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 JOHDANTO 
 

MIKÄ ON HYVINVOINTIKERTOMUS? 

 

Hyvinvointikertomus on luonteeltaan kuntalaisten hyvinvointia kuvaileva asiakirja. Se on 

yleiskatsaus kunnan asukkaiden hyvinvoinnista ja se toimii kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistämisen perustana. Kertomuksessa tuodaan esiin kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä 

arvioidaan toteutunutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan resurssien ja tarpeiden 

välistä suhdetta. Valmistelijat hyödyntävät kertomuksesta saatavaa tietoa esimerkiksi 

resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se on työväline päätöksenteossa, 

resursoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Käytännössä hyvinvointikertomus on 

ymmärrettävään muotoon kirjoitettu tiivis asiakirja, joka valmistellaan kunnan eri 

hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyönä. 

 

MIKSI HYVINVOINTIKERTOMUS VALMISTELLAAN? 

 

Tärkeimpänä tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia. Hyvinvoinnin edistäminen 

tukee ihmisoikeuksien toteutumista ja aktiivista kuntalaisuutta. Useat eri lait velvoittavat 

kuntaa huolehtimaan asukkaidensa hyvinvoinnista: 

 

 Kuntalaki (410/2015) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä 

huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. 

 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) määrittelee laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten 

terveyden edistämiseksi, esimerkiksi kuntia velvoitetaan laatimaan hyvinvointikertomus. 

 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) mainitsee useita kunnan tehtäviä hyvinvoinnin 

edistämiseksi rakenteellisen sosiaalityön käsitteen lisäksi. 

 

MITEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALMISTELLAAN? 

 

Hyvinvointikertomuksen vastuutaho on kunnan johtoryhmä. Hyvinvointikertomuksen 

valmistelua on ohjannut hyvinvoinnin kehittämisen työryhmä. Ikäryhmäkohtaisiin arvioihin 

kuntalaisten hyvinvoinnista on osallistunut kunnan työntekijöistä ja ulkopuolisista henkilöistä 

muodostetut asiantuntijatyöryhmät. Hyvinvointikertomuksen on koonnut työllisyys- ja 

hyvinvointikoordinaattori Maarit Honkaniemi. 

 

Sähköinen hyvinvointikertomus (www.hyvinvointikertomus.fi) on Kuntaliiton ylläpitämä 

Internet-palvelu, jolla kunnat voivat valmistella sekä kerran valtuustokaudessa laadittavan 

laajan hyvinvointikertomuksen että vuosittaisen raportin valtuustolle. Tämä asiakirja on 

kirjoitettu sähköistä hyvinvointikertomusta käyttäen ja sen antamia indikaattoritietoja 

hyödyntäen. 

 

Sähköinen hyvinvointikertomus jakautuu kolmeen osioon: 

 

 Osa I Päättyvän valtuustokauden arviointi: Osiossa esitellään kuntalaisten viimeisin 

saatava indikaattoritieto. Hyvinvointitiedot päivittyvät eri tilastorekistereissä sen 

mukaan, miten rekistereitä valtakunnallisesti kerätään. 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
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 Osa II Tulevan valtuustokauden suunnittelu: Osiossa määritellään kuntastrategiasta 

nousevat painopistealueet ja kehittämiskohteet. Näiden pohjalta laaditaan 

suunnitelma tulevalle valtuustokaudelle.  

 Osa III Valtuustokäsittely: Valtuustokäsittelyn jälkeen osioon kirjataan päivämäärä, 

jolloin valtuusto on virallisesti hyväksynyt hyvinvointikertomuksen. 

 

Tässä hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan Ylitornion kunnan väestön hyvinvoinnin 

kehitystä sekä kunnan toimia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi valtuustokaudella 2013 

-2016. Indikaattoritietoa löytyy hyvin vaihtelevasti, joiltakin vuosilta tietoja ei ole lainkaan.  

Koska Ylitornion kunnan viimeisin laaja hyvinvointikertomus on tehty vuosille 2013 – 2016 

eikä sitä ole päivitetty, on aineistoon otettu mukaan myös indikaattoritietoa vuosilta 2017, 

2018 ja 2019.  

 

Sähköinen hyvinvointikertomus-työkalu sisältää keskitetysti yleisesti saatavilla olevaa 

hyvinvointiin liittyvää tilastoaineistoa. Tämän hyvinvointikertomuksen pohjana on käytetty 

edellä mainittuja ja muita tilastoja. Tilastojen pohjalta Ylitornion tilannetta on verrattu viiteen 

lähes samankokoiseen lähikuntaan (Kemi, Pello, Tervola, Tornio ja Keminmaa). Kuntalaisille 

on toteutettu keväällä 2019 webropol-kysely, jossa kuntalaisilta kysyttiin hyvinvointiin liittyviä 

kysymyksiä ja pyydettiin kommentteja ja kehittämisehdotuksia. Kyselyyn vastasi 50 

kuntalaista. Tilastoaineistot ja kuntalaiskyselyn tulokset on käyty läpi kunnan työntekijöiden ja 

muiden asiantuntijoiden kanssa.  

 

Tilastoaineistoa löytyy paremmin ihmisen elämän haastavista tilanteista ja negatiivisista 

kokemuksista kuin positiivisista asioista. Ylitornion asukkaista suurin osa voi hyvin tai 

erinomaisesti. On kuitenkin tärkeää havaita ne asiakkaat tai tilanteet, joissa he tarvitsevat 

eniten tukea. 
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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS 

VALTUUSTOKAUDELLA 2013 – 2016 
 

 

INDIKAATTORIEN JA MUUN TIEDON OSOITTAMA HYVINVOINTI 

 

Väestö 

 

 
 

Ylitornion kunta on noin 4 000 asukkaan maaseutukunta. Väkiluku on ollut viime vuosina 

laskussa, mikä johtuu muun muassa. luonnollisen väestönlisäyksen laskusta ja 

muuttotappiosta. Vuoden 2018 lopussa Ylitornion väkiluku oli 4 022 henkeä.  Negatiivinen 

väestökehitys jatkuu näillä näkymin tulevaisuudessa sillä Tilastokeskuksen väestöennusteen 

mukaan vuonna 2030 Ylitornion väkiluku on enää 3 408 henkeä. Alla olevassa diagrammissa 

havainnollistuu Ylitornion kunnan väkiluvun kehitys vuosina 2010 – 2018. 

 

Huoltosuhde 
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Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 

vuotta täyttänyttä on sataa 15 - 64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Ylitorniolla huoltosuhde on 

kasvanut negatiivisesti viime vuosina. Vuonna 2015 indikaattorin arvo oli 78,6,8, mutta 

tasaisen nousun myötä vuonna 2018 luku oli jo 87,3. On huolestuttavaa, että 

vertailukunnissa ainoastaan Pellossa huoltosuhde on korkeampi (93,3). Väestön 

ikääntymisen johdosta suuntaus on sama kaikissa vertailukunnissa ja samoin koko maassa.   

 

Kuntalaisten ikärakenne 

 

Ylitornion väestö on koko maan keskiarvoa selkeästi ikääntyneempää. Tilastokeskuksen 

mukaan vuonna 2018 ylitorniolaisten keski-ikä oli 52,7 vuotta, kun taas vastaava luku oli 

Lapissa 44,9 ja koko maassa 42,9.  

 

 
 

Kunnan ikärakenteen kehitys 
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Yllä olevassa taulukossa voidaan havaita sama, mikä useimmissa Lapin kunnissa. Lasten ja 

työikäisten määrä vähenee ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vähitellen.  

 

Tulot ja menot 

Valtionosuudet  yhteensä  €/asukas 

 

 
 

 

Vuosikate, €/asukas 

 

 
 

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää jäljelle 

käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Arvioitaessa tulorahoituksen 

riittävyyttä vuosikate on keskeinen kateluku. Vuosikate oli 446 €/asukas vuonna 2015, 198 

€/asukas vuonna 2016 ja 478 €/asukas vuonna 2017. Ylitornion tilanne näyttää hyvältä 

verrattuna useimpiin verrokkikuntiin. Tulevaisuudessa suurimpia haasteita asettavat 
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valtiontalouden kehitys, sote- ja maakuntahallinnon uudistus sekä jo edellä mainittu 

väestörakenteen negatiivinen kehitys. Asukaskohtaisen vuosikatteen tulisi olla muutaman 

vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin samansuuruinen kuin keskimääräinen investointitaso 

asukasta kohden. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi 

ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. 

 

 

Lainakanta, €/asukas 

 

 
 

Ylitornion taloudellinen tilanne on hyvä, koska lainakanta asukasta kohti vuonna 2017 on ollut 

159 €/asukas. Pellossa vastaava luku oli 1 301 €/asukas. Taloudellista tilannetta kuvaa hyvin 

myös alla oleva taulukko, jossa tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista 

tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Ilahduttavaa on huomata, että Ylitorniolla 

kehitys on ollut suotuisa. 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus % 
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Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman maksuun. 

Ylitornion tilanne on huomattavasti parempi verrokkikuntiin nähden.  

 

Verotulot, €/asukas 

 

 
 

Vuonna 2018 kunnan tuloveroprosenttia korotettiin 20 prosenttiin.  Aiempi tuloveroprosentti 

oli ollut vuodesta 2009 lähtien 19,25 prosenttia. Diagrammin perusteella on huomattavissa, 

että Ylitornion verotulot €/asukas ovat selkeästi pienemmät kuin verrokkikunnilla. Tämä 

kertoo siitä, että kunnassa asuu paljon pienituloisia asukkaita. Yksi syy on, että eläkkeellä 

olevia ikäihmisiä on suhteellisen paljon. Työllisistä kaikki eivät ole kokopäivätyössä, vaan työ 

on osa-aika- tai keikkatyötä. Usein työ on vuodenaikoihin painottuvaa sesonkityötä 

esimerkiksi matkailualalla. Verotulot ovat kuitenkin hieman nousseet vertailuvuosina, mikä 

johtuu esimerkiksi työllisyystilanteen paranemisesta. 

 

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 
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Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku ja tulonjakautumisen tasaisuuden mittari. 

Kertoimessa tarkastellaan asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Mitä 

suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Koko maan 

tunnusluku kuvastaa epätasaisempaa tulonjakoa kuin Ylitorniolla, vertailukunnissa tai 

Lapissa. Tarkasteltaessa Ylitornion tilannetta tulojen jakautuminen on kasvanut viime 

vuosina. Syitä edellä mainittuun voi olla useita. Kuntaan on muuttanut muualta pienituloisia 

lapsiperheitä. Lisäksi kunnassa asuu pienituloisia eläkeläisiä ja työelämän ulkopuolella 

olevia, esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joita viranomaiset eivät tavoita. 

Pienituloisuus lisää fyysisen ja psyykkisen sairastumisen riskiä. Pienituloisuus vaikuttaa 

kaikin tavoin negatiivisesti ihmisen hyvinvointiin. Taloudellinen tilanne vaikuttaa yksilön 

ravitsemukseen, harrastuksiin ja terveydenhoitopalvelujen käyttöön. Köyhyys ja sen 

seuraukset siirtyvät usein sukupolvelta toiselle.  

 

 

LAPSIPERHEET, LAPSET JA NUORET 

 

Lapsiperheiden määrä on vähentynyt tasaisesti viime vuosina Ylitorniolla, mutta erityisen 

huolestuttavaa on ollut todeta yhden vanhemman perheiden lisääntyminen kunnassa. 

 

Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä 

 

 
 

Kunnan tarjoamilla palveluilla on suuri merkitys lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Alle 

kouluikäisiä palvelevat muun muassa neuvola- ja varhaiskasvatuspalvelut.  Tenavatupa 

tarjoaa kaikille perheille avointa toimintaa tiistaisin. Tenavatuvalla (Alkkulanraitti 97) on 

mahdollisuus tavata muita perheitä ja leikkiä yhdessä. Tuvalle kutsutaan toisinaan myös 

vierailijoita. Kaikille perheille avointa toimintaa järjestetään myös Raanujärven ja 

Mellakosken kouluilla vuoroviikoin torstaisin. Perhekerhoissa on mahdollisuus tavata muita 

perheitä ja puuhailla yhdessä. Tenavaparkki toimii samassa osoitteessa Tenavatuvan 

kanssa. Tenavaparkki tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden hoitaa omia asioita ja lapset 

saavat mahdollisuuden leikkiä muiden lasten kanssa ja osallistua ohjattuun toimintaan.  

 

Ylitornion seurakunta pitää päiväkerhoa 3 – 5-vuotiaille lapsille. Päiväkerho 

kokoontuu torstaisin seurakuntakodilla. Kerhossa pidetään muun muassa lyhyt hartaus, 
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askarrellaan, leikitään ja lauletaan yhdessä.  Kerran kuukaudessa päiväkerholaiset 

vierailevat Vesper-kodissa vanhuksien luona. Vanhukset ja lapset askartelevat, juttelevat, 

laulavat ja pelaavat yhdessä.  

 

 

Kunnan perhe- ja neuvolapalvelut 
 

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit/1 000 0-7-vuotiasta 

 

 
 

Indikaattori ilmaisee lastenneuvolan käyntien osuuden tuhatta 0 – 7-vuotiasta kohti. 

Lastenneuvolan käynnit sisältävät terveyskeskusten lastenneuvolassa tehdyt lääkärikäynnit 

ja käynnit muun ammattihenkilökunnan luona. 

 

Lastenneuvolan käynnit -taulukossa Ylitornion tilanne on suurin piirtein keskitasoa 

verrokkikuntiin nähden.  

 

Kunnan perhepalvelut 

 

Perheneuvola auttaa perheitä lasten kasvatuksessa, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä 

pulmissa. Vanhemmat voivat kääntyä perheneuvolan puoleen parisuhdeongelmissa ja 

elämän kriisitilanteissa. Alla olevassa taulukossa esitetään kasvatus- ja 

perheneuvolapalveluja saaneiden (sekä lasten että aikuisten) määrää suhteessa alle 18-

vuotiaaseen väestöön. Suhteutus tehdään alle 18-vuotiaaseen väestöön, koska kyse on 

lapsiperheille tarkoitetusta palvelusta.  

 

Perheneuvolan palvelut toteutetaan lähipalveluna Ylitornion terveyskeskuksessa, joka 

lisännyt perheneuvolan asiakasmäärää.  Tämä on madaltanut perheiden kynnystä hakea 

apua elämän pulmatilanteisiin tai lastenkasvatuksen haasteisiin.  
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Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaat vuoden aikana/ 1 000 alle 18-vuotiasta 

 

 
 

 
Päivähoito 
 
Kunnassa toimii kaksi päiväkotia: Suutarinmäen päiväkoti ja Lukion päiväkoti. 

Suutarinmäessä on mahdollisuus myös lapsen tarpeen mukaan ilta-, yö- ja 

viikonloppuhoitoa. Kotona tapahtuvan perinteisen perhepäivähoidon lisäksi kunnassa on 

myös kaksi ryhmäperhepäiväkotia, joissa perhepäivähoitajat hoitavat lapsia kunnan 

järjestämässä tilassa. Ryhmäperhepäiväkodit sijaitsevat Raanujärvellä ja Mellakoskella. 

Vuonna 2017 aloitettiin päiväkotiselvitys ja kunnanvaltuusto on päättänyt rakentaa uuden, 

päiväkodin kuntakeskukseen. Uusiin tiloihin siirtyy päiväkotitoiminta sekä lukiolta että 

Suutarinmäestä. Tarjouspyyntöjen laadinta päiväkodin rakentamista on parhaillaan 

meneillään. 

 

Lasten päivähoitoon 31.12. osallistuneet  3 - 5-vuotiaat % vastaavan ikäisestä 

väestöstä, kunnan kustantamat palvelut 
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Vertailukuntiin nähden Ylitorniolla on toiseksi eniten Kemin jälkeen päivähoitoon 

osallistuneita lapsia. Vuodesta 2015 vuoteen 2017 Ylitorniolla päivähoitoon osallistuneiden 

määrä on noussut jopa yhdeksän prosenttia. Ylitorniolla päivähoitopaikkoja on ollut saatavilla 

ja lapsi on saanut hoitopaikan lain säätämässä ajassa. 

 

 

Kouluikäiset 
 
Kouluterveyskysely 2019 - Perusopetuksen 4.-5.lk tulokset 

 

Alla olevaan taulukkoon on poimittu mukaan syksyn 2019 kouluterveyskyselyssä esille 

tulleita ilon (vihreä väri) sekä huolenaiheita (punainen väri). Mukaan on otettu muutama 

kysymys (keltainen väri), joiden vastausprosenttiin kannattaa kiinnittää ajoissa huomiota.  

 

 

Koko 
maa 

Lappi Rovaniemi Tervola Tornio Ylitornio 

Yht. Yht. Yht. Yht. Yht. Yht. 

Kokee olevansa tärkeä 
osa kouluyhteisöä, % 42,1 39,1 37,7 51,8 36,0 52,0 
Osallistunut koulun 
asioiden suunnitteluun, 
% 50,4 51,9 49,4 52,8 55,6 61,9 
Osallistunut koulun 
yhteisten sääntöjen 
suunnitteluun, % 71,5 71,2 69,1 71,7 71,3 80,0 
Harrastaa jotakin 
vähintään viitenä 
päivänä viikossa, % 32,1 34,0 35,0 28,8 26,2 46,9 
Vähintään yksi hyvä 
kaveri, % 99,1 99,0 99,0 100,0 99,5 96,0 
Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai 
huonoksi, % 9,0 11,1 10,3 

.. 

12,6 14,9 
Usein vaikeuksia 
nukahtaa tai 
heräilemistä öisin, % 11,2 12,4 13,6 13,6 12,7 20,4 
Usein päänsärkyä, % 13,5 16,6 16,4 15,0 14,8 26,5 
Hampaiden harjaus 
harvemmin kuin 
kahdesti päivässä, % 32,5 33,8 30,7 43,3 34,9 51,0 
Ei syö aamupalaa joka 
arkiaamu, % 26,0 28,0 26,7 24,1 23,9 42,0 
Kokenut usein, että 
pitäisi viettää aikaa 
muutoin kuin netissä, % 30,3 32,4 32,4 29,3 34,4 40,0 
Huomannut usein 
olevansa netissä vaikka 
ei ole huvittanut, % 25,8 29,2 28,5 27,6 33,5 42,0 
Tuntenut olonsa usein 
hermostuneeksi, kun ei 
ole päässyt nettiin, % 14,6 15,6 15,5 16,9 18,2 18,0 
Ei ole usein syönyt tai 
nukkunut netin takia, % 4,1 4,7 4,4 

.. 
5,7 10,2 

Koulustressi, % 36,7 38,1 37,4 42,4 33,6 45,8 
Tulee hyvin toimeen 
opettajien kanssa, % 81,1 79,7 79,1 85,0 84,0 68,0 
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Keskustelee usein 
vanhempiensa kanssa 
koulupäivästä, % 63,0 62,3 64,8 63,3 61,1 68,0 
Sopii usein 
vanhempiensa kanssa 
kotiintuloajoista, % 60,4 57,4 57,6 48,3 57,9 45,8 
Ei ole osallistunut 
muiden oppilaiden 
kiusaamiseen, % 80,8 77,5 79,1 78,3 76,5 60,0 
Kokenut vanhempien tai 
muiden huoltapitävien 
aikuisten fyysistä 
väkivaltaa vuoden 
aikana, % 12,5 14,9 15,1 10,0 14,9 18,0 
Liika kuumuus sisällä 
häirinnyt paljon; % 3,6 4,1 3,3 1,7 5,6 16,0 
Epämiellyttävä haju 
koulussa häirinnyt 
paljon, % 6,8 7,1 5,9 3,3 7,1 20,0 
Luokkahuoneen ahtaus 
häirinnyt paljon, % 4,5 4,6 3,8 1,7 4,2 14,0 
Liian kirkas tai hämärä 
valaistus koulussa 
häirinnyt paljon, % 4,4 6,0 5,1 1,7 8,0 12,0 
Epämukavat työtuolit, 
työpöydät tai muut 
kalusteet koulussa 
häirinneet paljon, % 8,9 9,9 8,0 5,0 11,8 20,4 
Koulun fyysiset työolot 
häirinneet koulutyötä, % 8,3 9,1 7,6 1,7 9,1 20,0 
Käynyt 
kouluterveydenhoitajalla 
vähintään 2 kertaa 
lukuvuoden aikana, % 45,2 56,5 58,0 49,2 66,3 54,0 
Terveystarkastus 
toteutuu lapsella 
laadukkaasti, % 51,5 50,7 51,7 

.. 

50,0 72,7 
Terveystarkastuksessa 
puhutaan lapselle 
tärkeistä asioista, % 73,1 75,0 76,0 83,3 73,4 87,9 
Terveystarkastuksessa 
puhutaan lapsen 
kotiasioista, % 72,9 73,6 76,4 

.. 

73,0 87,9 
Terveystarkastuksessa 
lapsi uskaltaa kertoa 
asioistaan rehellisesti, 
% 78,7 76,7 75,8 

.. 

77,3 87,9 

 
Positiivisina asioina voidaan nostaa esille, että lapset kokevat olevansa tärkeä osa 

kouluyhteisöä ja he saavat osallistua koulun asioiden suunnitteluun. Ylitorniolaiset lapset 

keskustelevat myös enemmän vanhempiensa kanssa koulupäivästä kuin esimerkiksi koko 

maahan verrattuna. Ilahduttavaa on huomata, että terveystarkastusasiat ovat hyvällä mallilla 

Ylitorniolla. 

 

Huolestuttavia asioita löytyy useita. Lapset kärsivät päänsärystä ja uniongelmista enemmän 

kuin samanikäiset lapset Lapissa tai koko maassa. Jopa 42 % kyselyyn osallistuneista 

ylitorniolaisista koululaisista ei syö aamupalaa joka aamu. Suurta huolta aiheuttaa myös 

kyselyyn osallistuneiden lasten suuri nettiriippuvuus, ja se että he itsekin huomaavat 
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viettävänsä liikaa aikaa netissä. Yllättävän moni Ylitornion koululaisista on itse osallistunut 

kiusaamiseen kun verrataan koko maan tai Lapin tuloksiin. 

 

Kunnassa toimii kaksi koulua, Ainiovaaran peruskoulu (luokat 1- 9), joka sijaitsee 

kuntakeskuksessa ja Kaulirannan koulu (luokat 0 – 6), jolla on lisäksi kaksi toimipistettä, 

Mellakoskella ja Raanujärvellä.  

 
Ainiovaaran koulun remontti käynnistyi keväällä 2014. Parin vuoden ajan koululaiset 

opiskelivat väliaikaistiloissa Luovilla. Osa vanhasta koulurakennuksesta purettiin kokonaan, 

osa kunnostettiin ja lisäksi rakennettiin kokonaan uusia tiloja. Vuonna 2016 koululaiset 

pääsivät muuttamaan uusiin tiloihin. Lokakuussa 2016 valmistui koulun piha-alueelle 

lähiliikuntapaikka, joka on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten käyttöön. 

 

Ainiovaaran koululla jatkuu edelleen myös koulukoiratoiminta. Koulukoiratoiminta on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka on kirjattu koulun lukuvuosisuunnitelmaan. 

Koulukoiran työ on kasvatuksellista ja opetuksellista. Toiminnan tavoitteena on oppilaiden 

motivointi ja oppimisen tehostuminen, työrauhan parantaminen sekä sosiaalisten ja 

tunnetaitojen harjoitteleminen. 

 

Jokaisessa Ylitornion koulussa toteutetaan KiVa Koulu-ohjelmaa, joka on Turun yliopistossa 

kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Tällä ohjelmalla pyritään 

ennaltaehkäisemään kiusaamista ja puuttumaan tehokkaasti mahdollisiin 

kiusaamistapauksiin. Perusopetuksessa oppilaiden hyvinvoinnin tukena työskentelevät myös 

koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhuolto, etsivä nuorisotyöntekijä, 

nuorisotyöntekijä ja monialainen oppilashuoltoryhmä. Oppilaiden osallisuutta lisää 

tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta, jossa he voivat auttaa ja tukea muita oppilaita sekä 

vaikuttaa yhteisiin asioihin. Ylitornion kunta on saanut keväällä 2019 valtion erityisavustusta 

koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin. Avustuksen avulla 

kuntaan on palkattu syksyllä 2019 kasvatuskumppanuuskoordinaattori, jonka työtehtäviin 

kuuluu mm. lisätä kotien ja koulujen vuorovaikutusta. Tavoitteena on kehittää hyvinvointia 

koulujen arjessa. 

 

Nuorisovaltuusto on nuorten itse valitsema edustajisto, jonka tarkoituksena on olla 

yhdyssiteenä nuorisotoimen ja nuorten välillä. Nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla ja sen 

toimikausi on yleensä kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston jäsenten ikä on noin 13-20 vuotta. 

Ainiovaaran yläkoulun oppilaat voivat halutessaan asettua ehdolle nuorisovaltuustovaaleihin, 

joiden perusteella uusi nuorisovaltuusto muodostetaan. Lukio valitsee edustajansa 

nuorisovaltuustoon. Lisäksi valtuustossa voi olla nuoriso- ja harrastejärjestöjen edustajia 

varajäsenineen. Tällä hetkellä valtuustossa on 15 jäsentä. Nuorisovaltuuston 

puheenjohtajalla on oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin.  

Lapsia ja nuoria pyritään tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa. Koulussa ylitorniolaisten 

oppilaiden tukena toimii koulukuraattori, jonka puoleen voi kääntyä erilaisissa 

pulmatilanteissa.  Oppilaat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin joko omatoimisesti tai 

huoltajien/opettajan ohjaamana. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan muihin tarjolla oleviin 

palveluihin, jotka tukevat oppilaan koulunkäyntiä tai hyvinvointia.  

 

Koulupsykologin tehtäviin kuuluu sekä lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen ja 

hyvinvoinnin tukeminen, että koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Oppilas voi 

ottaa yhteyttä koulupsykologiin itse, mutta oppilas voi tulla psykologin asiakkaaksi myös 

opettajan tai vanhemman/huoltajan ohjaamana. 
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Opinto-ohjaaja auttaa oppilaita erityisesti nivelvaiheissa, kun he siirtyvät kuudennelta 

vuosiluokalta yläkouluun ja peruskoulun jälkeisiin opintoihin joko lukioon tai ammatillisiin 

oppilaitoksiin.  

 

Kouluikäisten palveluihin kuuluvat peruskoulun lisäksi koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta, 

koulujen kerhotoiminta sekä liikuntakerhot kesäisin. Erilaiset järjestöt tarjoavat kunnan lisäksi 

harrastustoimintaa lapsille ja nuorille ja näin edistävät näiden kohderyhmien hyvinvointia. 

Tällaisia järjestöjä on muun muassa YliVoli, Mellan Kiipijät ry ja Ylitornion 4H-yhdistys ry. 

 
Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään tällä hetkellä kuntakeskuksessa nuorisotalon 

tiloissa. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä 

koulupäivän jälkeen. Iltapäiväkerhossa lapsi voi ulkoilla, leikkiä, liikkua, askarrella ja tehdä 

läksyjä. Kerhopäivän aikana lapsille tarjotaan välipala. 

Nuorisotoimen järjestämä iltapäivätoiminta on aloitettu jo vuonna 1982. Lakisääteistä 

iltapäivätoiminnasta tuli syksyllä 2004. Aamupäivätoimintaa järjestetään tarvittaessa 

yhteistyössä päivähoidon kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan lisäksi koulut järjestävät 

erilaista kerhotoimintaa. 

 

Lastensuojelu 

Lastensuojeluilmoitusten määrä 

 

 
 

Yllä olevassa taulukossa on nähtävissä vuotuinen lastensuojeluilmoitusten määrien kehitys 

Ylitorniolla ja vertailukunnissa. Taulukossa on huomioitu, että yhdestä lapsesta on saatettu 

tehdä useampikin ilmoitus. Vuonna 2017 Ylitorniolla on tehty 67 lastensuojeluilmoitusta ja 

vuonna 2018 89 kappaletta. Määrän kasvu voi johtua siitä, että lapsiin liittyvistä huolista 

ilmoitetaan herkemmin. Syynä lastensuojeluilmoituksen tekoon voi olla esimerkiksi lapsen 

tarpeiden laiminlyönti tai heitteillejättö, pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö, tai niiden 

uhka, lapsen huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat, lapsen oma päihteidenkäyttö, 

mielenterveysongelmat ja jatkuva koulunkäynnin laiminlyönti. Lastensuojeluasian vireille 

tulon jälkeen sosiaalitoimessa arvioidaan välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen 

lastensuojelu tarve. Arvio on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille 

tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. 
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Alla olevassa taulukossa on nähtävissä kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 – 17-vuotiaiden 

lasten määrä prosentteina vastaavasta väestöstä. Ylitorniolla sijoitettujen lasten määrä on 

hivenen noussut vertailuvuosina. Suurin osa ylitorniolaisista kodin ulkopuolelle sijoitetuista 

lapsista on perhesijoituksessa. Yhteiskunnan paineet, taloudellinen tilanne ja kiire heijastuu 

lapsiperheiden arkeen. Eriarvoisuuden lisääntyminen perheiden arjessa näkyy esimerkiksi 

kouluissa. Huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle ja tämä jatkumo pitäisi pystyä 

katkaisemaan. 

 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 – 17-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 
 

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet % lapsiperheistä 

 

 
 

Vuonna 2017 perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle. Yllä olevasta taulukosta voidaan havaita, 

että toimeentulotuen määrä on hieman ollut nousussa Ylitorniolla, mitä havaintoa tukee myös 

seuraavan indikaattorin tulos. Huolta aiheuttavat lapsiperheet, joissa tulotaso on sen verran 

suuri, että toimeentulotukea ei myönnetä, mutta he pärjäävät vain jotenkuten. Perheen 

lapsilla on suuri vaara syrjäytyä, koska vapaa-ajan aktiviteetteihin ei ole varaa, koska 
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perheen kaikki tulot mukaan lukien lapsilisät menevät päivästä toiseen selviytymiseen. Useat 

perheet tarvitsevat ohjausta oman taloutensa hallinnassa, jotta saavat rahat riittämään.  

 

Lasten pienituloisuusaste % 

 

 
 

Yllä olevassa taulukossa kuvataan pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden 

henkilöiden osuutta prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista. Verrokkikuntiin 

nähden tilanne Ylitorniolla on kohtuullinen, mutta suunta on kasvussa. Paikkakunnalle on 

muuttanut viime vuosina pienituloisia lapsiperheitä, joissa on useampi lapsi. Usein nämä 

perheet ovat yhden vanhemman perheitä tai sitten toinen tai molemmat vanhemmista ovat 

jostain syystä poissa työelämästä.  

 

Koululaisten terveydenedistämisaktiivisuus 

 

 
 

Yllä olevassa taulukossa kuvataan terveydenedistämisaktiivisuutta (TEA) perusopetuksessa. 

THL kerää peruskouluilta terveydenedistämisaktiivisuuteen liittyvää tietoa yhteistyössä 
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Opetushallituksen kanssa. Tiedot kerätään kouluilta syksyisin, kahden vuoden välein 

parittomina vuosina. Tiedonkeruulomake lähetetään kunkin koulun tai oppilaitoksen rehtorille 

sähköisenä ja paperisena. Tiedonkeruussa käsiteltyjä teemoja ovat muun muassa: 

- terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden seurannan näkyminen opetussuunnitelmassa, 

tapahtumien järjestämisessä, vuosikertomuksessa yms. 

- opiskeluhuollon toiminta ja palvelut esim. saatavuus ja resurssit 

- koulun arkipäivässä esiintyvät epäkohdat, niiden kirjaamistavat ja niihin puuttuminen 

- oppilaiden ja huoltajien osallisuus 

- kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 

edistämisen tarkastukset 

Ylitorniolta ei ole tulosta vuodelta 2015, mutta 2017 pistemäärä on ollut 72. Verrokkikuntiin 

nähden Ylitornion tulos on hyvä. Maksimipistemäärä on sata.  

 

 

NUORET 

 
Kouluterveyskysely 2019 - Perusopetuksen 8.-9.lk tulokset 

 

 

Koko 
maa 

Lappi Rovaniemi Tervola Tornio Ylitornio 

Yht. Yht. Yht. Yht. Yht. Yht. 

Erittäin tyytyväinen elämäänsä, % 30,6 31,3 30,6 40,7 34,1 36,2 
Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, 
% 75,2 76,4 76,8 68,5 77,1 77,6 
Kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä, 
% 43,1 43,5 44,0 48,3 38,4 50,8 
Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulutilojen 
suunnitteluun tai siistimiseen, % 27,3 27,3 23,8 43,1 21,3 39,0 
Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulun 
tapahtumien järjestämiseen, % 40,7 39,1 37,2 56,7 30,3 54,2 
Kokee harrastuspaikkojen sijaitsevan liian 
kaukana, % 24,5 26,7 21,5 40,4 24,4 35,8 
Kokee kiinnostavat harrastukset liian 
kalliiksi, % 21,5 23,1 23,8 18,9 24,5 9,4 
Harrastaa musiikkia vähintään 
kuukausittain, % 33,2 34,0 31,9 25,5 30,0 17,9 
Lukee kirjoja omaksi ilokseen vähintään 
kuukausittain, % 27,5 24,9 23,6 20,8 23,2 16,4 
Harrastaa jotakin vähintään kerran 
viikossa, % 95,9 95,7 95,5 90,9 97,0 94,7 
Harrastaa jotakin vähintään kuukausittain, 
% 97,4 97,6 97,7 90,9 99,0 96,5 
Niska- tai hartiakipuja viikoittain, % 24,5 22,6 20,7 25,4 25,8 33,9 
Päänsärkyä lähes päivittäin, % 9,3 9,9 9,2 11,7 10,2 13,8 
Ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 
12 kuukauden aikana, % 30,4 30,6 29,5 22,6 28,0 42,9 
Hampaiden harjaus harvemmin kuin 
kahdesti päivässä, % 40,8 45,4 41,6 55,0 45,4 45,8 
Sukupuoliyhdynnässä olleet, % 19,3 23,8 24,3 17,5 24,2 30,4 
Ei syö aamupalaa joka arkiaamu, % 41,4 42,4 39,0 53,3 41,9 59,3 
Ei syö koululounasta päivittäin, % 36,5 30,1 24,2 30,0 23,2 46,6 
Ylipainoisuus, % 16,9 20,9 16,5 36,6 22,2 34,5 
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Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai 
sähkösavuketta vähintään kerran, % 42,4 51,0 48,5 57,9 54,4 74,6 
Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai 
sähkösavuketta, % 8,0 11,2 10,7 10,0 12,5 28,8 
Tupakoi päivittäin, % 5,6 5,0 5,1 .. 5,2 13,6 
Nuuskaa päivittäin, % 4,9 8,4 7,3 6,7 9,7 20,3 
Raittius, % 60,7 54,1 56,6 50,8 55,1 25,9 
Tosi humalassa vähintään kerran 
kuukaudessa, % 9,6 12,4 11,5 20,3 13,4 34,5 
Käyttää alkoholia viikoittain, % 4,4 4,8 3,6 10,2 5,4 15,5 
Alaikäisten perhepiiristä hankkima 
alkoholi, % 36,3 34,5 28,6 

.. 
39,2 41,0 

Kokeillut kannabista ainakin kerran, % 8,6 7,1 9,5 8,6 2,9 8,6 
Omalla paikkakunnalla helppo hankkia 
huumeita, % 48,1 39,4 47,6 24,1 49,5 39,0 
Hyväksyy ikäisillään tupakoinnin, % 25,2 28,6 27,1 51,7 31,1 39,0 
Hyväksyy ikäisillään nuuskaamisen, % 27,0 33,0 32,2 48,3 35,6 55,9 
Hyväksyy ikäisillään sähkösavukkeen 
käytön, % 34,7 36,2 36,8 51,7 34,1 45,8 
Hyväksyy ikäisillään alkoholin juomisen 
vähäisessä määrin, % 56,3 58,0 57,9 67,2 58,3 74,6 
Hyväksyy ikäisillään alkoholin juomisen 
humalaan asti, % 25,0 28,3 27,3 38,6 29,3 40,7 
Pitää koulunkäynnistä, % 60,0 58,1 57,7 35,2 59,1 44,4 
Riittämättömyyden tunne opiskelijana, % 20,6 18,9 18,7 27,6 20,6 12,1 
Vaikeuksia kirjoittamista vaativissa 
tehtävissä, % 20,8 22,4 22,6 18,3 22,0 30,5 
Vaikeuksia kokeisiin valmistautumisessa, 
% 33,3 36,4 38,1 30,0 37,2 40,7 
Vaikeuksia opetuksen seuraamisessa, % 18,8 18,5 21,4 20,0 15,0 25,4 
Vaikeuksia suullisessa esiintymisessä, % 35,1 36,0 35,2 27,6 31,7 49,2 
Vaikeuksia tunnilla vastaamisessa, % 22,6 22,5 24,3 20,0 18,7 29,3 
Vaikeuksia oppimistaidoissa, % 37,6 38,7 40,6 35,1 35,1 46,3 
Myöhästymisiä vähintään kuukausittain, % 23,7 19,3 18,1 22,0 22,2 16,9 
Myöhästymisiä vähintään viikoittain, % 11,7 8,9 8,0 10,2 8,5 8,5 
Poissaoloja sairauden vuoksi vähintään 
kuukausittain, % 24,6 26,5 29,5 25,4 24,5 37,3 
Luokassa tai ryhmässä hyvä työrauha, % 70,2 73,9 74,7 85,0 65,7 74,6 
Luokan tai ryhmän ilmapiiri tukee 
mielipiteen ilmaisua, % 80,5 80,8 80,2 85,0 80,3 84,5 
Opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaan 
kuulumisista, % 41,7 41,4 45,2 36,2 42,6 48,3 
Hoitaa vähintään viikoittain 
perheenjäsentä tai muuta läheistä ihmistä, 
% 6,3 6,4 5,4 10,7 5,0 15,8 
Ei ole kiusattu koulussa lainkaan 
lukukauden aikana, % 75,3 75,0 75,4 73,3 74,3 76,3 
Kokenut vanhempien tai muiden 
huoltapitävien aikuisten henkistä 
väkivaltaa elämän aikana, % 27,5 29,2 29,1 31,0 27,3 22,0 
Tapaturma koulussa tai koulumatkalla 
lukuvuoden aikana, % 20,8 22,0 18,1 39,0 24,1 37,3 
Tapaturma välitunnilla lukuvuoden aikana, 
% 6,1 6,3 4,8 10,3 5,2 18,6 
Tapaturma liikuntatunnilla lukuvuoden 14,6 16,1 12,5 28,8 18,5 27,1 
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aikana, % 

Tapaturma koulumatkalla lukuvuoden 
aikana, % 6,0 5,4 4,0 13,8 5,9 15,3 
Liika kylmyys sisällä oppilaitoksessa 
häirinnyt paljon, % 22,6 23,4 25,0 35,6 22,5 30,5 
Tunkkainen ilma oppilaitoksessa häirinnyt 
paljon, % 25,2 24,8 25,0 20,3 14,1 10,2 
Käynyt kouluterveydenhoitajalla muuten 
kuin terveystarkastuksessa lukuvuoden 
aikana, % 37,8 42,0 37,6 57,1 48,6 56,1 
Helppo päästä kouluterveydenhoitajan 
vastaanotolle muuhun kuin 
terveystarkastukseen, % 80,3 83,6 81,7 88,2 82,4 90,6 

 

On positiivista, että ylitorniolaiset perusopetuksen 8. ja 9.luokkalaiset ovat tyytyväisempiä 

elämäänsä kuin Lapin tai koko maan samanikäiset nuoret. He myös kokevat olevansa tärkeä 

osa kouluyhteisöä. Luokassa tai ryhmässä koetaan olevan parempi työrauha verrattuna 

muuhun Lappiin tai koko maahan. Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle on nuorten 

kokemusten mukaan helppo päästä.  

 

Huolenaiheina nousevat Ylitornion nuorten myönteinen suhtautuminen päihteisiin ja 

tupakkatuotteisiin. Alkoholia ja tupakkatuotteita myös käytetään enemmän kunnassamme 

kuin vastaavanikäiset käyttävät muualla Lapissa tai koko maassa. Huolestuttavan moni 

kyselyyn vastannut jättää aamupalan ja koululounaan väliin ja se näkyy siinä, että nuoret 

ovat ylipainoisempia kuin Lapissa tai koko maassa. Terveellinen ruoka korvataan pikaruualla 

tai epäterveellisillä välipaloilla.  

 

Kouluterveyskysely 2019 – Lukiolaiset 
 

   

 

Koko 
maa 

Lappi Ylitornio Tornio Rovaniemi 

Tyytyväinen elämäänsä tällä 
hetkellä, % 

74,5 72,9 61,8 70,9 76,3 

Kokee olevansa tarpeellinen muille 
ihmisille, % 

71,5 71,2 60,6 74,9 74,1 

Kokee pystyvänsä vaikuttamaan 
oman elämänsä kulkuun, % 

84,8 84,3 72,7 87,6 87,7 

Kokee, että elämällä on tarkoitus, 
% 

69,7 68,8 57,6 69,0 73,2 

Hyvät vaikutusmahdollisuudet 
välituntien tai taukojen 
suunnitteluun ja toteutukseen, % 

32,6 28,6 20,6 27,2 28,6 

Hyvät vaikutusmahdollisuudet 
koulun tapahtumien 
järjestämiseen, % 

42,2 40,4 52,9 24,3 38,3 

Tietää asuinalueen 
harrastusmahdollisuuksista, % 

60,1 66,0 81,8 69,0 60,7 

Kokee harrastuspaikkojen 
sijaitsevan liian kaukana, % 

23,5 28,0 39,4 24,0 16,9 
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Harrastaa liikuntaa ohjatusti 
vapaa-ajalla vähintään viikoittain, 
% 

42,7 40,7 30,3 40,5 52,4 

Harrastaa liikuntaa omatoimisesti 
vapaa-ajalla vähintään viikoittain, 
% 

77,5 80,1 56,7 79,4 82,6 

Harrastaa liikuntaa tai urheilee 
vähintään kuukausittain, % 

88,8 90,1 75,8 90,7 94,9 

Harrastaa musiikkia vähintään 
kuukausittain, % 

35,5 31,7 24,2 27,3 32,1 

Lukee kirjoja omaksi ilokseen 
vähintään kuukausittain, % 

30,0 28,7 15,2 27,5 27,7 

Käy elokuvissa, teatterissa, 
konsertissa tai näytelyissä 
vähintään kuukausittain, % 

34,6 26,6 15,2 49,7 28,3 

Harrastaa käsitöitä, rakentaa tai 
korjaa laitteita vähintään 
kuukausittain, % 

13,4 16,1 24,2 13,5 14,1 

Harrastaa jotakin vähintään kerran 
viikossa, % 

97,8 97,4 87,9 98,3 98,9 

Harrastaa taidetta tai kulttuuria 
omatoimisesti vapaa-ajalla 
vähintään viikoittain, % 

33,2 31,7 18,2 35,7 27,5 

Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 11,7 14,2 26,5 9,2 11,8 

Päänsärkyä viikoittain, % 29,9 30,4 41,2 27,3 30,1 

Väsymystä tai heikotusta 
vähintään kerran viikossa, % 

51,3 49,7 67,6 51,1 48,2 

Seurustelee kyselyhetkellä, % 26,2 30,2 41,2 30,0 29,1 

Paljon vaikeuksia muistamisessa, 
keskittymisessä tai oppimisessa, 
% 

16,4 16,9 26,5 13,7 14,7 

Paljon vaikeuksia oppia asioita, % 5,2 5,3 14,7 5,7 2,5 

Paljon vaikeuksia keskittyä, % 7,9 8,4 17,6 6,9 9,4 

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa 
vapaa-ajalla korkeintaan 1 h 
viikossa, % 

27,1 25,2 41,2 25,7 19,1 

Liikkuu korkeintaan yhtenä 
päivänä viikossa vähintään tunnin 
päivässä, % 

13,3 11,8 32,4 16,7 6,1 

Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % 42,4 34,0 20,6 44,5 24,8 
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Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai 
sähkösavuketta vähintään kerran, 
% 

48,0 49,8 73,5 53,8 36,9 

Käyttää päivittäin jotain 
tupakkatuotetta tai 
sähkösavuketta, % 

6,1 7,1 23,5 5,7 4,6 

Nuuskaa päivittäin, % 3,8 4,6 17,6 4,0 2,5 

Omalla paikkakunnalla helppo 
hankkia huumeita, % 

57,0 44,4 55,9 63,8 48,0 

Hyväksyy ikäisillään tupakoinnin, 
% 

37,3 36,0 47,1 38,2 27,6 

Hyväksyy ikäisillään 
nuuskaamisen, % 

39,3 39,8 58,8 45,4 29,7 

Ei ole usein syönyt tai nukkunut 
netin takia, % 

8,9 7,4 21,2 6,9 7,0 

Pitää koulunkäynnistä, % 70,8 68,6 53,1 67,1 70,4 

Vaikeuksia kirjoittamista vaativissa 
tehtävissä, % 

23,2 24,3 41,2 17,8 27,7 

Vaikeuksia lukemista vaativissa 
tehtävissä, % 

22,7 22,8 47,1 17,8 26,6 

Vaikeuksia laskemista vaativissa 
tehtävissä, % 

30,7 31,4 44,1 30,5 27,7 

Vaikeuksia kokeisiin 
valmistautumisessa, % 

34,6 34,6 50,0 31,2 36,1 

Vaikeuksia läksyjen tekemisessä, 
% 

32,3 34,6 47,1 33,3 36,0 

Vaikeuksia opetuksen 
seuraamisessa, % 

18,0 18,5 29,4 14,5 21,3 

Vaikeuksia suullisessa 
esiintymisessä, % 

36,1 40,9 50,0 39,9 41,7 

Vaikeuksia oppimistaidoissa, % 43,7 45,3 63,6 42,0 47,1 

Luvattomia poissaoloja vähintään 
kuukausittain, % 

17,6 15,7 38,2 12,7 17,1 

Poissaoloja sairauden vuoksi 
vähintään kuukausittain, % 

19,0 20,7 35,3 20,2 21,8 

Luokan tai ryhmän ilmapiiri tukee 
mielipiteen ilmaisua, % 

85,7 84,0 67,6 86,8 83,2 

Luokan tai ryhmän oppilaat 
viihtyvät hyvin yhdessä, % 

86,3 82,0 55,9 78,2 82,8 

Ei ole kiusattu koulussa lainkaan 
lukukauden aikana, % 

91,7 91,1 91,2 92,0 93,2 

Ei ole osallistunut muiden 
oppilaiden kiusaamiseen, % 

94,7 94,5 91,2 95,4 95,7 
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Kokenut vanhempien tai muiden 
huoltapitävien aikuisten henkistä 
väkivaltaa elämän aikana, % 

28,4 31,7 38,2 36,8 29,1 

Kokenut vanhempien tai muiden 
huoltapitävien aikuisten henkistä 
väkivaltaa vuoden aikana, % 

28,2 30,1 38,2 35,6 29,8 

Epämukavat työtuolit, työpöydät tai 
muut kalusteet oppilaitoksessa 
häirinneet paljon, % 

13,9 16,1 23,5 16,7 12,5 

 

Lukiolaisten tuloksissa ilahduttaa, että suurin osa opiskelijoista nukkuu arkisin yli kahdeksan 

tuntia. Nuoret kokevat, että saavat vaikuttaa koulun tapahtumisen järjestämiseen. 

Kiusaaminen on lukiossa vähäistä. Huolestuttavaa lukiolaisten keskuudessa ovat 

oppimisvaikeudet, suhtautuminen päihteisiin sekä mielenterveysongelmat. Nykyinen lukio-

opiskelu vaatii opiskelijalta paljon omatoimista tiedonhankintaa ja itseohjautuvuutta.  

 

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 18 – 20-vuotiaat /1 000 vastaavanikäistä 

 

 
 

Indikaattorin tulos havahduttaa, koska tilastoissa valtava kasvu on tapahtunut vuonna 2017. 

Verrokkikunnista ainoastaan Tornio on Ylitornion edellä ja verrattuna koko maan 

tilanteeseen, tilanne kunnassamme on huolestuttava. Ilmeisesti paikkakunnalle on jäänyt, 

palautunut tai muuttanut muualta nuoria, joilla on kasautuneita riskejä elämäntilanteessaan 

esimerkiksi huumeet, alkoholi tai koulupudokkaat vailla mitään jatkosuunnitelmia 

elämässään. Näiden nuorten tavoittaminen palvelujen piiriin ja auttaminen on haastavaa. 

Sosiaalitoimi, Te-toimisto, etsivä nuorisotyöntekijä ja työllisyyskoordinaattori pyrkivät 

löytämään nämä nuoret ja ohjaamaan esimerkiksi Nuorten työpajan palveluihin. Tilastoissa 

on myös nuoria, joilla on virallinen osoite Ylitorniolla, mutta majailevat muualla. 

 

Nuorten koulutus- ja työelämä 

Peruskoulun jälkeisiä jatko-opiskelumahdollisuuksia Ylitorniolla on vähän. Kunnassa toimii 

Ylitornion yhteiskoulun lukio, joka on yksi harvoista yksityisistä lukioista Suomessa.  
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Ylitornion kunta tukee lukiota taloudellisesti ja järjestää oppilaiden ruokailun ja 

koulukuljetuksen. Suomen Diakoniaopisto lopetti koulutustoimintansa Ylitornion kampuksella 

vuonna 2019. Lähin ammatillista opetusta antava oppilaitos on Koulutus Nord Övertorneålla. 

Käytännössä useimpiin haettaviin tutkintoihin edellytetään kuitenkin 20 vuoden ikää, koska 

tässä vaiheessa suomalaisille opiskelijoille järjestettävä koulutus on työvoimakoulutusta. 

 

Nuorten työpajatoiminta aloitettiin kunnassa vuonna 2013. Työpajan toimintamalli on 

seinätön työpaja, jolla ei omaa varsinaista fyysistä tuotannollista ympäristöä, vaan nuoret 

valmentautujat ohjautuvat pääsääntöisesti suoraan työpaikoille joko kunnan eri yksiköihin, 

yksityisiin yrityksiin tai yhdistyksiin. Työpajaohjaaja ohjaa ja tukee valmentajia, 

työpaikkaohjaajia ja työnantajia. 

 

Nuorten työpaja on osallistunut aktiivisesti Aavasaksan laskettelukeskuksen toimintaan ja 

kehittämiseen. Nuoria on työskennellyt sekä rinne- että kahvilatyöntekijöinä. Syksystä 2018 

alkaen kahvilan toiminta siirtyi yksityisen yrittäjän haltuun. Nuorten työpajatoimintaan 

osallistuvien nuorten määrä on laskenut vuosi vuodelta, mikä selkeästi kertoo myös kunnan 

väestön ikärakenteesta. 

 

Kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja sekä avustaa yrityksiä työllistämään nuoria kesätyösetelillä. 

Nuorten työpaja on pitänyt nuorille jo vuodesta 2014 alkaen kesäyrittäjyyskurssia, jossa 

nuoret opiskelevat yritystoiminnan perusteita. Viime vuosina kesäyrittäjyyskurssia on vedetty 

Lapin AMK:n tukemana. 

 

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on saavuttaa kaikki alle 29-

vuotiaat nuoret, jotka eivät ole koulutuksessa tai työelämässä. He tarvitsevat usein 

moniammatillista tukea ja heidän syrjäytymisriskinsä on suuri. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee 

nuoren rinnalla ja ohjaa häntä oikeaan palveluun. Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina 

vapaaehtoista ja maksutonta.  

 

Sekä etsivään nuorisotyöhön että nuorten työpajatoimintaan haetaan vuosittain AVI:lta 

valtionavustusta, jonka turvin osittain pystytään pitämään tärkeää nuorten hyvinvointia 

tukevaa toimintaa yllä. Työpajan kautta on löytynyt jatkotoimenpide tai sijoituspaikka lähes 

kaikille työpajatoimintaan osallistuneille nuorille. Nuori tarvitsee arjessaan monentyyppistä 

apua ja ohjausta. Nuoren kanssa voidaan mennä yhdessä tutustumaan työkokeilupaikkaan 

tai oppilaitokseen ja usein toimitaan tukihenkilönä esimerkiksi velkaneuvojan tai psykiatrisen 

sairaanhoitajan vastaanotolla.  Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan asiakkaiden kanssa 

pidetään säännöllisesti verkostopäiviä, joiden sisältö vaihtelee ruuanlaitosta 

pakohuonepeliretkiin.  

 

Vapaa-ajantoiminta 

 

Nuorten sekä nuorten aikuisten hyvinvointiin vaikuttavat eniten sosiaaliset suhteet, 

harrastusmahdollisuudet, opiskelu ja työ. Ylitornion kunnalla on runsaasti järjestötoimintaa ja 

sen myötä harrastustoimintaa.  Kunnan nuorisotoimella on aktiivisessa käytössä nuorisotalo 

Nuorkka, jossa vastikään tehty pintaremontti lisää viihtyisyyttä. Nuorisotalolla on valvojina 

aina kaksi aikuista. 

 

Nuorisotoimi järjestää nuorille myös retkiä erilaisiin tapahtumiin, konsertteihin tai peleihin. 
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TYÖIKÄISET 

 

Työikäisten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden takia sairauspäivärahaa saavien 

osuus on jatkanut kasvuaan ja on suhteessa eniten verrokkikuntiin. Nykyajan työelämän 

stressaavuus ja epävarmuus koetaan raskaaksi työttömyyden lisäksi. Sairauslomien määrän 

kasvu kertoo siitä, että kynnys hoitoon hakeutumiselle on madaltunut ja/tai psyykkiset 

sairaudet diagnosoidaan paremmin. Ylitornion mielenterveystoimistossa työskentelee kaksi 

psykiatrista sairaanhoitajaa, terveyskeskuspsykologi ja kahden viikon välein paikalla on myös 

psykiatri.  Asiakkaille annetaan luottamuksellista keskusteluapua elämän eri kriisitilanteissa. 

Kynnys palveluun on matala, koska lähetettä sairaanhoitajalle ei tarvita, riittää ainoastaan 

ajanvaraus.  

 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 – 64-vuotiaat /1 000 

vastaavanikäisistä  

 

 
 

 Työttömyys 

 

Työttömien määrä on huomattavasti vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2016 Ylitornion 

työttömyysprosentti oli vielä 16,2 %, mutta vuonna 2018 luku oli 11,7 %. Ylitornion 

työttömyyden laskuun on vaikuttanut maailmanlaajuiset suhdanteet ja työllisyyspolitiikka. 

Kunnassa on viime vuosina myös panostettu työllisyyden hoitoon. Vuosina 2015 – 2017 

Ylitorniolla toimi ESR-rahoitteinen ODL Säätiön hallinnoima Väylä-hanke, jonka 

osarahoittajana toimi Ylitornion kunta. Hankkeen tavoitteena oli poluttaa ylitorniolaisia 

pitkään työttömänä olleita henkilöitä takaisin työelämään ja/tai parantaa heidän työ - ja 

toimintakykyään. Hankkeeseen sisältyi yksilö- ja ryhmäohjausta. Hankkeen käytettävissä oli 

palkkatukirahaa, jonka avulla työllistettiin yhteensä 28 kuntalaista. Hanke teki tiiviisti 

yhteistyötä Ylitornion kunnan työllisyysasioita hoitaneiden henkilöiden kanssa.  
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Vuonna 2017 kuntaan palkattiin työllisyyskoordinaattori hoitamaan työllisyysasioita, jonka 

seurauksena pitkäaikaistyöttömien määrä sekä kunnan maksulista Kelalle ovat pienentyneet. 

Työllisyydenhoito on koko kunnan yhteinen asia ja siksi hallintokuntien yhteistyö on 

äärimmäisen tärkeää, jotta työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja pystytään tarjoamaan kunnan eri 

yksiköissä. Kunta voi vaikuttaa työllisyystilanteeseen tukemalla elinkeinotoimintaa ja 

markkinoimalla avoimia työpaikkoja. Pendelöinti on voimakkaampaa muihin kuntiin kuin 

muista kunnista Ylitorniolle.  

 

Työttömien määrä, % työvoimasta 

 

 
 

Pitkäaikaistyöttömien eli yhtäjaksoisesti vuoden tai pitempään työttöminä olleiden 

kuntalaisten määrä on jatkanut laskuaan. Avoimet työmarkkinat ovat vetäneet paremmin ja 

työvoimapoliittiset toimenpiteet (palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu) ovat tuottaneet 

tulosta. Tulee muistaa, että on kuntalaisia, jotka ovat siirtyneet työkyvyttömyys- tai 

vanhuuseläkkeelle. Pitkäaikaistyöttömien joukko on hyvin heterogeeninen eli syitä 

pitkäaikaistyöttömyyteen on useita esimerkiksi: 

 

- ammatillinen koulutus puuttuu tai se on vanhentunut 

- työkokemus on vähäinen 

- korkeahko ikä 

- fyysiset ja psyykkiset sairaudet 

- päihde- tai sosiaaliset ongelmat 
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Pitkäaikaistyöttömien määrä, % työttömistä 

 

 
 

Elinkeinoista Ylitornion vahvuutena on perinteisesti ollut maa- ja metsätalous. Ylitornio on 

vahva maatalouden alue. Merkittäviä elinkeinoja ovat kauppa, teollisuus, rakennus- ja 

liikenneala sekä matkailuala. Tulevaisuudessa työpaikkoja saattaa löytyä myös kaivosalalta. 

 

Työllisten määrä, % väestöstä 

 

 
 

Vuosina 2015 – 2017 työllisten osuus on kuitenkin pysynyt prosentuaalisesti samana, vaikka 

työttömyys on laskenut. Selittävänä tekijänä on kuntalaisten ikääntyminen ja huoltosuhteen 

kasvu. Suuri tulevien vuosien haaste on saada lisää työikäistä väestöä Ylitorniolle. Monet 

yritykset kamppailevat jo nyt työvoimapulan kanssa. Hoitoalan lisäksi opetus- ja 

varhaiskasvatuksen aloilla on työvoiman saatavuusongelmia.  

 

Työikäisen väestön hyvinvointi kytkeytyy luonnollisesti lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvointiin. Aikuisten ongelmat heijastuvat myös lapsiin ja nuoriin. Perhetyöntekijän 
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palvelut, Tenavatupa ja Tenavaparkki tukevat vanhempien jaksamista ja edistävät näin koko 

perheen hyvinvointia.   

 

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 

 

 
 

Ylitorniolla keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on vuoden 2018 tilastojen mukaan 60,3 

vuotta. Verrokkikuntiin nähden se on toiseksi korkein ikä. Kunnan tulorakenteen 

verokertymän ja siten sekä asukkaiden eläkeaikaisen tulotason kannalta myöhäisempi 

eläkkeellesiirtymisikä on hyvä asia. 

 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 – 49-vuotiailla/1000 

vastaavanikäistä 
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Perusterveydenhuollon  avohoidon  lääkärikäynnit 50 – 64-vuotiailla/1 000 

vastaavanikäistä 

 

 
 

Työikäisten perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ovat kasvaneet huomattavasti 

verrattaessa naapurikuntia. Lääkäritilanne on vähitellen parantunut ja työttömien 

terveystarkastukset ovat päässeet hyvin vauhtiin. Työttömien terveystarkastuksiin on 

osallistunut ihmisiä, jotka eivät ole vuosikymmeniin käyneet perusterveystarkastuksessa. 

Tutkimuksissa heiltä on löydetty kansantauteja, joita on alettu hoitamaan asianmukaisesti ja 

asiakkaita on tuettu hoitamaan omaan terveyttään ja toimintakykyään. Lääkärikäyntien nousu 

näkyy erityisesti 15 – 49-vuotiailla, ei niinkään 50 – 64-vuotiailla. 

 

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta 
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 Erikoissairaanhoidon käyttökustannukset yhteensä 1 000 € 

 

  
 

Kahdessa yllä olevissa erikoissairaanhoitoa koskevissa taulukoissa näkyy selvästi Ylitornion 

ero Kemiin ja Tornioon. Ylitorniolla perusterveydenhuollon kattavuus on paljon suurempi kuin 

näissä edellä mainituissa kaupungeissa. Yksityissektorin terveyspalvelut ovat Ylitorniolla 

pienet. Ylitorniolla panostetaan perusterveydenhuoltoon ja säästetään kustannuksia, kun 

taas verrokkikaupungeissa erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat.  

 

 

 IKÄIHMISET 

 

Vuonna 2013 astui voimaan niin sanottu vanhuspalvelulaki. Laki edellyttää, että 

valtuustokausittain tehdään suunnitelma ikääntyneen väestön tukemisesta. Ikäihmisten 

palvelutarpeissa korostuvat saavutettavuus ja esteetön ympäristö. Perinteisillä 

palvelukanavilla on tärkeä rooli digitaalisten palvelujen lisäksi. Ennaltaehkäisevät palvelut 

ylläpitävät ikääntyvien toimintakykyä ja jaksamista. On taloudellisesti kannattavaa panostaa 

Ikäihmisten hyvinvointiin ennaltaehkäisevästi ennen toimintakyvyn heikkenemistä.   

 

Kyläkeskuksien ulkopuolella asuvien ikäihmisten suurimpia ongelmia on yksityisten teiden 

talvikunnossapito. Asukkaiden on vaikeaa itse liikkua mihinkään. Huonosti auratut tiet 

aiheuttavat ongelmia kotihoidon työntekijöille ja esimerkiksi hälytysajoneuvojen pääsyyn 

asiakkaiden luo. 

 

Kunnassa on aktiivista järjestötoimintaa. Eläkeläisjärjestöt järjestävät jäsenilleen koulutuksia, 

tapahtumia ja retkiä. Eläkeläisjärjestöjen edustajat kuuluvat myös vanhusneuvostoon, joka 

on kunnan lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin.  Vanhusneuvoston tehtävänä on varmistaa ja 

huolehtia kunnan ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.  

 

Kunnan vapaa-aikatoimi järjestää mahdollisuuksien mukaan ympäristökylillä asuville 

ikäihmisille kyydityksiä erilaisiin kuntakeskuksessa järjestettäviin tapahtumiin. Samoin vapaa-

aikatoimi on järjestänyt keskustelupiirejä ja liikuntakerhoja ikäihmisille sekä 

kuntakeskuksessa että sen ulkopuolella. Väestön ikääntyminen tuo haasteita tuleville vuosille 

ja se lisää väistämättä ihmisen avun tarvetta. 
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Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 
 

Ylitorniolla kotona asuvien yli 75-vuotiaiden kuntalaisten määrä on vähentynyt viime vuosina. 

Kunnassa toimii kolme yksityistä tehostetun palveluasumisen yksikköä.  Ikääntyneiden 

tehostetun palveluasumisyksiköiden asiakasmäärien kasvu näkyy selkeästi vuonna 2017, 

jolloin kuntaan rakennettiin kaksi uutta tehostetun palveluasumisen yksikköä. Ylipäänsä 

Ylitorniolla ikääntyneitä on suhteessa enemmän tehostetun palveluasumisen piirissä kuin 

verrokkikunnissa, koska monet ylitorniolaiset ikäihmiset siirtyvät palvelutaloihin pitkien 

välimatkojen ja yksinasumisen tuoman turvattomuuden takia. Kunnassa huomioidaan 

ikäihmisen yksilöllinen tarve.  

 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % 

vastaavanikäisestä väestöstä 
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Pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevien 75 vuotta täyttäneiden määrä on 

kunnassamme todella pieni. Terveyskeskuksen vuodeosastolta on siirtynyt asiakkaita 

kodinomaiseen ympäristöön palvelutaloihin ja vuodeosaston potilaspaikkoja on vähennetty.  

Vanhuspalvelulain mukaan kunta voi vastata ikäihmisen palvelutarpeeseen pitkäaikaisella 

laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet, tai asiakas-/potilasturvallisuuteen 

liittyvät perusteet. Ikäihmisen palvelutarpeeseen tulee vastata kotiin annettavilla palveluilla tai 

muilla avopalveluilla ennen pitkäaikaista laitoshoitoa.  

 

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 
 

Täyttä kansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttäneiden prosentuaalinen määrä on hieman 

kasvanut kunnassamme viime vuosina. Verrokkikuntiin nähden Ylitornion tilanne on huonoin. 

Tämä tarkoittaa, että kuntamme ikäihmiset ovat pienituloisia, koska täyden kansaneläkkeen 

saajia ovat henkilöt, joilla on vain vähän tai ei lainkaan ansioeläkettä. On vaikea löytää syitä, 

miksi Ylitorniolla on pienituloisia ikäihmisiä. Pienituloisten eläkeläisten joukossa on ehkä 

naisia, jotka ovat työuransa tehneet pienellä maatilalla ja kotiäitinä.  Pienituloisten 

ikäihmisten määrä näkyy myös toimeentulotukea saaneiden 65 vuotta täyttäneiden 

prosenttiosuudessa vastaavanikäisestä väestöstä.  
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Lonkkamurtumat vuoden aikana yli 65 vuotta täyttäneillä prosentteina 

vastaavanikäisestä väestöstä  

 

 
 

Yllä oleva diagrammi kuvaa kyseessä olevan ikäluokan vakavampien kaatumistapaturmien 

määrää. Koska murtumat vaativat usein leikkaushoitoa sairaalassa ja toipumisen 

tukemiseksi kuntoutusta, lonkkamurtumien ehkäisy on taloudellisesti kannattavaa. 

Lonkkamurtumien ennaltaehkäisyn perusteena on ikäihmisten taustalla olevien sairauksien 

tunnistaminen ja hyvä hoito, monipuolinen ravinto, fyysinen aktiivisuus, asunnon ja 

ympäristön esteettömyys, kaatumisten ehkäisy sekä osteoporoosin ehkäisy ja hoito. 

Kotisairaanhoidon, kotipalvelun hoitajat ja diabeteshoitaja tapaavat säännöllisesti ikäihmisiä 

ja samalla arvioivat heidän terveyttään ja toimintakykyään. Samalla annetaan 

ravitsemistietoutta ja liikuntaohjeita. Muistihoitajan luona tutkitaan ikäihmisen muistia ja 

tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin. 

 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 65 vuotta täyttäneet asiakkaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä 
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Tietolähteenä on THL:n kotihoidon asiakaslaskenta, johon kerätään tiedot kaikista niistä 

asiakkaista, joilla on hoito- tai palvelusuunnitelma ja jotka saavat kotipalvelua tai 

kotisairaanhoitoa vähintään kerran viikossa. Ylitorniolla näiden asiakkaiden määrä on hieman 

noussut viime vuosina, koska ikäihmisen kotona asumista pyritään tukemaan 

mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpiteiden turvin. Iäkkäällä kuntalaisella voi olla myös 

omaishoitajana toimiva läheinen, mutta silti esimerkiksi kotisairaanhoito käy säännöllisesti 

huolehtimassa asiakkaan lääkityksestä tai ottamassa laboratoriokokeita. Kotipalvelun ja 

kotisairaanhoidon lisäksi ikäihmisellä voi olla mahdollisuus saada esimerkiksi kuljetus-, 

ateria- tai turvapalveluja.   

 

 

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMINEN 

 

Ylitornion kunta palkkasi elokuussa 2017 pakolaisohjaajan ja kunta vastaanotti ensimmäiset 

syyrialaiset kiintiöpakolaisensa samana syksynä, jolloin kuntaan saapui 15 henkeä. 

Kiintiöpakolaisia on saapunut seuraavina vuosina lisää ja tällä hetkellä Ylitorniolla asuu 53 

syyrialaista. Heistä 33 henkeä on alle 18-vuotiasta. Kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa 

vuosina 2020 ja 2021 enintään 20 kiintiöpakolaista vuodessa, ja he ovat jo kunnassa asuvien 

tapaan samalta kielialueelta tulevia lapsiperheitä.  

 

Lappia-Koulutus Oy järjestää maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen Ylitorniolla ja Meän 

Opisto järjestää luki-koulutuksen. Koululle on palkattu arabiankielinen koulunkäynninohjaaja 

Valo-luokan ja henkilökunnan avuksi. 

 

Kuntalaiset ovat osallistuneet kiitettävästi pakolaisten kotouttamiseen lahjoittamalla tavaraa 

pakolaisperheille. Meän Opistolla on järjestetty Suomea maahanmuuttajille -kurssi, jonka 

yhteydessä kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua uusiin kuntalaisiin ja syyrialaiseen 

ruokakulttuuriin pop up -ravintolan merkeissä. Ainiovaaran koululla on järjestetty 

rasisminvastaisia tapahtumia esimerkiksi SPR:n monikulttuurisuuspäivä ja Walter ry:n 

työpajaryhmä. Kuntalaisille on järjestetty infotilaisuus, missä oli mahdollisuus kysellä uusien 

kuntalaisten kuulumisia.  

 

Kiintiöpakolaisten kotouttamisessa on onnistuttu hyvin ja sen osoituksena Suomen Punainen 

Risti myönsi kunnalle Ennakkoluuloton edelläkävijä-tunnustuksen vuonna 2018. Ylitornio on 

ainut Lapin kunta, josta yksikään kuntaan tullut kiintiöpakolainen ei ole muuttanut pois. 

 

 

KAIKISTA IKÄRYHMISTÄ 

 

Kaikkien ikäryhmien hyvinvointiin vaikuttaa kodin ja perheen taloudellinen tilanne sekä 

työikäisten työllisyys ja työkyky. Vanhempien työttömyys heijastuu koko perheeseen. 

Ikääntyneillä taloustilanne vaikuttaa suoraan mahdollisuuksiin harrastaa ja huolehtia 

terveydestään. 

 

Kunnassa on tärkeää varmistaa ja parantaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia sekä 

kehittää asiakaslähtöistä palvelua. Turvallisuuden tunne, yhteisöllinen välittäminen, 

kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuuden kokeminen antavat vahvan perustan 

yksilön hyvinvoinnille. 
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Ylitornion kuntalaisten pienituloisuusaste heijastuu kaikissa ikäluokissa aina lapsiperheistä 

pelkkää kansaneläkettä nauttiviin eläkeläisiin asti. Huono-osaisuuden periytyminen yli 

sukupolvien on suuri huolenaihe. Kaikissa ikäryhmissä ja hallinnonaloilla on näkemys, että 

ongelma kasaantuvat samoille ihmisille. Syrjäytymisriski alkaa jo lapsena tietyissä perheissä. 

Nämä lapset ja perheet pitäisi kyetä tunnistamaan jo neuvolassa, jotta heitä pystyttäisiin 

auttamaan paremmin. 

 

Ylitornion kunnassa kannustetaan kuntalaisia liikkumaan ja harrastamaan. Kunnassa on 

erinomaiset liikuntapalvelut kuten uimahalli, kuntotalo, urheilukenttä ja jäähalli. Ainiovaaran 

liikuntakeskus tarjoaa kesäaikaan mahdollisuuden muun muassa lenkkeilyyn, patikointiin ja 

sauvakävelyyn.  Ainiovaaraan rakennettiin vuonna 2016 9-väyläinen Frisbeegolf-rata, joka on 

vapaasti kaikkien pelaajien käytössä. Talvella samoissa maisemissa hiihdetään hyvin 

hoidetuilla laduilla. Ainiovaaran liikuntakeskukseen on tehty kehittämissuunnitelma, joka on 

tarkoitus toteuttaa vuonna 2020. Perheystävällinen Aavasaksan laskettelukeskus tarjoaa 

hiihto- ja laskettelumahdollisuuksia kaikenikäisille talviurheilun harrastajille.  

 

Kunnassa toimii useita aktiivisia liikuntajärjestöjä kuten Aavasaksan Kisa, Aavasaksan 

Urheilijat, Ylitornion Voimistelu ja Liikunta sekä Etpo-72. Liikuntajärjestöt tarjoavat ohjattua 

toimintaa ja kilpailutoimintaa monenikäisille.  

 

Lapin Liikunta ja Ylitornion kunta ovat jo usean vuoden ajan järjestäneet yhteistyössä 

kuntalaisten hyvinvointia edistäviä tapahtumia. Suomi mies - seikkailee ja Kunnon mummola-

tapahtumat kutsuvat ihmisiä mittauttamaan kuntoaan ja saamaan ohjausta terveellisimpiin 

elintapoihin.   

 

Tornionlaakson kirjasto kuuluu Lapin kirjastoon ja kirjaston asiakkaalla on käytössään koko 

Lapin kirjaston kokoelmat.  Käytettävissä on myös lehtisali, asiakaspäätteitä ja langaton 

verkko.  Kirjastoauto Väylän kulkuri aloitti toimintansa joulukuussa 2012, jolloin Ylitornion ja 

Pellon omat kirjastoautot korvattiin yhteisellä kirjastoautolla. Kirjastossa järjestetään 

satutunteja lapsille, kirjallisuuspiirejä ja musiikkihetkiä kaikenikäisille. 
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Turvallisuus 

Poliisin tietoon tulleet huumausaineiden käyttörikokset / 1 000 asukasta 

 

 
 

Turvallisuudessa merkittävää on, että henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset ovat 

lisääntyneet viime vuosina.  Samalla on havaittu myös yhteys huumeiden käyttörikoksiin, 

jotka ovat kasvaneet jonkin verran. Ylitorniolla tilanne ei ole niin paha kuin Kemissä ja 

Torniossa, mutta suunta on joka tapauksessa huolestuttava. 

 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta 

 

 
  

Poliisin näkyminen kunnassa parantaisi asukkaiden turvallisuutta, mutta avoinna oleviin 

poliisin virkoihin ei ole tullut hakijoita. Isot kaupungit ja Etelä-Suomi houkuttelevat 

vastavalmistuneita poliiseja.  
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Sairastavuus 

TEA-viisarin tulokset vuonna 2018 perusterveydenhuollon osalta 

 

 
Hyviä tuloksia löytyy kolmelta eri osa-alueelta. Johtamisen osa-alue on hyvällä tasolla, joka 

kertoo onnistuneesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoinnista, vastuun 

määrittelystä ja toimeenpanosta. Sitoutuminen on myös hyvällä tasolla. Eli organisaatio on 

strategiatasolla sitoutunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Näistä esimerkkeinä voisi 

mainita näkyvyys erilaisissa asiakirjoissa ja kansallisten ohjelmien hyödyntäminen. 

Voimavarat kuvaavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resursointia esim. henkilöstön 

mitoitusta ja osaamista. 

 

Parannettavaa löytyy kolmelta osa-alueelta. Muut ydintoiminnot ovat toimialakohtaisesti 

määriteltäviä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ydintoimintoja, jotka jokaisessa 

organisaatiossa tulisi toteuttaa. Yhteiset käytännöt kuvaavat, missä määrin yhteisistä 

toimintakäytännöistä on sovittu. Kaikista eniten löytyy osa-alueelta seuranta ja tarveanalyysi. 

Tällä tarkoitetaan vastuuväestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden seurantaa 

ja tarveanalyysia väestöryhmittäin sekä raportointia johtoryhmälle ja luottamushenkilöille. 
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 Ylitornion 

terveyskeskus 
Koko 
maa 

         Perusterveydenhuolto 66 67 

  Sitoutuminen 90 42 

  Johtaminen 100 78 

  Seuranta ja tarveanalyysi 35 46 

  Voimavarat 83 73 

  Yhteiset käytännöt 50 74 

  Osallisuus 50 81 

  Muut ydintoiminnat 55 72 
 

 

Kelan sairastavuusindeksi 

 

 
 

Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo 

miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa maan keskiarvoon (=100). Luvut perustuvat 

kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus 

työikäisistä sekä erityiskorvattaviin lääkkeisiin, rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin tai 

ruokavaliokorvauksiin oikeutettujen osuus väestöstä.  Kukin näistä edellä mainituista 

muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100.  

Sairastavuusindeksi on näiden kolmen osaindeksin keskiarvo. Ylitorniolla sairastavuus on 

noussut vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. 
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Perusterveydenhuollon nettokustannukset (mukaan lukien suun terveydenhuolto), 

€/asukas   

 

 
  

Analysoitaessa tuloksia on tärkeää huomata, että kunnat ja alueet ovat erilaisia. Etäisyys, 

työllisyys/työttömyys, väestön kasvu/väheneminen/ikärakenne, laitosvaltaiset rakenteet ja 

kunnan tarjoaminen palveluiden osuus vaikuttavat suoraan perusterveydenhuollon 

nettokustannuksiin. Ylitorniolla kustannukset ovat suuremmat kuin verrokkikunnissa, vaikka 

hieman ovatkin pienentyneet.  

 

 Osallistuminen 

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 2017 % 

 

 
 

Ylitornion äänestysprosentti 64,4 % on toiseksi korkein verrokkikuntiin nähden. Ainoastaan 

Pellossa äänestettiin vilkkaammin. Koko maan äänestysprosentti oli 58,9 %. Osallistuminen 
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politiikkaan ja tunne siitä, että voi vaikuttaa itseään koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin lisää 

ihmisen hyvinvointia. 

 

 

ILON- JA HUOLENAIHEITA 

 

 Ilonaiheita:  

 

- kunnan taloustilanne tasapainossa 

- lainakannan määrä pieni 

- verotulot hieman nousussa paremman työllisyystilanteen myötä 

- monipuolinen elinkeinoelämä 

- hyvät yrityspalvelut 

- kelan työmarkkinatukimaksut pienentyneet viime vuosina 

- ikäihmisten palvelutarpeen yksilöllinen huomioiminen 

- tehostettujen palveluasumisyksikköjen määrä 

- ikäihmisten lonkkamurtumien määrän väheneminen 

- lääkäritilanne on parempi kuin vuosiin 

- lapsiperheiden monipuoliset palvelut 

- kunnassa on lukio 

- hyvät oppilashuollon resurssit 

- aktiivinen nuorisovaltuusto 

- erinomaiset liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet 

 

Huolenaiheita: 

 

- alueiden eriytyminen 

- negatiivinen väestökehitys ja ikärakenne 

- väestön huoltosuhde 

- työvoimapula  

- yrittäjien ikääntyminen, sukupolvenvaihdokset 

- moniongelmaisuuden kasaantuminen ja huono-osaisuuden periytyminen 

- lapsiperheköyhyys 

- yhden vanhemman perheet 

- perheiden monet ongelmat: pelaaminen, päihteet, vanhemmuus hukassa 

- kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän lisääntyminen ja lastensuojeluilmoitusten 

määrän kasvu 

- lasten ja nuorten elämäntavat: uni, syöminen, netinkäyttö 

- nuorten ylipainon kasvu 

- toisen asteen opiskelumahdollisuudet omalla paikkakunnalla heikot 

- nuorten vaikea tavoitettavuus-> syrjäytymisvaara 

- turvattomuuden lisääntyminen, koska poliisin näkyvyys kunnassa vähäinen 

- huumeiden saatavuus lisääntynyt 

- henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikoksien kasvu 
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA 
VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2020 

  

Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 

 

Ylitornion kuntastrategia ja arvot kulkevat käsi kädessä. Ne voidaan tiivistää kolmeen 

sanaan: yrittävä, luotettava ja innostava. Ylitornio on yritysmyönteinen kunta. Yrittäjien 

toimintakykyä ja yrittäjyyttä tuetaan myös tulevaisuudessa. Kunta järjestää palveluja 

luotettavasti luvatussa ajassa ja luvatulla tavalla. Kunta tukee ja kannustaa kuntalaisia 

aktiivisesti osallistumaan harrastus- ja järjestötoimintaan sekä kunnallisdemokratiaan. 

 

Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat 

 

- Ylitornion kuntastrategia Meän Väylä 

- Ylitornion elinkeino-ohjelma 

- Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 

- Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 

- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

- Varhaiskasvatussuunnitelma 

- Kuntien terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2018 – 2025 

 

Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 

 

Painopistealue Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutaho Arviointimittarit 

Alueiden tasa-

arvo Suomessa 

ja Ylitorniolla  

Koko Suomi 

asuttuna. 

 

 

 

 

Palveluiden 

saavutettavuus. 

Vaikuttaminen 

valtakunnan 

politiikkaan.  

 

 

 

Järjestetään 

hyvät 

kuntapalvelut 

Kunnan 

luottamushenkilöt 

ja viranhaltijajohto 

Ylitornion kunta 

Väestökehitys 

 

 

 

 

 

Kuntalaisten 

palaute 

Alueen elinvoima Elinvoimainen 

Ylitornio 

Tehokas 

elinvoimapolitiik-

ka 

Kunnanjohto ja 

yrityspalvelu 

Elpo-kyselyn tulos 

Kunnan talous Tasapainoinen 

kuntatalous 

Tulojen ja 

menojen 

tasapaino. 

Ennakoiva 

päätöksenteko 

ja kyky 

strategisiin 

valintoihin 

Kunnanvaltuusto, 

kunnanhallitus, 

lautakunnat ja 

johtoryhmä 

Talouden 

tunnusluvut 
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Kuntalaisten 

hyvinvointi 

Turvallinen arki 

ja ympäristö 

 

 

 

 

Perheiden ja 

nuorten 

hyvinvointi 

 

Vaikuttavat 

palvelut, hyvä 

yhteistyö, 

kuntalaisten 

aktivointi 

 

Tehokas 

toimijoiden 

yhteistyö ja 

vuoropuhelu 

Julkiset toimijat, 

kolmas sektori 

 

 

 

 

Kouluterveys-

kysely, Tea-

viisari, Sotkanet 

Kuntaorganisaa-

tio 

Tehokas 

palveluiden 

järjestäminen ja 

tuottaminen. 

Ammattitaitoi-

nen ja 

hyvinvoiva 

henkilöstö. 

Organisaation 

aktiivinen 

kehittäminen. 

Työ 

hyvinvoinnin 

edistämiseksi 

Kunnanvaltuusto, 

kunnanhallitus, 

lautakunnat, 

johtoryhmä, 

työnjohto, 

henkilöstö 

Kunnan 

henkilöstökyselyt 

ja 

hyvinvointiraportit 

 

 

 

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 
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