkaita). Asiakkaisiin ei sisälly niitä henkilöitä,
jotka ovat laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä laskentapäivänä, vaikka heillä olisi palvelu- ja hoitosuunnitelma voimassa. Indikaattori ei kerro
avopalveluihin panostamisesta tai resurssoinnista, sillä kunta voi tarjota paljon apua harvoille asiakkaille tai vähän palvelua monille asiakkaille.
Lisäksi ikääntyneiden palvelujärjestelmä on kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien
kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla panostettu esimerkiksi palveluasumiseen
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asiakkaiden kunnosta ja toiveista johtuen. (SOTKAnet)

Kaikki ikäryhmät
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Kaikki ikäryhmät: Kelan sairastavuusindeksi

Kelan sairastavuusindeksi kasvoi vuonna 2014 hieman vuoden 2013 tasosta.
Indeksiluku (106,4) on koko maan tasoa (100) suurempi. Kuolleisuusindeksi
(98,3) laski hieman ja oli koko maan tasoa parempi. Lääkekorvausindeksi
(110,8) ei muuttunut edellisvuodesta, mutta työkyvyttömyysindeksin (110,0)
indeksiluku kasvoi kahdella.
Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko
maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Kelan Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen
tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64-vuotiaat) sekä lääkkeiden
ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan
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väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen
osaindeksin keskiarvo. (SOTKAnet)

Kaikki ikäryhmät: Kelan
sairastavuusindeksi
Rovaniemi
jakokohtana
(lukema106,4)

Terveyspuntarin sairastavuusindeksi
Vakiointi: Vakioitu (koko maa 100)
2011
Alue

Indeksi

Rovaniemi

-kuolleisuusindeksi
-lääkekorvausoikeusindeksi
-työkyvyttömyysindeksi
Sairastavuusindeksi

Aika
2012

2013

2014

98,4 100,9 98,9 98,3
110,7 111,0 110,8 110,8
107,4 108,0 108,0 110,0
105,5 106,6 105,9 106,4

Huom! Vuoden 2015 tietoja ei ole vielä saatavilla

Taulukon ja kuvan lähde: Terveyspuntarin kansantaudit, Kelasto-raportit, Kela, http://www.kela.fi/terveyspuntari
Vakioinnilla ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä mahdollistaa
alueittaisen vertailun alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista huolimatta.
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Kaikki ikäryhmät: Kelan
kansantauti-indeksi
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.
Terveyspuntarin kansantaudit
Vakiointi: Vakioitu (koko maan taso 100)
Aika

Rovaniemi
jakokohtana
(lukema119,7)

2011 2012 2013 2014 2015
Alue

Kansantauti

Rovaniemi 103 Diabetes

101,7 103,4 104,0 105,8 108,6

112 Psykoosit

104,0 102,7 103,3 104,6 105,9

201 Sydämen vajaatoiminta

139,3 135,9 133,2 128,0 126,3

202 Nivelreuma

113,1 113,2 111,1 113,9 114,1

203 Astma

140,6 141,7 142,1 144,2 145,6

205 Verenpainetauti

112,5 112,8 113,8 114,8 115,9

206 Sepelvaltimotauti

123,2 124,2 123,2 122,4 121,6

Kansantauti-indeksi

119,2 119,1 118,7 119,1 119,7

Taulukon ja kuvan lähde: Terveyspuntarin kansantaudit, Kelasto-raportit, Kela
Vakioinnilla ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä mahdollistaa alueittaisen vertailun
alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista huolimatta.
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Kaikki ikäryhmät: Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset jatkoivat vuonna 2014 kasvua sekä
Rovaniemellä että kaikissa vertailukohteissa. Nettokustannukset (3 842 €)
asukasta kohti olivat Rovaniemellä koko maan tasoa korkeammat.
Indikaattori ilmaisee kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset euroina asukasta kohti. Käyttökustannuksiin lasketaan
toimintamenot ja poistot sekä arvonalentumiset ja vyörytyserät. Käyttötuottoihin lasketaan toimintatulot ja vyörytyserät.
Nettokustannukset saadaan vähentämällä käyttökustannuksista käyttötuotot. (SOTKAnet)
www.hyvinvointikertomus.fi/
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Kaikki ikäryhmät: Liikuntaryhmien käyntikerrat
Kaupungin tuottamien ohjattujen liikuntaryhmien käyntikertojen kehitys vuosina 2009 - 2015
45 000
40 000
35 000

13 312

12 251
11 523

14370
30 000
25 000
14 004

20 000
17 043

15 676

10 000
5 000
0

21 042

21 120

19038

15 000

20 726

9 560
7 322

8 474

2 534

3 319

vuosi 2009

vuosi2010

5 207

6 211

7 201

7 482

6 314

vuosi 2011

vuosi 2012

vuosi 2013

vuosi 2014

vuosi 2015

soveltava liikunta

senioriliikunta

työikäisten liikunta
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Kaikki ikäryhmät: Kulttuuripalvelut

YLEISET KULTTUURIPALVELUT AJALLA 2009 - 2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

133

113

103

95

40

67

10330

9167

9555

8020

3997

5016

122

103

91

89

164

177

11795

10520

9069

11227

11087

10027

255

216

194

184

204

244

Yht. osallistujat

22125

19687

18624

19247

15084

15043

Kaupungin tapah. kävij.

45518

35867

45691

45967

44389

46098

Tapahtumat
Osallistujat
Lastenkulttuuri-tap.
Osallistujat
Yht. tapahtumat

Huom! Osa määrärahoista on siirtynyt aluelautakunnille, mikä on vähentänyt vapaaajanlautakunnan rahoituksella toteutettuja tapahtumia (ei koske lastenkulttuuria). Mukana tilastossa
eivät ole aluelautakuntien rahoituksella toteutetut tapahtumat.
Kaupungin viralliset tapahtumat (kaupunginhallituksen rahoitus) ovat Kansallisen Veteraanipäivän
juhla, Juhannusjuhla, Rovaniemi-viikko, Vanhusten viikon pääjuhla, Itsenäisyyspäivän juhla sekä
uudenvuoden vastaanotto. Niissä kävijöitä yhteensä 46 098.
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Kaikki ikäryhmät: Kirjaston käyttö

2009

2011

2012

2013

1 078 880
503 618

520 268
2014

136864
44 391

43 263

45 294

539 306

1 075 313

1 121 435

1 192 537
580 884
50 285

51 274
2010

tietopalvelu

129 296
42 874

sähköinen asiointi

1 198 933

1 171 874
50 821

58 683
2008

asiakaskäynnit

623 289

626 573

668 128

1 233 164

lainat

603 099

1 299 341

ROVANIEMEN KIRJASTON KÄYTTÖ 2008 - 2015

2015

Sähköisen asioinnin tilastointi on muuttunut, eivätkä aiemmat tiedot ole vertailtavissa ennen vuotta 2014.
Luvut sisältävät nyt Rovaniemen asukasmäärään perustuvan osuuden palveluun kirjautuneista.
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Kaikki ikäryhmät

Kirjaston tapahtumat ja osallistujat

Tapahtumien määrä 2015
ikäihmiset
lapset ja nuoret
perussopimus
yhteensä

lukemisen edistäminen
28
638
250
916

asiantuntijaluennot
4
17
48
69

muut tapahtumat
24
155
69
248

yhteensä
56
810
367
1 233

lukemisen edistäminen
198
7 570
1 108
8 876

asiantuntijaluennot
55
257
1 274
1 586

muut tapahtumat
639
2 725
2 526
5 890

yhteensä
892
10 552
4 908
16 352

lukemisen edistäminen
86
704
154
944

asiantuntijaluennot
15
8
45
68

muut tapahtumat
16
101
61
178

yhteensä
117
813
260
1 190

lukemisen edistäminen
269
10 430
1 301
12 000

asiantuntijaluennot
365
94
2 167
2 626

muut tapahtumat
513
101
2 102
2 716

yhteensä
1 147
10 625
5 570
17 342

Osallistujien määrä
ikäihmiset
lapset ja nuoret
perussopimus
yhteensä

Tapahtumien määrä 2014
ikäihmiset
lapset ja nuoret
perussopimus
yhteensä
Osallistujien määrä
ikäihmiset
lapset ja nuoret
perussopimus
yhteensä

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

MUSEOISSA KÄYNNIT ROVANIEMELLÄ
VUOSINA 2008 - 2015
91 143
73 776

72 216

2012

34 684

2011

34 278

2010

2014

2015

17 899

2009

21 724

72 945

77 653

Rovaniemen taidemuseo

16 936

70 869
13 889

2008

12 636

16 354

70 333

80 593

Lapin maakuntamuseo

2013

Vuonna 2015:
Lapin maakuntamuseon museotyöpajojen osallistujat: 3 551 henkilöä
Taidemuseon taidetyöpajojen osallistujat: 2 006 henkilöä
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Kaikki ikäryhmät: Orkesterin kuulijat

2008

2009

20 005

19 782

20 737

22 862

16 793

18 353

18 050

22 884

KAIKKI ORKESTERIN KUULIJAT
VUOSINA 2008 - 2015

2010

2011

2012

2013

2014

Kuuntelijat 2015
- kamarikonsertit kotikunnassa
- kamarikonsertit maakunnassa
- muut konsertit kotikunnassa
- muut konsertit maakunnassa
- kyläkonsertit kotikunnassa
- kyläkonsertit maakunnassa
- laitoskonsertit kotikunnassa
- laitoskonsertit maakunnassa
- koululaiskonsertit kotikunnassa
- koululaiskonsertit maakunnassa
- päiväkotikonsertit kotikunnassa

5819
598
735
44
0
106
300
0
5105
1519
928

Tilausesiintymiset
- Rovaniemellä
- muualla

3246
87

Muut
- avoin kenraaliharjoitus
- musiikkituokiot
- taiteilijatapaamiset

921
423
174

Yhteensä kuuntelijat

20 005

2015
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Kaikki ikäryhmät
Rovaniemen Teatterin katsojaluku nousi
Rovaniemen Teatterin – Lapin Alueteatterin vuosi 2015 päättyi Pikavoiton
esitykseen 19. joulukuuta. Teatterin katsojaluku nousi 26.006 katsojaan, kun
edellisvuonna luku oli 22.500. Tuloksellaan teatteri ylitti asettamansa 26.000
katsojan tavoitteen. 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 6130
katsojaa ja joka pääsi 81 prosentin täyttöasteeseen.
Myös teatterin järjestämien työpajojen, yleisötapahtumien ja
tutustumiskierrosten kävijämäärä kasvoi ollen 4400, kun edellisvuonna luku
oli 2700. Lisäksi Lappia-talossa pidetyt messut, kokoukset ja muut tilaisuudet
toivat teatteritaloon 10.000 kävijää.
Vuosi 2015 oli Rovaniemen Teatterille muutosten aikaa. Kari Väänänen ja Sari
Alatalo alkoivat johtaa teatteria elokuussa, kun Juha Vuorinen siirtyi Kokkolan
kaupunginteatteriin. Teatteri muutti väistötiloista takaisin Lappia-taloon ja
vietti avajaisiaan 11.-12. syyskuuta.
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Kaikki ikäryhmät: Kunnan yleinen pienituloisuusaste

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

Tuloerot pysyivät vuonna 2013 lähes edellisvuoden tasolla Rovaniemellä ja
vertailukohteissa. Rovaniemellä tuloerot ovat koko maan tasoa pienemmät.
Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista. Gini-kerroin ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien
käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Sen laskennassa asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo jaetaan
asuntokunnan kulutusyksikköluvulla. Gini-kertoimessa tuloerojen taso on kiteytetty yhteen lukuarvoon, mikä voi vaihdella
nollan ja yhden välillä (tässä esitetty sadalla kerrottuna). Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi
tulonjako on. Työllisyys ja työttömyys ovat keskeisimmät tuloeroihin vaikuttavat tekijät. Hyvin suurten tuloerojen katsotaan
heikentävän sosiaalista koheesiota, luottamusta ja liikkuvuutta, joiden heikkenemisellä on negatiivisia vaikutuksia väestön
hyvinvointiin ja talouteen. (SOTKAnet)
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Kaikki ikäryhmät: Toimeentulotuki, euroa/asukas

Toimeentulotuen määrä asukasta kohti laskettuna laski hieman Rovaniemellä
vuonna 2014. Muutaman vuoden mittainen lievän kasvun vaihe taittui. Koko maan
vastaava euromäärä pysyi lähes ennallaan. Rovaniemi on tilastossa lähellä koko
maan tasoa.
Indikaattori ilmaisee toimeentulotuen bruttomenojen määrän (EUR) yhtä asukasta kohti kalenterivuoden aikana.
Toimeentulotuen bruttomenot asukasta kohti vaihtelevat kunnittain erittäin paljon. Kuntien työttömyysasteella ei tunnu olevan
suurta vaikutusta toimeentulotuen menojen määrään. Sen sijaan kuntien kaupunkimaisuus nostaa toimeentulotuen
kustannuksia. Myös kuntien toimeentulotuen myöntämiskäytännöt vaikuttavat maksetun
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Kaikki ikäryhmät: Työmarkkinatuen kuntaosuus
Työmarkkinatuen kuntaosuus

Yhteissummat:
Vuosi 2015: 5 267 449 €
Vuosi 2014: 3 530 958 €
Vuosi 2013: 3 418 267 €
Vuosi 2012: 2 998 470 €
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Vuodesta 2015 alkaen valtio on
vastannut työmarkkinatuen
maksamisesta enää ensimmäisen 300
päivän ajalta (aiemmin 500 päivää).
Tämä on kasvattanut työmarkkinatuen
kuntaosuusmenoja Rovaniemellä.
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Kaikki ikäryhmät: Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä tuhatta asukasta kohti kasvoi
edelleen vuonna 2014. Määrä on koko maan keskitasoa korkeampi.
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden kaikkien huumausainerikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Poliisin tietoon
tulleet rikokset sisältävät ne rikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimus tai annettu rikesakko. Suuri osa
rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Huumausainerikoksiin kuuluvat huumausaineen
käyttörikokset, huumausainerikokset sekä törkeät huumausainerikokset. (SOTKAnet)
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Koettu hyvinvointi
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ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS (ATH):
Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ATH-tutkimuksessa
vuosina 2013-2015 kerättyihin aineistoihin. Raportissa on yhdistetty vuosina 2013,
2014 ja 2015 kerätyt aineistot.
Tiedot on kerätty yli 20-vuotiailta eli rovaniemeläisistä puhuttaessa ei mukana ole tätä
nuorempia ikäluokkia. Otoskoko oli Rovaniemellä 1920 ja vastausprosentti 55 %.
Vaihteluvälit (virhemarginaalit) on merkitty kuvioihin pystyjanoin. On hyvä huomioida,
että ne ovat joidenkin kysymysten kohdalla erityisen suuria. Suuntaa
rovaniemeläisten kokemasta hyvinvoinnista tulokset kuitenkin antavat.
Rovaniemen tulokset:
http://www.terveytemme.fi/ath/2013-2015/graph/theme.php?alue1=ath_698
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ATH-kyselyn tulokset

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.

(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

Rovaniemellä otetaan asteittain
käyttöön Kansalaisen sähköinen
ajanvaraus terveyspalveluissa
sekä laajennetaan Virtu68
palveluvalikoimaa.

ATH-kyselyn tulokset

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
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen pyöräilyn toimenpideohjelman laatiminen.69
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

ATH-kyselyn tulokset

Nykyiseen/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.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)
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ATH-kyselyn tulokset

Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

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.
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ATH-kyselyn tulokset

Kyselyyn vastanneista
Rovaniemen asukkaista noin 25
prosenttia ilmoittaa tinkineensä
ruuasta, lääkkeistä tai
lääkärikäynneistä rahan takia.
Osuus on vertailukohteiden
suurin. Tämä on tärkeää ottaa
huomioon eri palveluissa ja
etenkin asiakasohjauksessa.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)
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ATH-kyselyn tulokset

Vanhempana
riittämättömyyttä kokevien
osuus kyselyyn vastanneista
rovaniemeläisistä on noussut
vertailukohteista
suurimmaksi, lähes 35
prosenttia. Prosentuaalisesti
muutosta ei ole tapahtunut.
Naiset kokevat miehiä
enemmän riittämättömyyttä.
Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)
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ATH-kyselyn tulokset

(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

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.
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ATH-kyselyn tulokset

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 erityisesti ikäihmiset.
Osuudet eivät ole juuri muuttuneet
aiemmasta tarkastelusta.
Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)
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ATH-kyselyn tulokset

Kyselyyn vastanneista
rovaniemeläisistä 9,5 prosenttia
kertoo omaavansa
masennusdiagnoosin. Osuus on
kasvanut hieman edellisestä
tarkastelusta ja Rovaniemen
sijoitus kuntien välisessä
vertailussa on huonontunut.
Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)
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ATH-kyselyn tulokset

Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

Kyselyyn vastanneilla Rovaniemeläisillä
on enemmän itsemurha-ajatuksia kuin
vertailukohteiden asukkailla, vaikkakin
osuus on hieman pienentynyt edellisestä
kyselystä. Erityisen synkkänä näyttäytyy
20-54-vuotiaiden ikäluokka. Miehet
77 ovat
miettineet itsemurhaa naisia enemmän.

ATH-kyselyn tulokset

Yli 30 prosenttia kyselyyn vastanneista
rovaniemeläisistä käyttää alkoholia liikaa.
Huom! Vaihteluväli on suuri.
Osuus on suurempi kuin koko maassa
Arvio perustuu AUDIT-C-kyselyyn, jossa kolmella kysymyksellä
keskimäärin. Miehet käyttävät alkoholia
tarkastellaan vastaajan alkoholin käyttöä.
liikaa selvästi naisia enemmän. Osuudet
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
78
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen eivät ole suuresti muuttuneet aiemmasta
kyselystä.
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

ATH-kyselyn tulokset

Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

Alkoholia humalahakuisesti käyttävien
osuus on kyselyn perusteella
Rovaniemellä maan keskitasoa
matalampi. Aiempaan tarkasteluun
nähden ei ole tapahtunut suurta 79
muutosta.

ATH-kyselyn tulokset

Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

R
Rovaniemi
i
i on suurista
i
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. Valtakunnallinen
Pakka-malli antaa työkaluja
ongelman ratkaisemiseksi, mutta
sitä ei hyödynnetä systemaattisesti
tällä hetkellä Rovaniemellä. 80

ATH-kyselyn tulokset

Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

Yli 16 prosenttia kyselyyn
vastanneista rovaniemeläisistä
tupakoi päivittäin. Osuus on kasvanut
hieman aiemmasta tarkastelusta.
Miesten päivittäinen tupakointi on
81
naisia selvästi yleisempää.

ATH-kyselyn tulokset

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.
Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)
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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 20-54vuotiaiden kohdalla. Sukupuolten
välillä ei ole suura eroa.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)
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Yli puolet kyselyyn vastanneista
rovaniemeläisistä kokee työnsä
henkisesti vähintään melko
raskaaksi. Osuus on
vertailukohteiden suurin.

(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)
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Huom! Vaihteluväli on suuri.
(Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T,
Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen
perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath)

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.85

