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Tiivistelmä 

Lapin hyvinvointiohjelma on yhteinen tahdonilmaus lappilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelma tuo esille 

alueen toimijoiden yhdessä määrittelemän vision ja painopisteet, joihin jokainen voi omalta osaltaan sitoutua. 

Lapin hyvinvointiohjelma on Lapin maakuntaohjelman eli Lappi-sopimuksen 2018–2021 alaohjelma. Nämä oh-

jelmat ohjaavat maakunnallista hyvinvointityötä sekä sen kehittämistä ja rahoitusta. Lappi-sopimuksesta ja hy-

vinvointiohjelmasta nousevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet ja tavoitteet valmisteltavan 

maakuntakonsernin maakuntastrategiaan, palvelustrategiaan, palvelulupaukseen ja järjestämissuunnitelmaan.  
 

Ihmisen, perheen ja yhteisön näkökulmasta hyvinvointiin kuuluvat kaikki jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat. 

Lappilaista hyvinvointia tulee edistää laaja-alaisessa yhteistyössä, jossa asukkaat ovat keskiössä niin tuen ja pal-

velun saajina kuin niiden kehittäjinä ja tuottajina. Lapin hyvinvointiohjelman keskeinen ajatus on: Hyvinvointi 

on kaikkien asia. 
 

Hyvinvointi on kaikkien asia -ajatus määrittää hyvinvoinnin poikkihallinnolliseksi ja sektorirajat ylittäväksi kaik-

kien yhteiseksi työksi. Asettamalla ihminen keskiöön ylitetään siilojen sekä sektorien väliset rajat ja pystytään 

suuntaamaan olemassa olevat resurssit lappilaisten tarpeisiin. Ennalta ehkäisyä ja hyvinvoinnin laaja-alaista edis-

tämistä painottamalla mahdollistetaan monenlaisten hyvinvointia edistävien toimijoiden mukaantulo rakenta-

maan lappilaista sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää arjen turvaa. Erilaisten hyvinvointia murentavien asioi-

den ennalta ehkäisy on yhtä aikaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti lappilaisten parasta. 
 

Hyvinvointiohjelma on laadittu laaja-alaiselle tietopohjalle, josta yhdessä kuntien, järjestöjen ja alueellisten toi-

mijoiden kesken muodostettiin yhteinen tahto- ja tavoitetila lappilaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Perinteisiä 

indikaattoreita käytettiin keskustelujen herättäjinä. Kuntien ja järjestöjen kautta tavoitettiin lappilainen arki, joka 

on erilaista erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ja eri puolilla Lappia asuvilla. Laadintaprosessia veti ydinryhmä, 

jossa oli edustajia maakuntaliitosta, kunnista, järjestöistä, valtion aluehallinnosta sekä maakunta- ja sote-valmis-

telusta. Hallinnollinen päävastuu oli Lapin liiton arjen turvaa -toimintamallia levittävällä Maaseudun arjen pal-

veluverkosto -hankkeella. 
 

Yhteistyön tuloksena syntyivät Lapin hyvinvointiohjelman visio ja ikäryhmittäiset painopistealueet, jotka on kä-

sitellyt Lapin hyvinvoinnin seurantatyöryhmä 27.11.2018 ja hyväksynyt Lapin liiton hallitus 3.12.2018. Lapin 

hyvinvointiohjelman 2025 visio sen ikäryhmittäiset painotukset: 
 

Me teemme kaikille hyvän elämän maailman puhtaimmassa maakunnassa. 
 

- Lappilainen onnellinen lapsi kasvaa turvallisessa perheessä, aktiivisessa yhteisössä, yhteydessä luontoon. 

- Lappilainen nuori on tulevaisuuteen orientoitunut, onnellinen ja aktiivinen osa tasa-arvoista Lappia 

- Lappilainen sujuva arki mahdollistaa aktiivisuuden ja osallisuuden sekä omasta itsestä ja läheisistä välit-

tämisen. 

- Lapissa ikäännytään arvostettuna ja aktiivisena osana yhteisöä sekä turvallisesti omanlaista elämää 

eläen. 
 

Alkuvuodesta 2019 aloitetaan Lapin hyvinvointiohjelman toimeenpano Lapin maakuntavalmistelun johdolla. 

Hyvinvointikertomusvaiheesta siirrytään hyvinvointisuunnitelmaan, jossa sovitaan Lapin hyvinvointiohjelman 

konkreettisista toimenpiteistä, kumppanuuksista sekä seurannasta ja arvioinnista. 
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1. JOHDANTO 

Hyvinvointi on kaikkien asia on ajatus, jonka pohjalta Lapin hyvinvointiohjelma on rakennettu. Jo-

kainen toimija lähestyy hyvinvointia omasta näkökulmastaan, mutta kaikkien toimijoiden intresseissä 

on lappilainen ihminen ja hänen hyvinvointi. Jokaisella on annettavaa lappilaisen hyvinvoinnin 

parantamiseksi ja erilaiset näkökulmat laajentavat ja rikastuttavat hyvinvoinnin kokonaiskuvaa. 

Yhdessä tehty hyvinvointiohjelma luo pohjan hyvinvointityön kumppanuudelle. Kumppanuus 

hyvinvointityössä edellyttää yhteistä näkemystä lappilaisen hyvinvoinnin tilanteesta, tavoitteista ja 

toimenpiteistä. 

Lapin hyvinvointiohjelma 2025 on toteutettu kumppanuuteen, laaja-alaisuuteen ja avoimeen verkostoyhteis-

työhön perustuen ideavaiheesta lähtien. Edellinen Lapin hyvinvointiohjelma 2010–20151 antoi tähän hyvän 

pohjan. Laaja-alainen yhteistyö terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä arjen turvan toi-

mintamalli ovat edellisen ohjelman kärkitoimenpiteitä, joiden toteuttamiseksi käynnistettiin Maaseudun arjen 

palveluverkosto -hanke2. Hankkeen yhtenä tavoitteena on laatia Lapin hyvinvointiohjelma kuntien hyvinvoin-

tikertomukset ja järjestöjen toiminnan huomioiva työkalu tulevan (sote-) itsehallintoalueen hyvinvointijohta-

miseen. 

Lapin maakuntaohjelman eli Lappi-sopimuksen 2018–20213 keskiössä ovat lappilainen luonto, ihmiset ja yh-

dessä tekeminen. Lappi-sopimus korostaa maakunnan, kuntien, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyötä viihtyi-

sien ja toimivien asuin- ja elinympäristöjen vahvistamisessa, palvelujen tuottamisessa sekä kansalaisten osal-

lisuuden, yhteisöllisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisessä. Lappi-sopimus ja sen alaohjelma La-

pin hyvinvointiohjelma ohjaavat maakunnallista hyvinvointityötä ja sen kehittämistä. Lappi-sopimuksesta ja 

hyvinvointiohjelmasta nousevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet ja tavoitteet valmis-

teilla oleviin maakuntakonsernin maakuntastrategiaan, palvelustrategiaan, palvelulupaukseen ja järjestämis-

suunnitelmaan. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa julkisen sektorin rakenne, palvelut ja rahoitus muuttuvat. Kunnilla 

tulee säilymään lakisääteinen vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista. Maakuntien tehtäväksi tulee tukea kuntien 

hyvinvointityötä4 ja järjestää asukkaiden hyvinvointia tukevat yhdyspintapalvelut5. Hyvinvointi on jatkossa 

kuntien ja maakunnan yhteinen tehtävä, jota tulee toteuttaa asukaslähtöisesti laajassa poikkihallinnollisessa ja 

sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.  

                                                 
1 Liite 2. Lapin hyvinvointiohjelma 2010–2015 
2 Lapin liiton hallinnoima ja Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoittama Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke 

(8/2016-2/2019) levitti arjen turvan mallia 35 kunnassa Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
3 Liite 1. Lappi-sopimus 2018–2021 
4 Elintavat, kulttuuri, turvallisuus, terveydensuojelu, asumisterveys ja ehkäisevä päihde- ja väkivaltatyö 
5 Palveluketjut, monialaisten palveluiden koordinointi, osallisuus- ja vapaaehtoistyön koordinointi 
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Syksyllä 2018 Lapin aluehallintoviraston ja maakuntavalmistelun toteuttaman hyte-kuntakierroksen palaut-

teena6 oli, että kunnat odottavat maakunnan edistävän laaja-alaista hyvinvointityötä. Maakunnan tulee huomi-

oida koko maakunnan hyvinvoinnin haasteet ja vahvuudet, mutta myös paikalliset erityispiirteet ja tarpeet. 

Kunnat tarvitsevat laaja-alaista asiantuntija-apua hyvinvointityön eri osa-alueille, hyvien käytäntöjen käyttöön-

ottoon sekä hyvinvointitiedon tuottamiseen ja analysointiin. Yhteistyön on jatkossakin rakennuttava luotta-

mukselliseen kumppanuuteen ja yhteisiin intresseihin. 

Lapin hyvinvointiohjelmassa hyvinvointi määritellään laaja-alaiseksi ilmiöksi, jonka keskiössä ovat lappilaiset 

ihmiset vaikuttajina, osallistujina, tekijöinä sekä tuen ja avun saajina. Hyvinvoinnin eri ulottuvuuksille on omia 

ohjelmia ja toimenpidekokonaisuuksia, mutta Lapin hyvinvointiohjelmassa näitä kaikkia ulottuvuuksia tarkas-

tellaan OECD:n mallin tapaan yhtenä kokonaisuutena hyvinvoinnin näkökulmasta. Oheinen kuva Pohjois- ja 

Itä-Suomen alueellisesta hyvinvoinnista perustuu ihmisen hy-

vinvointiin vaikuttavien 11osatekijän vertailuun OECD:n7 36 

jäsenvaltion alueiden välillä. Ihmiskeskeisyys, ennalta ehkäise-

vän toiminnan korostaminen ja olemassa olevien resurssien te-

hokas hyödyntäminen ovat Lapin hyvinvointiohjelman tärkeim-

mät valinnat rakennettaessa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestä-

vää arjen turvaa lappilaisille. Panostamalla lappilaisten hyvin-

vointiin parannetaan samalla koko maakunnan elinvoimaa – Hy-

vinvointi Power on edelleen Lapin vetovoimatekijä, kuten 

Lappi-sopimuksen tavoitteissa todettiin. 

Kuva 1. Pohjois- ja Itä-Suomen alueellisen hyvinvoinnin tila suhteutettuna OECD:n jäsenvaltioiden alueiden tilanteeseen. 

Lapin hyvinvointiohjelman 2025 visio, painopisteet ja etenemissuunnitelma on käsitelty Lapin maakunnalli-

sessa hyvinvoinnin seurantatyöryhmässä8 27.11.2018 ja hyväksytty Lapin liiton hallituksessa 3.12.2018. Lapin 

hyvinvointiohjelman visio on: Me teemme kaikille hyvän elämän maailman puhtaimmassa maakunnassa. Visio 

pitää sisällään vetovoimaisuuden ekosysteemin (ympäristö ja yhteisö), yhdessä tehdyn viihtyvyyden, tois-

temme arvostuksen ja välittämisen sekä sujuvan ja turvallisen arjen.  

Raportin toisessa luvussa kuvataan hyvinvointiohjelman verkostoyhteistyöhön ja laajaan tietopohjaan perustu-

nut laadintaprosessi. Kolmannessa luvussa luodaan moniääninen näkymä lappilaisen hyvinvoinnin nykytilaan. 

Neljännessä luvussa kiteytetään visio ja painopisteet. Viimeisessä luvussa kerrotaan Lapin maakuntavalmiste-

lun johdolla aloitettavasta toimeenpanovaiheesta, jossa sovitaan hyvinvointiohjelman konkreettisista toimen-

piteistä, kumppanuuksista sekä seurannasta ja arvioinnista.  

                                                 
6 Liite 3. Lapin HYTE-kuntakierroksen yhteenveto 
7 OECD:n jäsenvaltioiden alueellisista hyvinvointi-indikaattoreista sekä alueiden välisistä yhtäläisyyksistä/eroista tar-

keimmin OECD:n alueellisen hyvinvoinnin sivustolla: https://www.oecdregionalwellbeing.org/region.html#FI1D 
8 Lapin hyvinvoinnin seurantatyöryhmä on Lapin liiton hallituksen nimeämä toimielin, joka on kokoontunut vuodesta 

2000 saakka. Nykyinen hyvinvointiohjelma on järjestyksessään kolmas Lapin hyvinvointiohjelma. 

https://www.oecdregionalwellbeing.org/region.html#FI1D
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2. HYVINVOINTI ON KAIKKIEN ASIA 

Lapin hyvinvointiohjelmaa alettiin rakentaa edellisen hyvinvointiohjelman ja nykyisen Lappi-sopi-

muksen viitoittamalla tiellä. Hyvinvointiohjelma haluttiin tehdä hyvinvoinnin moninaisuus huomioi-

den. Siilot ja sektorirajat ylitettiin asettamalla ihminen keskiöön. Kuntien ja järjestöjen kautta pyrittiin 

tavoittamaan lappilainen arki, joka on erilaista erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ja eri puolilla Lap-

pia asuvilla. Prosessia veti ydinryhmä, jossa oli edustajia maakuntaliitosta, kunnista, järjestöistä, val-

tion aluehallinnosta sekä maakunta- ja sote-valmistelusta. Hallinnollinen päävastuu oli Lapin liiton 

arjen turvaa -toimintamallia levittävällä Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeella. 

Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen (8/2016–2/2019) yhtenä tavoitteena oli Lapin hyvinvointiohjel-

man laatiminen kuntien hyvinvointikertomukset ja järjestöjen toiminnan huomioivaksi työkaluksi tulevan 

(sote-) itsehallintoalueen hyvinvointijohtamiseen. Arjen turvaa -toimintamallia kehitettäessä (2009–) on ha-

vaittu, että olemassa olevia resursseja on enemmän kuin on osattu ajatella. Hyvinvointijohtamisen näkökul-

masta kyse on siitä, miten olemassa olevat resurssit saadaan suunnattua lappilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. 

Arjen turvaa -mallin kokemusten ja alustavien tutkimustulosten9 perusteella oleellista on yhteisten tavoitteiden 

asettaminen, jolloin jokainen toimija voi sitoutua ja toteuttaa niitä tasavertaisessa kumppanuudessa. 

Lapin hyvinvointiohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja arjen turvaa -mallin verkostomaisen 

toimintatavan pohjalta koottiin pieni, mutta laaja-alainen ydinryhmä Lapin aluehallintovirastosta, Lapin lii-

tosta, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä ja Lapin maakunta- ja sote-valmistelusta sekä Rovaniemen 

ja Sodankylän kunnista. Ydinryhmä hahmotteli Lapin hyvinvointiohjelman työstämisen prosessimallin, jossa 

ydinryhmä ei itse määrittele lappilaista hyvinvointia ja siihen liittyvää tekemistä. Lapin hyvinvointiohjelma 

perustuu mahdollisimman laajaan osallisuuteen lappilaisen hyvinvoinnin analysoinnissa, tulkinnassa ja tavoit-

teiden asettelussa. Osallisuuden kautta olemassa olevat resurssit suunnataan lappilaisen hyvinvoinnin edistä-

miseen.  

Seuraavassa kuvassa on Lapin hyvinvointiohjelman laadintaprosessi ideavaiheesta yhteisten tavoitteiden luo-

miseen sekä vision ja painopisteiden kiteyttämiseen. Kuvaan on pelkistetty toimintavaiheet ja niihin liittyvät 

aineistot ja työpajat/-ryhmät. Lapin maakunnallinen hyvinvoinnin seurantatyöryhmä ja Maaseudun arjen pal-

veluverkosto -hankkeen ohjausryhmä ovat ohjanneet työskentelyä. 

                                                 
9 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tekee arviointitutkimusta arjen turvaa -mallin vaikutuksista kuntien talouteen 

sekä kuntalaisten koettuun hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama SOIHTU-tutki-

mushanke päättyy vuoden 2019 lopussa, jolloin tutkimustulokset ja niiden pohjalta tehdyt politiikkasuositukset valmis-

tuvat. 
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Kuva 2. Lapin hyvinvointiohjelman prosessi ideavaiheesta vision ja painopisteiden kiteytykseen. 

Lappi-sopimus10 ja edellinen hyvinvointiohjelma11 sekä valmisteilla oleva maakunta- ja sote-valmistelu vah-

vistivat ideaa hyvinvointiohjelman toteuttamisesta laaja-alaisessa yhteistyössä. Hyvinvointiohjelman toteu-

tusta ohjaaviksi teemoiksi muodostuivat: 

- Hyvinvointi on kaikkien asia 
- Ihminen keskiössä 
- Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä arjen turva 

Lappi-sopimuksen linjaus hyvinvointi on kaikkien asia määrittelee hyvinvoinnin poikkihallinnolliseksi ja sek-

torirajat ylittäväksi kaikkien yhteiseksi työksi. Asettamalla ihminen keskiöön, ylitetään siilohallinnon ja sek-

torien väliset rajat, ja suunnataan olemassa olevat resurssit lappilaisten tarpeisiin. Ennaltaehkäisyä ja hyvin-

voinnin laaja-alaista edistämistä painottamalla mahdollistetaan monenlaisten hyvinvointia edistävien toimijoi-

den mukaantulo rakentamaan lappilaista sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää arjen turvaa. Erilaisten hyvin-

vointia murentavien asioiden ennaltaehkäisy on yhtä aikaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti parasta. 

Lapin hyvinvointiohjelman tietopohjan rakentaminen aloitettiin indikaattoripaketin kokoamisella. Liikkeelle 

lähdettiin eritahojen suosittelemista indikaattoripaketeista12. Huomattiin, että pelkästään näissä hyvinvoinnin 

seurantaan liittyvissä indikaattorikokonaisuuksissa on useita satoja indikaattoreita. Lisäksi lappilaisiin erityis-

piirteisiin ja hyvinvoinnin moniulotteisuuteen liittyviä indikaattoreita alkoi kertyä kymmeniä. Indikaattoreita 

käsiteltiin monitoimijaisessa työskentelyssä järjestö-, hyte-, kunta-, kulttuuri-, liikunta-, saamelais-, sote-, tur-

vallisuus- ja työllisyystoimijoiden kesken. Yhdessä päätettiin, että tarvitaan kompakti indikaattoripaketti ta-

voittamaan lappilaisen hyvinvoinnin ilmiöitä asukkaiden näkökulmasta. Tehtiin noin 12 indikaattorin ikäryh-

mittäinen kokonaisuus (yhteensä noin 60 indikaattoria) jatkotyöskentelyn pohjaksi. Samaan aikaan Terveyden 

                                                 
10 Liite 1. Lappi-sopimus 2018–2021 
11 Liite 2. Lapin hyvinvointiohjelma 2010–2015 
12 Indikaattorikokonaisuuksista kuten: Lappi-sopimus 2018–2021, Lapin hyvinvointiohjelma 2010–2015, kuntien hyte-

kerroinindikaattorit, maakunnan hyte-kannustin indikaattorit, kuntin turvallisuussuunnitelmaindikaattorit, sähköisen hy-

vinvointikertomuksen perusindikaattorit ja täydentävät indikaattorit. 
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ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut kompaktia indikaattoripakettia tavoitteenaan 75 indikaattorin koko-

naisuus maakuntien hyvinvointikertomustyöhön. Valitusta lähes 200 sivua dataa tuottaneesta indikaattoriko-

konaisuudesta ydinryhmä valitsi keskeiset nostot Lapin hyvinvointiohjelman taustamateriaaleiksi. Jatkokäyt-

töön työstettiin kompaktimpi kuntakohtaisia eroja osoittava indikaattoriaineisto13, joka on ohjelman liitteenä. 

Työskentelyn yhteydessä vahvistui näkemys tilastollisten indikaattoreiden kyvystä kuvata keskimääräistä pa-

hoinvointia hyvinvoinnin sijaan. Indikaattorit kertovat usein ihmiselämän tapahtumien määrästä, joissa hyvin-

vointi on jo säröillä. Indikaattorit eivät aina tavoita Lapin hyvinvoinnin todellisuuden moninaisuutta. Tilastoja 

ei voi tarkastella vain suhteessa Lappi – koko maa. Kuntien väliset erot ovat suuret lähes jokaisessa indikaat-

toripakettiin valitussa indikaattorissa, vaikka Lapin keskiarvot poikkeavat koko maan tilanteesta hyvin vähän. 

Kaikista Lapin kunnista ei ole saatavilla tarvittavaa indikaattoritietoa. Syynä voi olla esimerkiksi kouluterveys-

kyselyyn vastaamatta jättäminen tai vastaajia on ollut liian vähän yksityisyydensuojan näkökulmasta. Erityi-

sesti kokemustietoa kerääviä indikaattoreita ei saada kuntakohtaisesti. 

Lappilaisen hyvinvoinnin nykytilannekuvan vahvistamiseksi toteutettiin Lapin hyvinvointikysely14, joka tes-

tattiin Saamelaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -työpajassa noin 20 osallistujan voimin. Hyvin-

vointikysely lähetettiin noin 30 eri intressiryhmälle (mm. hyte, kulttuuri, liikunta, sote, turvallisuus, työllisyys 

ja maakunnalliset vaikuttamiselimet) ja kyselyä ohjeistettiin jakamaan eteenpäin, jos ja kun jotkut oleelliset 

tahot ovat jääneet huomioimatta. Kyselyyn vastasi 26 eri toimijaryhmää ja vastauksia oli ollut työstämässä 130 

henkilöä. Kyselyllä saatiin ajantasaista laadullista asiantuntija- ja kokemustietoa hyvinvoinnin ja pahoinvoin-

nin ajankohtaisista ilmiöistä. 

Tilastollisen tarkastelun ja Lapin hyvinvointikyselyn tulosten lisäksi hyvinvointiohjelman tietoperustaan otet-

tiin mukaan Lapin maakunta- ja sote-valmistelun kuntakierrosten aineisto15 maakunnan palvelulupauksen ja 

hyte-valmistelun tiimoilta. Kuntakierrosaineistojen avulla saatiin alueellisesti kattavaa tietoa lappilaisten aja-

tuksista ja toiveista sekä asukkaiden että paikallistoimijoiden näkökulmasta. Palvelulupausta varten haastatel-

tiin noin 400 asukasta ja hyte-kuntakierrokseen osallistui noin 200 toimijaa Lapin kunnissa. 

THL:n nykytilan arvio lappilaisesta hyvinvoinnista16 sekä ministeriöiden palaute Lapin laadullisesta tilanne-

kuvasta terveyden ja hyvinvoinnin osalta17 täydentävät valittujen indikaattoreiden luomaa tilannekuvaa. Arvion 

ja palautteen perusteella Lapin tilanne ei poikkea merkittävästi koko maan tilanteesta, mutta Lapin sisäiset erot 

ovat suuret. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä keskeistä on seurata ja tunnistaa eri väestöryhmien tar-

peet sekä kuvata tarkemmin ehkäisevän työn dynamiikkaa eli sitä, miten maakunta seuraa poikkihallinnollisen 

hyvinvointityön tuloksia. Lapissa huomiota tulee kiinnittää erityisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sekto-

rin toimijoiden yhteistyöhön sekä asukkaiden ja yritysten arjen sujuvuuden parantamiseen. 

                                                 
13 Liite 6. Lapin kuntien, Lapin ja koko maan hyvinvointi-indikaattorien vertailu 
14 Liite 7. Lapin hyvinvointikyselyn tulokset 
15 Liite 3. Lapin HYTE-kierroksen yhteenveto; Liite 10. Lapin maakunta- ja sote-valmistelun kuntakierroksen tulokset 
16 Liite 4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nykytilan arvio lappilaisesta hyvinvoinnista 
17 Liite 5. Ministeriöiden palaute Lapin laadullisesta tilannekuvasta terveyden ja hyvinvoinnin osalta 
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Oheiseen kuvaan on kiteytetty hyvinvointiohjelmassa käytetty aineisto ja asiantuntemus: 

 

Kuva 3. Lapin hyvinvointiohjelman tietopohja. 

Hyvinvointiohjelmatyöpajassa 30.10.2018 käytiin läpi edellä mainittua tietopohjaa noin 70 osallistujan voimin. 

Osallistujajoukko edusti hyvinvoinnin eri osa-alueita ja mukana oli kuntien, järjestöjen ja aluetoimijoiden edus-

tajia (osallistujista tarkemmin oheisessa taulukossa). Laaja-alaisen asiantuntija- ja kokemustiedon moniääni-

sessä keskustelussa seulottiin keskeiset lappilaiset ilmiöt, joihin työstettiin aihiot ikäryhmittäisistä hyvinvoin-

tivisioista ja paino-

pistealueista. Tämän 

yhteisen tavoitetilan 

pohjalta ydinryhmä 

kiteytti Lapin hyvin-

vointiohjelman vi-

sion ja painopiste-

alueet, jotka Lapin 

hyvinvoinnin seu-

rantatyöryhmä käsit-

teli ja Lapin liiton 

hallitus hyväksyi 

loppuvuodesta 2018.  

 

Taulukko 1. Lapin hyvinvointiohjelmatyöpajan osallistujat  
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3. LAPPILAISTEN HYVINVOINTI 

Lappilainen hyvinvointi on tilastollisesti hyvin lähellä valtakunnan tasoa, mutta Lapin sisällä kuntien 

välillä on merkittäviä hyvinvointieroja. Laajemman aineiston ja lappilaisten asiantuntija- ja kokemus-

tiedon valossa Lapin vahvuudet ja haasteet ovat käytännön tasolla samankaltaisina eri puolilla Lappia. 

Esimerkiksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden määrän väheneminen ja lähipalvelujen tulevaisuus huo-

lettaa yhtälailla kaikkialla Lapissa. Tässä luvussa kerrotaan moniääniseen tietopohjaan perustuen lap-

pilaisten hyvinvoinnista ja nostetaan esille niitä yhteisen tekemisen paikkoja, joilla lappilaista hyvin-

vointia voidaan yhdessä edistää. 

3.1. Me teemme kaikille hyvän elämän maailman puhtaimmassa maakun-
nassa 

Vetovoimaisuuden ekosysteemin rakentaminen on Lapissa kaikkien ikäryhmien18 hyvinvoinnin turva. 

Hyvinvoivat lappilaiset tekevät Lapista elinvoimaisen. Hyvinvointi on monien yksittäisten ja erikokoisten pe-

rusasioiden, mutta ihmiselämässä toisiinsa liittyvien, tekijöiden summa. Luonto, yhteisö, turvallisuus, koulu-

tus, työ ja toimeentulo sekä monet muut asiat luovat lappilaisten hyvinvointia. Lapissa sosiaalisesti ja talou-

dellisesti kestävä arjen turva on päätöksenteon, toimenpiteiden ja yhdessä tekemisen perusta. 

Tasapainoinen väestöpohja takaa Lapin säilymisen elinkykyisenä ja elinvoimaisena. Elinvoima ja hyvinvointi 

ovat yhä tiukemmin yhteydessä toisiinsa. Tällä hetkellä Lapin väestö ikääntyy kovalla vauhdilla. Huoltosuhde 

on heikentymässä ikäihmisten määrän kasvaessa. Ääripäinä Pellossa huoltosuhde on 89 huollettavaa sataa työ-

ikäistä kohden ja Rovaniemellä 54. Huoltosuhde on voimakkaassa kasvussa Salla ja Kemijärvellä. Kittilässä 

ja Inarissa huolettavia on alle 60 sataa työikäistä kohti. Ikääntymisen rinnalla lapsiluku vähenee, nuoria ja 

aikuisia muuttaa pois Lapista. Lisäksi väestö keskittyy kuntakeskuksiin autioittaen laajan Lapin alueen kyliä 

ja maaseutua. Lapissa panostetaan lappilaisten hyvinvointiin vetovoimaisuuden ja pitovoiman vahvistamiseksi. 

Hyvinvoiva Lappi on hyvä paikka syntyä, kasvaa, elää ja vanheta. 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kaikkien ikäryhmien tilannetta Lapissa indikaattoreilla19. Useimmilla väes-

tön hyvinvointia kuvaavilla mittareilla Lappi on lähellä koko maan tasoa. Lapissa monet väestön elinoloihin 

eli toimeentuloon, asumiseen ja työllisyyteen liittyvät havainnot vastaavat maan keskitasoa. Muoniossa käy-

tettävissä olevat tulot ovat Lapin parhaat ja ainoana kunta, jossa käytettävissä olevat tulot yltävät koko maan 

tasolle. Sallassa ja Sodankylässä tulot ovat matalimmat. Lapin alueen tilanne on kohtuullinen koko maahan 

verrattuna pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien kotitalouksien osalta. 

  

                                                 
18 Tässä alaluvussa käsitellään kaikkia ikäryhmiä yhdistävistä hyvinvoinnin ilmiöistä Lapissa. Seuraavissa alaluvuissa 

paneudutaan tarkemmin elinkaaren erivaiheiden hyvinvoinnin ilmiöihin ikäryhmittäin. 
19 Koko maan, Lapin ja erityisesti Lapin kuntien välisistä eroavaisuuksista hyvinvointi-indikaattoreissa tarkemmin:  

Liite 6. Lapin kuntien, Lapin ja koko maan hyvinvointi-indikaattoreiden vertailu 
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Taulukko 2. Lapin hyvinvointiohjelma 2025 – kaikki ikäryhmät indikaattorikokonaisuus 

 

Kansantauti- ja sairastavuusindeksit tekevät negatiivisen poikkeuksen Lapin ja muun maan vertailussa. Lappi 

on sairastavuuden osalta huomattavasti huonommalla tasolla. Kehityssuunta parempaan ei ole yhtä vahva kuin 

koko maassa. Sairastavuus on korkeinta Kemissä ja vähäisintä Muoniossa. Kolarissa ja Enontekiöllä ollaan 

lähellä maan keskitasoa. Pelkosenniemellä on nähtävissä voimakkain muutos kohti parempaa. Sairastavuuden 

yleisyyttä kuvastaa lappilaisten oma kokemus muuta maata hieman heikommasta terveydestä ja työkyvystä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminta on Lapin kunnissa keskimääräisellä tasolla. 

Arvostamisen ja välittämisen kulttuuri on Lapin vetovoimaisuuden kulmakivi. Täällä asuvat, tänne 

muuttavat ja täällä vierailevat tuntevat viihtyvänsä. Lapin vahvin kilpailuvaltti ei ole työpaikkojen ja palvelu-

jen määrä, vaan lappilainen hyvinvointi ja elämänlaatu. Arvostamisen ja välittämisen kulttuuri sekä yhdessä 

tehty viihtyvyys ovat oleellinen osa Lapin vetovoimaisuuden ekosysteemiä. Elämisen rytmi, joustavat koulu-

tus- ja työelämäratkaisut, osallisuus ja yhteisöllisyys sekä vastuu omasta itsestä, läheisistä ja vieraista luovat 

toimintakulttuuria, jossa jokaisen on hyvä ja turvallinen olla. 

Älykkäät ratkaisut ja hyvät käytännöt otetaan kaikkien käyttöön. Lappi on monen indikaattorin mukaan 

lähellä koko maata, mutta tarkemmin tarkasteltuna Lapin sisällä on huomattavia kuntien välisiä eroja. Kaikki-

alla Lapissa ei ole hyvä tilanne. Eri puolilla Lappia asuvien hyvinvointieroja tulee kaventaa. Tavoitteena ei ole 

tasata kuntien keskiarvoja, vaan luoda tasa-arvoista hyvinvointia koko Lappiin. Tavoitteen saavuttamiseksi 
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Lapissa otetaan laajaan käyttöön jo olemassa olevat hyvät ja resurssitehokkaat käytännöt sekä tehdään yhdessä 

uusia älykkäitä ratkaisuja. 

Sujuva ja turvallinen arki on hyvinvoinnin perusta. Pitkien etäisyyksien ja harvaan asutussa Lapissa on 

totuttu siihen, että palvelut eivät ole kaikkialla ihan nurkan takana. Lappilaisia kuitenkin huolettaa palvelujen, 

ja etenkin lähipalvelujen, tulevaisuus. Väestörakenne ikääntyy, palvelut keskittyvät keskuksiin, julkinen lii-

kenne ei toimi riittävän hyvin ja tulevaisuuden suunnitelmat maakunta- ja sote-uudistuksesta lisäävät kysy-

myksiä lähipalvelujen tulevaisuudesta. Lapissa on monenlaisia erityisryhmiä, joita tarpeellisten, tuttujen ja tur-

vallisten palvelujen tulevaisuus huolettaa vielä enemmän. Saamea äidinkielenään puhuvia on Lapin kunnissa 

merkittävästi enemmän kuin muualla Suomessa. Lapissa varmistetaan kaikille esteettömät, helposti saatavat ja 

saavutettavat sekä yhdenvertaiset ja sujuvat kulttuurin ja väestöryhmän mukaiset palvelut. 

Lapissa eletään hyvää elämää vauvasta vanhuuteen ja rakennetaan uudenlaista yhteisöllisyyttä eri-

ikäisten välille. Käsillä olevaa hyvinvointiohjelmaa on tehty laajassa yhteistyössä yli hallinnon ja sektoreiden 

rajat etsimällä eri ikäryhmien hyvinvointia vahvistavia ja haastavia ilmiöitä. Ikäryhmittäinen jako ei puolestaan 

saa tehdä uusi raja-aitoja hyvinvointityöhön. Muuttoliikkeen myötä lapset, nuoret, vanhemmat ja isovanhem-

mat asuvat yhä useammin eri paikkakunnilla. Lapissa on entistä tärkeämpää rakentaa uudenlaista yhteisölli-

syyttä eri ikäryhmien välille, jotta kaikki kokevat kuuluvansa yhteisöön ja pystyvät rakentamaan omannäköi-

sensä elämänpolun yhteisön tuella. Hyvinvointi on Lapissa kaikkien asia. 
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3.2. Lappilainen onnellinen lapsi kasvaa turvallisessa perheessä, aktiivi-
sessa yhteisössä, yhteydessä luontoon 

Lapissa hyvinvoiva lapsi ja lapsiperhe20 ovat kannattava investointi. Kaikessa päätöksissä, suunnittelussa 

ja arjen toiminnassa resursointi lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin on positiivinen arvovalinta. Meillä on 

vahva tahtotila tehdä asioita, jotka vaikuttavat lasten ja lapsiperheiden määrän kasvuun nyt ja tulevaisuudessa. 

Tasapainoinen väestöpohja takaa Lapin säilymisen elinkykyisenä ja elinvoimaisena.  

Lapissa liikkuminen ja kulttuuri ovat lasten hyvinvointia vahvistavia elämyksiä, oppimista ja osalli-

suutta. Lapissa luodaan kaikille lapsille ja lapsiperheille mahdollisuuksia osallistua, oppia ja saada elämyksiä 

liikunnan, kulttuurin ja harrastusten kautta. Mahdollisuuksia luodaan yhteistyössä lasten, perheiden, järjestöjen 

ja seurojen sekä liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Lapissa lähellä oleva puhdas luonto antaa hyvät liik-

kumis- ja liikuntamahdollisuudet.  

Puhdas luonto ja elinympäristö ovat lappilaisen hyvinvoinnin vahvuuksia. Yhteyden luontoon haluamme luoda 

jo lapsuudessa ja säilyttää sen koko elinajan. Lappilainen lapsi kasvaa kulttuuriseen elämäntapaan, jossa on 

vahva yhteys luontoon. Luonto antaa lapsuudesta alkaen ympäristön, jossa ollaan, eletään, koetaan ja toimitaan. 

Yhteys luontoon huomioidaan lasten ja lapsiperheiden palveluissa ja toiminnoissa.  

Perheiden hyvät elämäntavat luovat pohjaa lappilaiselle hyvinvoinnille ja terveydelle. Sopiva ravinto, 

riittävä liikunta ja uni sekä päihteettömyys ovat hyvinvointia ja terveyttä tukevien elintapojen kulmakiviä. 

Lapissa on huoli lasten ja lapsiperheiden elintapojen polarisoitumisesta. Erot ovat suuret niin yksittäisten ih-

misten kuin alueellisesti kuntien välillä. Lapissa on havaittavissa elämäntapojen passivoitumista, liikkumisen 

vähentymistä, liian vähäistä nukkumista, säännöllisten ruokailutottumusten rapautumista sekä päihteiden, eri-

tyisesti nuuskan, käytön yleistymistä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu lasten ja lapsiperheiden tilannetta 

Lapissa indikaattoreilla21. 

  

                                                 
20 Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet määritellään tässä yhteydessä lapsiperhe-elämää elävään väestöön. Lapsiksi ja 

varhaisnuoriksi luetaan tässä myös yläkouluikäiset, joita kaikkia kutsutaan tässä luvussa lapsiksi. Lukio- ja ammattiopis-

toiässä olevat määritellään nuoriksi, koska vastuunotto omasta elämästä kasvaa peruskouluvaiheeseen verrattuna. Lapin 

olosuhteissa peruskoulun jälkeen monet joutuvat jo muuttamaan opiskelupaikkakunnalle. Ikärajat eivät ole kiveen ha-

kattuja vaan joustavasti tietyssä elämäntilanteessa olevien väestöryhmien hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden esille nosta-

miseksi. 
21 Koko maan, Lapin ja erityisesti Lapin kuntien välisistä eroavaisuuksista hyvinvointi-indikaattoreissa tarkemmin:  

Liite 6. Lapin kuntien, Lapin ja koko maan hyvinvointi-indikaattoreiden vertailu 
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Taulukko 3. Lapin hyvinvointiohjelma 2025 – Lapset varhaisnuoret ja lapsiperheet indikaattorikokonaisuus 

 

Lappilaiset alaluokkalaiset lapset kokevat useammin terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi kuin lapset 

muualla Suomessa. Yläluokkalaisten osalta ei ole havaittavissa yhtä suurta eroa, mutta koetussa terveydenti-

lassa ollaan menossa huonompaan suuntaan. Huolena on erityisesti ylipaino, koska viidennes yläluokkalaisista 

on ylipainoisia. Heikoimmaksi terveydentila koetaan Utsjoella, Muoniossa ja Sallassa. Vastaavasti Pellossa, 

Kolarissa ja Ranualla koettu terveydentila on parantunut ja viimeisten mittausten mukaan näissä kunnissa las-

ten terveys on parasta Lapissa.  

Päihteiden käytön osalta Lapissa ollaan hieman koko maan tilannetta paremmalla tasolla. Yläluokkalaisten 

tupakointi, humalajuominen ja huumeiden käyttö ovat laskutrendissä. Huomioitavaa on, että humalajuomisen 

laskutrendi näkyy Lapissa vain tyttöjen osalta. Yläluokkalaisten nuuskan käyttö on selvästi yleisempää kuin 

koko maassa. Länsirajan läheisyydessä olevissa kunnissa nuuskan käyttöä on enemmän kuin muualla. Sallassa 

ja Savukoskella yläluokkalaiset tupakoivat eniten ja Kemissä vähiten.  

Sukupolvelta toiselle jatkuvat elintavat vaikuttavat hyvinvoinnin polarisoitumiseen. Vanhempien omat elinta-

vat luovat suuntaa lasten kasvulle ja kehitykselle. Lapissa lähes viidennes raskaana olevista naisista tupakoi. 

Osuus on suurempi kuin maassa keskimäärin. Hyviin elintapoihin kasvattaminen on tärkeä vanhempien teh-

tävä, johon he tarvitsevat tietoa ja tukea. Ravintorikas ja tuore ravinto sekä liikuntaharrastukset ovat perheille 

taloudellinen satsaus. Lasten ja lapsiperheiden taloudellisen toimeentulon polarisoituminen on näkyvä huolen-

aihe Lapissa. Toimeentuloa saaneiden määrä on yleisesti vähentynyt Lapissa, mutta kuntien välillä on merkit-
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täviä eroja. Toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä on eniten Kemissä ja Pelkosenniemellä. Sallassa ja Ina-

rissa trendi on menossa huonompaan suuntaan. Lapin paras tilanne on ollut Muoniossa ainakin kymmenen 

vuoden ajan.  

Lapissa koko yhteisö osallistuu lasten kasvattamiseen ja perheiden arjen tukemiseen. Perheen sisäiset 

lämpimät suhteet ja yhdessä olo luovat pohjan perheen hyvinvoinnille. Perheiden hyvinvointi kytkeytyy myös 

koko yhteisön hyvinvointiin. Isovanhemmat, sukulaiset, ystävät ja kaverit luovat lähiyhteisön. Sosiaalisilla 

suhteilla ystäviin ja kavereihin on merkittävä vaikutus lapsen hyvinvoinnille. Lapissa ystävien määrässä ei ole 

nähtävissä koko maan ja naapurimaakuntien tapaista heikentymistä. Huomioitavaa on, että pojat kokevat tyt-

töjä useammin omaavansa vähän ystäviä. Negatiivisimmat kokemukset Lapissa on Inarissa ja positiivisimmat 

Ranualla. Lapsilla on kokemusta kiusaamisesta, syrjimisestä ja myös vihapuheesta. Lapissa ei hyväksytä kiu-

saamista, syrjimistä tai vihapuhetta. Niihin puututaan aktiivisesti ja ajoissa.  

Yhteisöön kuuluvat myös asuinyhteisö, kouluyhteisö ja työyhteisö. Asuinyhteisö elämisen lähiympäristönä luo 

turvallisuuden tunnetta. Koulut ja päiväkodit ovat lasten toiminnan ympäristöjä, jossa luovat osaltaan yhteisöl-

lisyyttä. Työyhteisö on merkittävässä roolissa perheiden arjen sujuvuuden kannalta. Monipuoliset mahdolli-

suudet perhe- ja työelämän yhdistämiseen tukevat perheen arjen toimivuutta.  

Hyvinvointia haastaviin ongelmiin tartutaan ja tukea tarjotaan ajoissa. Elämäntavan yksilöllistyminen ja 

pirstaloituminen haastavat yhteisöjä. Kaikilla perheillä ei ole luonnollisia perhe- tai sukuyhteyteen liittyviä 

tukiverkkoja ympärillään. Tarvitaan palvelu- ja toimintaverkostoja paikkamaan lasten ja perheiden tukiverkos-

ton aukkopaikkoja. Perheitä tuetaan ennen ongelmien syntymistä, perheen perustamisvaiheesta alkanen jatkuen 

pikkulapsiperheen vaiheeseen ja koko lapsen kasvun ajan.  

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lukumäärät kunnissa ovat tilastollisesti pieniä, mutta hyvinvoinnin ja talouden 

kannalta merkittäviä. Sijoitettujen osalta Lapin trendi on koko maan tasolla. Naapurimaakunnista Kainuussa 

sijoitusten määrä on kasvussa ja Pohjois-Pohjanmaalla laskussa. Lastensuojelun avohuollollisten toimenpitei-

den osalta Lapissa ollaan koko maan tasolla ja trendi on laskusuunnassa. Tehostetun perhetyön piirissä olevia 

perheitä on Lapissa enemmän kuin koko maassa, mutta trendi on koko maasta poiketen laskussa.  

Lapsia ja lapsiperheitä tukevia palveluja on saatavilla koko Lapin alueella monikanavaisesti toteutettuna. Saa-

menkielisillä palveluilla on suuri merkitys saamelaisten hyvinvoinnille. Saamenkielissä lapsi- ja lapsiperhe-

palveluissa huomioidaan saamelainen kulttuuri, yhteisöllisyyden säilyminen ja yhteys luontoon. Tulevaisuu-

dessa lastensuojelussa ja perheiden palveluissa korostetaan ennaltaehkäisevää työotetta.   
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3.3. Lappilainen nuori on tulevaisuuteen orientoitunut, onnellinen ja ak-
tiivinen osa tasa-arvoista Lappia 

Lappilaiset nuoret22 ovat tekijöitä ja vaikuttajia, jotka osallistuvat oman hyvinvointinsa ja koko Lapin 

tulevaisuuden määrittämiseen ja luomiseen. Nuoret otetaan mukaan Lapin tulevaisuuden rakentamiseen 

sekä nuoria itseään koskevissa asioissa että laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja 

toimintaan. Lapissa arvostetaan nuorten ideoita ja heidät halutaan mukaan tuomaan uudenlaisia ajatuksia. Me 

luomme yhdessä nuorille sopivia vaikuttamis- ja osallisuusmahdollisuuksia. Perinteiset valtuustosalit ja ko-

koukset eivät välttämättä ole se paras tapa tavoittaa nuoria - mennään sinne missä nuoret ovat. 

 

Lappilaisten nuorten hyvinvointi koostuu hyvästä arjen turvasta. Lapissa ollaan huolissaan erityisesti 

nuorten hyvinvoinnin polarisoitumisesta, joka näyttää lapsia ja lapsiperheitä jyrkemmältä. Nuorten kohdalla 

elintavoista, toimeentulosta, palveluista, osallisuuden sekä monista muista elämän perusasioista puhutaan usein 

riittävyyden tasolla. Keskiarvoinen kaikille samanarvoinen riittävä ei toteudu Lapissa tasa-arvoisesti. Osa nuo-

rista ylittää riittävän pärjäämisen tason reilusti ja osa jää siitä kauas. Hyvinvoinnin kaikki ulottuvuudet eivät 

ole jokaisen lappilaisen nuoren saavutettavissa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu nuorten ja nuorten aikuisten 

tilannetta Lapissa indikaattoreilla23.  

 
  

                                                 
22 Nuoriksi luetaan tässä yhteydessä peruskoulun päättäneet. Peruskoulun jälkeen nuorten oma vastuu kasvaa huomatta-

vasti ja erityisesti Lapin olosuhteissa monet joutuvat muuttamaan peruskoulun jälkeen toiselle paikkakunnalle opiskele-

maan. Nuorten ja nuorten aikuisten yläikäraja on hieman häilyvä. Tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä vaihetta, jolloin 

nuori on itsenäistymässä, kouluttautumassa ja etsimässä/kiinnittymässä työelämään. Esimerkiksi koulutuksen ulkopuo-

lelle jääneet tai nuorisotyöttömät indikaattoreissa tarkoitetaan alle 25 -vuotiaita. Ikärajat eivät ole kiveen hakattuja vaan 

joustavasti tietyssä elämäntilanteessa olevien väestöryhmien hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden esille nostamiseksi. Yh-

teisenä nimittäjänä tässä alaluvussa puhutaan pelkästään nuorista tarkoittaen sillä nuoria ja nuoria aikuisia. 
23 Koko maan, Lapin ja erityisesti Lapin kuntien välisistä eroavaisuuksista hyvinvointi-indikaattoreissa tarkemmin:  

Liite 6. Lapin kuntien, Lapin ja koko maan hyvinvointi-indikaattoreiden vertailu. 
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Taulukko 4. Lapin hyvinvointiohjelma 2025 – Nuoret ja Nuoret aikuiset indikaattorikokonaisuus 

 

Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien elintapojen osalta Lapissa on havaittavissa polarisoitumista eri oppi-

laitosten opiskelijoiden välillä. Lapin ammattiopistojen opiskelijoiden elintavat ovat lukiossa opiskelevia ikä-

kavereitaan ja muuta väestöä huonommalla tasolla. Sama on nähtävissä päihteiden käytössä, jossa on suuret 

erot sekä kuntakohtaisesti että lukion ja ammattioppilaitosten opiskelijoiden välillä. Tilastollisesti ammattiop-

pilaitosten opiskelijat kokeilevat useammin huumeita, juovat useammin itsensä humalaan sekä tupakoivat ja 

nuuskaavat enemmän kuin lukiolaiset. Lapissa on yleisesti nuorten huumekokeiluja vähemmän kuin koko 

maassa. Kunnista Kemissä ja Torniossa huumekokeilut ovat nousussa. Tosi humalaan juominen vähintään ker-

ran kuussa on hienoisessa laskussa Lapissa ja koko maassa. Kemijärven lukiossa humalajuominen on prosen-

tuaalisesti ollut hyvin korkealla, mutta laskenut voimakkaasti. Keminmaalla ja Torniossa lukiolaisten humala-

juominen on kasvussa.  

Päivittäinen tupakointi on vähenemässä niin Lapissa kuin koko maassa. Ammattioppilaitoksissa tupakointi on 

laskenut neljässä vuodessa 10 prosenttia, mutta on edelleen 22,5 prosenttia polttaa. Lukioissa tupakoivia on 

3,4 prosenttia. Tupakoinnin vähenemistrendistä huolimatta Kemissä, Keminmaalla, Torniossa ja Inarissa päi-

vittäin tupakointi on kasvussa. Lapissa nuuskaa käytetään enemmän kuin koko maassa. Lapin ammattioppilai-

toksissa nuuskaa käyttää päivittäin 19 prosenttia opiskelijoista ja lukioissa noin 4 prosenttia. Kittilän lukiossa 

nuuskaamisen kasvu on ollut voimakasta ja Kemin lukiossakin kasvussa. Nuuskaaminen on vähentynyt Tor-

nion, Kemijärven ja Rovaniemen lukioissa sekä kasvanut Rovaniemen ja Tornion ammattioppilaitoksissa. 

Merkille pantavaa on Tornion negatiivinen erottuminen lähes kaikkien päihdeindikaattoreiden osalta.  
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Lähes kokonaan liikkumattomien nuorten määrä Lapissa on korkea. Indikaattoreiden mukaan lukiolaiset liik-

kuvat enemmän kuin ammattiopiskelijat. Alle neljännes lukiolaisista liikkuu vähemmän kuin tunnin viikossa 

hengästyttävää liikuntaa. Ammattiopiskelijoista vastaava luku on yli kolmannes. Toisella asteella opiskelevien 

ylipainoisten nuorten osuus on hienoisesti suurempi kuin maassa keskimäärin.   

Läheisten ystävien ja jaksamisen suhteen tilanne näyttää päinvastaiselta. Päihteisiin ja liikuntaa liittyvät elin-

tavat ovat lukiolaisilla paremmat kuin ammattioppilaitoksessa, mutta lukiolaisilla on selvästi enemmän koulu-

uupumista, kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta sekä vähemmän hyviä ystäviä. 

Turvataan ystävä jokaiselle ja yhteisö kaikille. Osa nuorista sukkuloi sujuvasti niin lähiyhteisössään kuin 

internetin pyörteissä. Lokaalista ja globaalista maailmasta on tullut osalle yhteen sulautunut glokaali maailma, 

jossa kavereita voi olla yhtä aikaa lähellä ja kaukana. Globaaliyhteys toisiin nuoriin on merkityksellistä. Pie-

nillä paikkakunnilla on määrällisesti vähän nuoria, joten oman ikäistä vertaistyhmää ei löydy läheltä. Toisaalta 

myös kiusaamista ja vihapuhetta voi nykyisin tulla sekä läheltä että kaukaa. Kaikilla lappilaisilla nuorilla ei ole 

lainkaan ystäviä. Lapissa kaikki pidetään yhteisön jäseninä ja kiusaamiseen sekä vihapuheeseen puututaan heti. 

Joustavat ja yksilölliset koulutus-, oppimis- ja työelämään kiinnittymisen mahdollisuudet luovat nuorille 

uskoa tulevaisuuteen. Nuoret kuuluvat Lapin yhteisöön, jossa he saavat kuulumisen kokemuksen arvostet-

tuina ja osaavina yksilöinä. Matkalla aikuisuuteen ja itsenäistymiseen oma paikan löytyminen on tärkeää. 

Lapissa oman paikan voi löytää sekä perinteisistä ja kulttuuriin liittyvistä elinkeinoista että nykyajan uusista 

mahdollisuuksista. Lapissa eletään muuttuneessa maailmassa kunnioittaen ja vaalien perinteitä.  Lapissa opin-

polut, siirtymävaiheet, oppisopimuskoulutukset ja työelämään kiinnittymiset mahdollistetaan nuorta tukien ja 

tukiverkostot yksilöllisesti räätälöiden.   

Opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien haasteet haastavat lappilaisia nuoria ja nuoria aikuisia muuttamaan 

Lapista. Koko maahan verrattuna hieman useammalta lappilaiselta nuorelta (17-24v.) puuttuu peruskoulun jäl-

keinen tutkinto. Koulutuksen ulkopuolelle jääviä on Lapissa hieman vähemmän kuin koko maassa ja trendi on 

parempaan suuntaan. Miehet kohtaavat naisia useammin koulutuksen ulkopuolelle jäämisen. Lapin kunnista 

Ranualla koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on nousussa. Savukoskella koulutuksen ulkopuolelle jää-

neiden määrä on laskenut merkittävästi ja on enää vain hieman Lapin keskiarvon yläpuolella. Heikentynyt 

lukutaito on kasvava ilmiö Lapissa. 

Lapissa nuorisotyöttömyys on laskussa. Naapurimaakuntiin verrattuna tilanne on parempi, mutta koko maahan 

verrattuna se on huonompi. Nuorisotyöttömissä on hieman enemmän miehiä kuin naisia. Kunnittaiset erot ovat 

suuret. Kemissä nuorisotyöttömiä oli vuonna 2017 noin 30 prosenttia, kun Inarissa ja Sodankylässä oli alle 

kymmenen prosenttia.  
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Annetaan nuorille rajoja ja rakkautta sekä tukea vastuunottoon omista elämäntavoistaan. Nuorten läh-

tötilanteet kohti itsenäistä elämää ja vastuunottoa ovat hyvin erilaisia. Läheskään kaikilla nuorilla ei ole sel-

laista perhettä, joka osaa, jaksaa ja pystyy tukemaan nuorta. Osassa perheitä on taloudellista, fyysistä ja psyyk-

kistä köyhyyttä. Vähäinen unen ja liikunnan määrä, ylipaino, päihteiden käyttö ja huonot ruokailutottumukset 

haastavat liian monen nuoren hyvinvointia. Perheitä tulee tukea kasvatustehtävässään kokonaisuutena vielä 

nuorten aikuisuudenkin kynnyksellä, jotta nuoren turvallinen itsenäistyminen mahdollistuu. Monenlaista tukea 

ja apua on saatavilla, mutta kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen tarvittavan avun löytäminen on vaikeaa. Opis-

kelua, toimeentuloa, työllistymistä, terveyttä, vapaa-aikaa ja sosiaalisia suhteita sekä henkistä jaksamista tuke-

via verkostoja ja tukimuotoja tiivistetään ja yhteen sovitetaan tukemaan ja ohjaamaan nuoria itsenäisen ja vas-

tuullisen elämän polulla. 
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3.4. Lappilainen sujuva arki mahdollistaa aktiivisuuden ja osallisuuden 
sekä omasta itsestä ja läheisistä välittämisen 

Lappilaiset välittävät omasta ja toistensa hyvinvoinnista. Työikäiset24 ovat keskeisessä roolissa lappilaisen 

päivittäisen arjen turvan, hyvinvoinnin ja elinvoiman tekemisessä. Työikäiset ovat monessa mielessä eri ikä-

ryhmät yhdistävä tekijä, jotka huolehtivat työn, vapaa-ajantoiminnan ja perhepiirin kautta lasten, nuorten, tois-

ten aikuisten ja ikäihmisten hyvinvoinnista. Työikäisten hyvinvointi ja siitä huolehtiminen ovat avainasemassa 

koko lappilaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Lapissa jokainen huolehtii itsestään, läheisistään, työkavereis-

taan ja niistä, jotka apua tarvitsevat. 

Luonto, kulttuuri ja elintavat tukevat arjessa jaksamista. Luonto on lappilainen avokonttori, jossa rentou-

dutaan, työskennellään ja se on kaikkialla läsnä sekä tavoitettavissa. Luonto, kulttuuri ja yhteisöllisyys nouse-

vat esille erityisesti saamelaisten hyvinvointia tukevina asioina, mutta samalla huoli niiden säilymisestä. Yh-

teys luontoon ja kulttuuriin auttavat jaksamaan arjessa. Elintavat tukevat jaksamista, mutta työn, perheen ja 

vapaa-ajan yhteensovittamisen haasteissa ne jäävät usein taka-alalle. Levon ja unen vähäinen määrä, päihteiden 

käyttö, liikunnan vähäisyys ja ylipaino heikentävät arjessa jaksamista. Seuraavassa taulukossa on kuvattu työ-

ikäisten tilannetta Lapissa indikaattoreilla25. 

  

                                                 
24 Työikäiset määritellään tässä yhteydessä aikuisiksi, jotka ovat esimerkiksi kouluttautuneet ja/tai päässeet jollakin ta-

valla työelämään kiinni tai on todettu työkyvyttömäksi. Indikaattoriteknisistä syistä työikäisten alaikäraja vaihtelee 18-

25 -vuoden välillä, mutta yläikäraja on määritelty lähes aina 64 -vuotta täyttäneisiin, vaikka tänä päivänä monet 65 -

vuotta täyttäneet ovat työelämässä mukana. Ikärajat eivät ole kiveen hakattuja vaan joustavasti tietyssä elämäntilan-

teessa olevien väestöryhmien hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden esille nostamiseksi. 
25 Koko maan, Lapin ja erityisesti Lapin kuntien välisistä eroavaisuuksista hyvinvointi-indikaattoreissa tarkemmin:  

Liite 6. Lapin kuntien, Lapin ja koko maan hyvinvointi-indikaattoreiden vertailu. 
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Taulukko 5. Lapin hyvinvointiohjelma 2025 – Työikäiset indikaattorikokonaisuus 

 

Lapissa tupakoidaan enemmän kuin koko maassa ja tupakointi on yhä lisääntymässä. Miehistä tupakoivat nai-

sia useammin. Alueen aikuisväestön alkoholin kulutuksen riskirajat ylittävien osuus (33,9 %) on suurempi kuin 

maassa keskimäärin. Lihavien aikuisten osuus väestöstä on 21,7 prosenttia, mikä on koko maan tilannetta huo-

nompi. Elintapojen lisäksi työ- ja toimintakykyä haastaa psyykkinen jaksaminen. Mielenterveyden tai käyttäy-

tymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia on 4,5 prosenttia työikäisistä, mikä on koko maan 

tilannetta huonompi.  

Kaiken kaikkiaan työkyvyttömyyseläkettä saavia Lapissa on koko maata enemmän. Eniten työkyvyttömyys-

eläkettä saavia on Posiolla. Muonio on ainoa Lapin kunta, jossa työkyvyttömyyseläkettä saavia on vähemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Lapissa korkeasti koulutetuista 18,1 prosenttia ja matalan koulutuksen saa-

neista 39,1 prosenttia on ilmoittanut, että ei todennäköisesti jaksa työskennellä vanhuseläkeikään asti. Tilanne 

on molemmilla koulutustasoilla hieman koko maata heikompi. 

Työttömien työnhakijoiden määrä Lapissa on pienentynyt, mutta edelleen noin 10 000 lappilaista on työttö-

mänä. Eniten työttömiä on keskiasteen suorittaneissa. Kuntavaihtelut ovat suuret Utsjoen 7,7 prosentista Sallan 

17 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömyydessä Lapissa on hieman muuta maata loivempi nousutrendi. Posiolla pit-

käaikaistyöttömiä on eniten. Vähiten pitkäaikaistyöttömiä on Kittilässä ja Muoniossa. Työttömissä on miehiä 

enemmän kuin naisia. 
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Lapissa pitkäaikaista toimeentulotukea saavien määrä on laskussa ja määrä on selkeästi pienempi kuin koko 

maassa. Kemissä pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavia on kaksinkertainen määrä Lapin keskiarvoon verrat-

tuna. Kittilässä, Kolarissa ja Simossa puolestaan osuus on erittäin pieni. Miesten osuus on suurempi kuin nais-

ten, mutta voimakkaammassa laskutrendissä kuin naisten.  

Lapissa työ, osaaminen ja toimeentulo ovat hyvän elämän perusta. Työ on kaksiteräinen miekka – sitä on 

joko liikaa tai ei lainkaan. Työttömillä hyvinvointia murentaa huoli työttömyydestä, toimeentulosta, veloista, 

oman tekemisen merkityksestä, oman arvon tunnosta ja mielekkään tekemisen löytämisestä. Työssäkäyviä 

huolettaa oma jaksaminen monenlaisten odotusten ristitulessa – on lapsia, ikääntyviä vanhempia tai sukulaisia 

joista tulee huolehtia, omasta fyysisestä ja henkisestä kunnosta pitäisi pitää huolta, pitäisi jaksaa kouluttautua 

ja olla aktiivinen työelämässä pysymiseksi. Pitäisi ja pitäisi tehdä monia asioita yhtä aikaa ja lisäksi tästä kai-

kesta pitäisi osata nauttia. Kyse on elämän eri alueiden yhteensovittamisesta, joihin työantajat, työntekijät, 

yrittäjät ja työttömät löytävät ratkaisut yhdessä. Lapissa joustavat, yksilölliset ja kulttuurin mukaiset työelämän 

ratkaisut mahdollistavat työn ja muun elämän yhdistämisen.  

Lapissa rakennetaan kestävien tekojen kautta yhteistä tulevaisuutta ja luodaan uskoa tulevaisuuteen. 

Lappi tarvitsee työntekijöitä lappilaisen hyvinvoinnin ja elinvoiman turvaamiseksi. Työikäiset viihtyvät 

Lapissa ja Lappiin saadaan uusia tulijoita niin muualta Suomesta kuin ulkomailta. Lappilainen toimintakult-

tuuri, työskentelyilmapiiri, työaikajoustot, vapaa-ajan harrastustoiminta, peruspalvelut, asumismahdollisuudet, 

luonnonläheisyys ja monet muut pienet sekä isot asiat tekevät Lapista työikäisille houkuttelevan elinympäris-

tön. Lapin positiivisista mahdollisuuksista viestitään niin ystäville, tuttaville kuin medialle. Lapissa uskotaan 

tulevaisuuteen tekemällä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä tekoja yksin ja yhdessä. Kestävät teot ovat osa 

jokaisen lappilaisen vastuuta kotona, vapaa-ajalla, työssä ja kaikkialla.  
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3.5. Lapissa ikäännytään arvostettuna ja aktiivisena osana yhteisöä sekä 
turvallisesti omanlaista elämää eläen 

Ikäihmiset26 ovat arvostettu ja aktiivinen osa Lapin yhteisöä. Lappilaisilla ikäihmisillä on arvokasta asian-

tuntijuutta ja kokemusta. He ovat avainasemassa lappilaisten monimuotoisten kulttuuriperinteiden jakamisessa 

ja eteenpäin viemisessä. Pitkään elämänkokemukseen pohjautuvaa asiantuntijuutta ja hiljaista tietoa tarvitaan 

toimintojen ja palvelun suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lapissa luomme kaiken 

ikäisille osallisuuden, aktiivisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

Ikäihmiset ovat Lapin voimavara. Aktiiviset ikäihmiset ovat erilaisten yhteisöjen toiminnan perusta. Useiden 

kylien, järjestöjen ja yhdistysten toiminnan kulmakiviä ovat vapaaehtoisesti mukana olevat ikäihmiset. Vapaa-

ehtoistoiminta on keino osallistua lappilaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Yhä useampi lappilainen voi jat-

kaa työelämässä pidempää erilaisten joustavien työmuotojen kautta. 

Omaishoitajuus on yleisempää Lapissa kuin koko maassa. Omaishoidontukea yli 75 -vuotiaista saa Lapissa 6,6 

prosenttia kun koko maassa 4,6 prosenttia. Alle valtakunnan tason ollaan Kemissä, Keminmaalla ja Torniossa. 

Enontekiöllä ja Utsjoella omaishoidontukea saavien määrä on laskussa. Utsjoella omaishoidontukea yli 75 -

vuotiaista saa noin 11 prosenttia. Kittilässä, Muoniossa, Posiolla, Sallassa ja Sodankylässä määrät ovat nou-

sussa. Omaishoitajana toimii yleisesti ikääntynyt puoliso tai läheinen, mutta myös moni työssäkäyvä toimii 

ikääntyneen omaishoitajana. Heidän osaltaan turvataan mahdollisuus työn, toimeentulon ja läheisen yhteenso-

vittamiseen. Lapissa arvostetaan omaishoitajien tekemää työtä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu ikäihmisten 

tilannetta Lapissa indikaattoreilla27. 

  

                                                 
26 Ikäihmiset määritellään tässä yhteydessä yli 65 -vuotiaiksi. Tänä päivänä kuitenkin monet 65 -vuotta täyttäneet ovat 

hyväkuntoisia ja esimerkiksi edelleen työelämässä mukana. Ikärajat eivät ole kiveen hakattuja vaan joustavasti tietyssä 

elämäntilanteessa olevien väestöryhmien hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden esille nostamiseksi. 
27 Koko maan, Lapin ja erityisesti Lapin kuntien välisistä eroavaisuuksista hyvinvointi-indikaattoreissa tarkemmin:  

Liite 6. Lapin kuntien, Lapin ja koko maan hyvinvointi-indikaattoreiden vertailu. 
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Taulukko 6. Lapin hyvinvointiohjelma 2025 – Ikäihmiset indikaattorikokonaisuus 

 

Lapissa rakennetaan ikäihmisten erityistarpeita huomioivia monimuotoisia asumisratkaisuja, jotka 

mahdollistavat omanlaisen elämän. Lapin väestö ikääntyy nopealla tahdilla. Ikääntyminen tuo mukanaan 

erilaisia asumisen olosuhteisiin, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä tarpeita. Lapissa 75 -vuotta täyttäneistä 

90,5 prosenttia asuu kotona. Koko maahan verrattuna kotona-asuvien määrä on hieman matalampi. Miehiä 

kotona-asuvista on neljä prosenttia enemmän kuin naisia. Eniten kotona-asuvia on Pellossa, Pelkosenniemellä, 

Utsjoella ja Keminmaassa. Vähiten on Kittilässä ja Savukoskella. Erot kuntien välillä ovat pieniä. 

Lapissa yli 75 -vuotiasta 45,3 prosenttia asuu yksin. Enontekiöllä, Kittilässä, Kolarissa, Sallassa ja Tervolassa 

yksin asuvien määrä on reilussa kasvussa, kun puolestaan Muonilla ja Ranualla laskussa. Vaikka moni ikään-

tynyt lappilainen asuu yksin, he asuvat keskellä kylää, kaupunkia tai yhteisöä. Lapissa panostetaan yhteisölli-

syyteen ja luodaan uusia yhteisöllisyyteen pohjautuvia asumismuotoja. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä on 11,3 prosenttia 75 -vuotta täyttäneistä ikäihmisistä. Lapissa ollaan koko 

maan tasolla. Naiset saavat kotihoitoa kolme prosenttia miehiä enemmän. Utsjoella ja Posiolla kotihoidon pii-

rissä on prosenttimäärällisesti eniten ikäihmisiä. Yleisesti tarkasteltuna kotihoidon piirissä olevien määrä on 

laskussa. Maltillisinta lasku on Pelkosenniemellä ja voimakkainta Rovaniemellä. Muoniossa, Sallassa ja Yli-

torniolla määrän kasvu on voimakkainta. 

Ikääntyvän väestön toimintakyky on Lapissa maan keskitasoa. 75 -vuotta täyttäneistä 24 prosentilla on suuria 

vaikeuksia arkiaskareissa (koko maassa 25 %). Lapin 65 -vuotta täyttäneillä oli vastaavan ikäiseen väestöön 
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suhteutettuna kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja oli huomattavasti enemmän (23%) kuin maassa 

keskimäärin, samoin vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuvia sairaalahoitojaksoja (30%). Lonkkamur-

tumien määrät 65 -vuotta täyttäneiden osalta ovat Lapissa ja valtakunnallisesti lukumäärältä pienet, mutta hy-

vinvointi- ja kustannusvaikutuksiltaan suuret. Lonkkamurtumien määrät ovat pysyneet vakaana. 

Ikäihmisten kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä palveluilla ja turvallisilla asumisratkaisuilla. Digitaalisia 

mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. Digitaalisten palvelujen rinnalla on mahdollisuus saada kas-

vokkaiseen kohtaamiseen perustuvaa palvelua. Järjestölähtöisellä toiminnalla ja vapaaehtoistoiminnalla on 

merkittävä rooli kotona asumisen tukena sekä virkistyksen ja yhteisöllisyyden tuojana. Monimuotoisia palve-

luasumisen ratkaisuja taataan riittävistä huomioiden erilaiset elämäntilanteet (mm. puolisoiden erottamatto-

muus, sateenkaariasuminen).  

Lapissa osallisuus- ja elinympäristöt ovat esteettömiä. Osallisuus- ja elinympäristöjä rakennetaan ja kehi-

tetään ikäihmisten tarpeet huomioiden. Osallisuuden tavat ja muodot ovat muistiystävällisiä ja kulttuurisensi-

tiivisiä. Elinympäristö mahdollistaa turvallisen liikkumisen, harrastamisen ja omasta toimintakyvystä huoleh-

timisen. Omankielisillä ja kulttuurilähtöisillä palveluilla on suuri merkitys ikääntyvien saamelaisten hyvin-

voinnille. Lapissa palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ovat paikasta ja ajasta riippumattomia. Digiosallisuu-

den mahdollistamiseksi Lapissa panostetaan ikäihmisten digitaitojen vahvistamiseen. 
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4. LAPIN HYVINVOINTIOHJELMAN VISIO JA PAINOPISTEALUEET 

Me teemme kaikille hyvän elämän maailman puhtaimmassa maakunnassa. Lappilaisten hyvinvoin-

tia edistää vetovoimaisuuden ekosysteemi, johon sisältyvät ympäristö ja yhteisö, yhdessä tehty viih-

tyvyys, toisten arvostus ja välittäminen sekä sujuva ja turvallinen arki. Eri ikäryhmät tukevat toisiaan 

elämänpoluilla. Älykkäitä ratkaisuja hyödyntäen ja kehittäen lisäämme lappilaista hyvinvointia. 
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Lappilainen onnellinen lapsi kasvaa turvallisessa perheessä, aktiivisessa yhteisössä, 

yhteydessä luontoon 

 Hyvinvoiva lapsi ja lapsiperhe ovat kannattava investointi 

 Hyvinvoinnin heikentymisen estämiseksi ongelmiin tartutaan ja tukea tarjotaan riittävän ajoissa 

 Lasten kasvatukseen osallistuu koko yhteisö  

 Liikkumisen ja kulttuurin näemme elämyksenä, oppimisena ja osallisuutena  

 Yhteyden luontoon haluamme luoda jo lapsuudessa ja säilyttää sen koko elinajan 

Lappilainen nuori on tulevaisuuteen orientoitunut, onnellinen ja aktiivinen osa tasa-

arvoista Lappia 

 Nuoret ovat tekijöitä ja vaikuttajia 

 Nuoret osallistuvat oman hyvinvointinsa määrittämiseen ja luomiseen 

 Nuorille annetaan vastuuta heidän omasta hyvinvoinnistaan ja elintavoistaan 

 Lapissa jokaisella on ystävä ja kaikilla on yhteisö, johon kuulua 

 Rajat ovat rakkautta  

 Nuorilla on uskoa tulevaisuuteen; koulutusta, työtä ja yrittäjyyttä – perinteisistä uudenlaisiin 

Lappilainen sujuva arki mahdollistaa aktiivisuuden ja osallisuuden sekä omasta it-

sestä ja läheisistä välittämisen 

 Lapissa uskotaan tulevaisuuteen tekemällä kestäviä tekoja yhdessä 

 Työ, osaaminen ja toimeentulo ovat hyvän elämän perusta 

 Yhteys luontoon, kulttuuri ja elintavat auttavat jaksamaan arjessa 

Lapissa ikäännytään arvostettuna ja aktiivisena osana yhteisöä sekä turvallisesti 

omanlaista elämää eläen 

 ikäihmiset ovat aktiivisia ja yhteisönsä voimavara 

 Lapissa tarjotaan monimuotoisia asumisratkaisuja, jotka mahdollistavat omanlaisen elämä 

 Osallisuus- ja elinympäristöt ovat kaikin puolin esteettömiä. 
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5. YHDESSÄ HYVINVOINTIOHJELMAN TOIMEENPANOON 

Lapin maakuntaohjelma eli Lappi-sopimus ja sen alaohjelmana oleva Lapin hyvinvointiohjelma oh-

jaavat maakunnallista hyvinvointityötä ja sen kehittämistä. Näistä maakuntaohjelmista nousevat hy-

vinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet ja tavoitteet valmisteilla olevan maakuntakon-

sernin maakuntastrategiaan, palvelustrategiaan, palvelulupaukseen ja järjestämissuunnitelmaan. 

Yhteisen työskentelyn kautta luodut Lapin hyvinvointiohjelman visio ja painopisteet sekä etenemissuunnitelma 

on käsitelty 27.11.2018 Lapin hyvinvoinnin seurantatyöryhmässä ja hyväksytty Lapin liiton hallituksessa 

3.12.2018. Seurantatyöryhmä arvioi ohjelman toteutusta ja tuloksista raportoidaan Lapin liiton hallitukselle 

vuosittain.  

Lapin maakunnallinen hyvinvointiohjelma ja sen valmistelu sekä toimeenpano ovat osa väliaikaisen toimieli-

men kesäkuussa 2018 hyväksymää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelmaa. Suunni-

telma ja sen eri osa-alueet tarkentuvat valmistelun edetessä. Tavoitteena on integroida hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämisen näkökulmat integroituvat läpileikkaavaksi osaksi koko maakunnan toimintaa ja sitä ohjaavia 

rakenteita. 

Alkuvuodesta 2019 aloitetaan Lapin hyvinvointiohjelman toimeenpano Lapin maakuntavalmistelun johdolla. 

Hyvinvointikertomusvaiheesta siirrytään hyvinvointisuunnitelmaan, jossa sovitaan Lapin hyvinvointiohjelman 

konkreettisista toimenpiteistä, kumppanuuksista sekä seurannasta ja arvioinnista. Alueelliset ja paikalliset toi-

mijat kootaan yhteen toteuttamaan hyvinvointiohjelman visiota ja painopisteitä sekä työstämään hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet.  

Lapissa kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä lisätään hyvinvointia, turvallisuutta, terveyttä ja toimin-

takykyä. Sosiaalista eriarvoisuutta vähennetään ja sairauksia, tapaturmia ja syrjäytymistä ehkäistään. Kaiken 

keskiössä on lappilaisen osallisuuden vahvistaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään sopimuksellista 

yhteistyötä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Sopimuksissa tarkennetaan tavoitteet 

sekä toimijoiden välinen työnjako ja resurssit.  

Tähän mennessä Lapin hyvinvointiohjelman laadintaprosessiin on osallistunut satoja henkilöitä. Toimeenpa-

novaiheeseen tarvitaan kaikki tekijät ja toimijat avoimeen ja tasavertaiseen verkostoyhteistyöhön. Saavutamme 

hyvinvoinnin tavoitteet yhdessä tehden ja osallistuen. 

 

Hyvinvointi on kaikkien asia! 
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