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Rovaniemen Kaupunki / Kaupungin hallitus / Kaupunginvaltuusto / 
Perusturvalautakunta.

Tiedoksi: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Asia: Rovaniemen kaupungin toimenpiteet heikompiosaisten 
tukemiseksi.

Yhteiskunnalliset rakenteet muokkaavat ihmisten elinympäristöjä, asumis- ja 
työoloja, elintapoja sekä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöllä ja palveluista saadulla hyödyllä on 
osoitettu olevan vahva yhteys sosioekonomiseen asemaan. Myös toiseen 
suuntaan kulkee vaikutusketju, jossa terveys vaikuttaa sosiaaliseen 
asemaan. Järjestelmä ei kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti.

Toimeentulotukiluukulle voi joutua kuka tahansa, kun ihmistä kohtaa muun 
muassa työttömyys, terveyden romahtaminen, ero tai jokin muu 
vastoinkäyminen. Usein nämä tilanteet kulkevat käsi kädessä eikä solmut 
aukea hetkessä. Uusi työllistyminen tai parantuminen voi kestää vuosia.

Saanani tiedon perusteella, Rovaniemi kasvattaa tietoisesti sosiaalista 
eriarvoisuutta. Sosiaalitoimi käyttää toimeentulotukilaskelmissa 
perusturvalautakunnan ohjetta kohtuullisella vuokralla. Nuo vuokrarajat ovat: 
yksinäinen 480e/kk. 2 henkilöä 600e/kk. 3 henkilöä 700e/kk ja 4 henkilöä 
800e/kk. Toimeentulotukipäätöksissä taloudellisessa ahdingossa oleville 
annetaan kolme kuukautta aikaa hankkia halpa asunto. Mikäli halpaa asuntoa
ei löydy, toimeentulotuen saaminen vaikeutuu ja se jopa evätään kokonaan.

Tämä toimenpide on ase, jolla rovaniemeläiset ajetaan kodeistaan ja siten 
yhä syvempään ahdinkoon. Saamani tiedon mukaan Sosiaalitoimi käyttää 
hyväkseen ihmisen hädänalaista tilaa ja työntää vaikeuksissa olevan 
lukuisten ongelmien keskelle.

Vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan Rovaniemen vuokrataso on 
korkeampi kuin esimerkiksi Oulussa. Ja vuokrat nousevat edelleen. Vapaita 
yksiöitä ei käytännöllisesti katsoen ole ollenkaan. Kaksioiden vuokra nousee 
jopa 700 euroon/kk. Sitä suuremmista asunnoista joutuu pulittamaan liki 
1000e/kk.  



2/2

Kaupungin toimet, kuten muun muassa toteutettu kiinteistöveron nosto ovat 
entisestään nostaneet asumisen ja elämisen kustannuksia kaupungissamme.

Rovaniemeläisiä ei saa ajaa heidän omista kodeistaan juuri silloin, kun heitä 
on kohdannut katastrofi. Kaupungin on tuettava asukkaitaan ja 
toimeentulotukipuolella on toimenpiteillä pyrittävä kaventamaan sosiaalista 
eriarvoisuutta. 

Kaupungin tulee pikimmiten korjata sosiaalitoimen käytäntöä kohtuullisesta 
vuokrasta, joka aiheuttaa suurta eriarvoisuutta. Toimeentulotukilaskelmassa 
hyväksytyt vuokramenot tulee nostaa vastaamaan kaupungin yleistä 
vuokratasoa. Samalla tulee tarkistaa toimeentulotuen saannin ehto 3 
kuukauden säännöstä hankkia halpa asunto ja mahd. luopua siitä kokonaan.

On selvitettävä, onko kaupungin sosiaalitoimen käyttämä tapa jopa 
perustuslain vastainen. Perustuslain 7§:n mukaan jokaisella on oikeus 
elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja 
turvallisuuteen, loukkaamatta ihmisarvoa. Henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä 
ilman laissa säädettyä perustetta. 9§:n mukaan Suomen kansalaisella on 
vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

Edellä esitetyn perusteellä pyydän että Rovaniemen kaupunki tutkii ne 
mahdollisuudet ja toimenpiteet joilla varmistetaan heikommassa asemassa 
olevien kaupunkilaistemme kohtuullinen elämisenlaatu muun muassa 
asumisen osalta. 

Olen tehnyt aiheesta (asumiskustannusten nousu) valtuustoaloitteen I/II 
24.6.2013. / www.mattihenttunen.fi .

Jään odottamaan palautettanne tässä kaupunkilaisiamme koskevassa 
asiassa.

Rovaniemellä 21.3.2016

Matti Henttunen

http://www.mattihenttunen.fi/
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