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1.

Johdanto

Kuntalain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Terveydenhuoltolain 12
§:n mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus.
Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
11.12.2017 (§ 162). Se sisältää laaja-alaisen katsauksen indikaattoreihin ja hyvinvointisuunnitelman vuoteen 2020 saakka. Tässä vuoden 2018 hyvinvointikertomuksessa on keskitetty aiempaa selkeämmin hyvinvointisuunnitelman toteutumisen raportointiin. Tämän lisäksi esiin on nostettu keskeisimmät ja eniten
muuttuneet indikaattorit. Tavoitteena on ollut laatia aiempia vuosia keveämpi vuosiraportti, joka nostaa
esiin keskeisimmät hyvinvointitoimenpiteet ja indikaattoritiedon. Sähköinen hyvinvointikertomus -sivustolta poimitut indikaattoritiedot ovat pääosin vuosilta 2016 ja 2017.
Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarvion yhteydessä (KV 12.11.2018, § 106), että kaupunki laatii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelman kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.
Konkreettisen ja poikkihallinnollisen ohjelman tulee tukea laadittavaa toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa. Tähän liittyen kaupunginhallitus tarkensi vielä kokouksessaan 19.11.2018 (§ 433), että toimialoja
edellytetään esittämään toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelmaan ennaltaehkäisevästä näkökulmasta samassa yhteydessä, kun toimialat valmistelevat toiminnan ja talouden uudistamisohjelman toimenpiteitä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelmaan tullaan edellä kuvatun mukaisesti kirjaamaan
tulevien vuosien keskeisimmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet. Jotta ei synny ristiriitaa
valtuuston hyväksymän laajan hyvinvointikertomuksen ja siihen sisältyvän hyvinvointisuunnitelman kanssa,
tulee myös Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020 ottaa huomioon hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen toimenpideohjelmaa laadittaessa.
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2.

Keskeisimmät indikaattorit

Tässä osiossa on nostettu esiin keskeisin indikaattoritieto, vaikkei arvoissa olisikaan tapahtunut merkittäviä
muutoksia suhteessa aiempaan.

Terveydenedistämisaktiivisuus

Kuva 1. Rovaniemen terveydenedistämisaktiivisuus 2018. Lähde: THL

TEA-viisariin raportoiduista tiedoista kuntajohdon ja liikunnan terveydenedistämisaktiivisuus on hyvällä tasolla, kun taas
perusopetuksen ja perusterveydenhuollon osalta on hieman parannettavaa. Nekin ovat kuitenkin lähellä hyvää tasoa ja
erityisesti perusterveydenhuollon tulos
on parantunut aiemmasta. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta
tietoja ei ole saatavilla.
TEA-viisarin tulokset kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa viisarin vuosittain.
(Lähde: THL)
Tietoja voi tarkastella tarkemmin osoitteessa: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index

Kuva 2. Rovaniemen terveydenedistämisaktiivisuus 2008 – 2018. Lähde: THL
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Sairastavuusindeksi

Rovaniemen sairastavuusindeksi (vakioitu)
vuonna 2017 oli 110,3 eli suurempi kuin
maassa keskimäärin. Kartassa on määritelty
nollakohdaksi Rovaniemen indeksiluku.
Terveyspuntarin indeksien ja karttasovellusten avulla voi vertailla väestön alueellisia sairastavuuseroja. Indeksiluku kertoo,
miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon. Koko maan
keskiarvo on 100. (Lähde: Kela)

Kuva 3. Sairastavuusindeksi 2017. Lähde Terveyspuntari, Kela

Tietoja voi tarkastella tarkemmin osoitteessa: https://www.kela.fi/terveyspuntari
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Kansantauti-indeksi

Rovaniemen kansantauti-indeksi (vakioitu)
vuonna 2017 oli 120,5 eli suurempi kuin
maassa keskimäärin. Kartassa on määritelty
nollakohdaksi Rovaniemen indeksiluku.
Terveyspuntarin indeksien ja karttasovellusten avulla voi vertailla väestön alueellisia sairastavuuseroja. Indeksiluku kertoo,
kuinka yleisiä niin sanottujen kansantautien erityiskorvausoikeudet ovat suhteessa
koko maan keskiarvoon. Koko maan keskiarvo on 100. (Lähde: Kela)

Kuva 4. Kansantauti-indeksi. Lähde: Terveyspuntari, Kela

Tietoja voi tarkastella tarkemmin osoitteessa: https://www.kela.fi/terveyspuntari
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Huoltosuhde

Kuva 5. Väestöllinen huoltosuhde. Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus

Rovaniemen väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on koko maan tasoa matalampi. Ero muuhun Lappiin on
selkeä.
Huoltosuhde kasvaa tulevina vuosina väestön ikääntyessä. Kun vuonna 2017 huoltosuhde oli 54, on se Tilastokeskuksen väestöennusteen perustella 60 vuonna 2020. Rovaniemen oman tavoite-ennusteesta laskettu huoltosuhde vuonna 2020 olisi 57. Tämän toteutuminen edellyttää kuitenkin selkeää elinvoiman vahvistumista,
mikä kasvattaa työikäisen väestön osuutta.
Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä
on sataa 15 - 64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. (Lähde: THL)
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Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Kuva 6. Kunnan yleinen pienituloisuusaste (%). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus

Pienitulosiin kotitalouksiin kuuluvien osuus on Rovaniemellä hieman koko maan tasoa korkeampi. Trendi on
kuitenkin ollut loivasti laskeva viime vuosina.
Tilasto kuvaa, kuinka suuri osa alueen väestöstä kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista henkilöistä. Pienituloisuuden raja lasketaan joka vuosi uudestaan koko väestön
valtakunnallisesta tulojakaumasta. (Lähde: THL)
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Käytettävissä olevat tulot

Kuva 7. Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot. Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus

Rovaniemeläisten käytettävissä olevat tulot ovat gini-kertoimella mitattuna hieman koko maan tasoa matalammat.
Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista. Gini-kertoimessa tuloerojen taso on kiteytetty
yhteen lukuarvoon, mikä voi vaihdella nollan ja yhden välillä. Gini-kertoimen arvot esitetään usein myös sadalla
kerrottuna, jolloin kertoimen maksimiarvo on 100. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi
tulonjako on. Indikaattori ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. (Lähde: THL)
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Työlliset

Kuva 8. Työllisten osuus väestöstä (%). Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus

Rovaniemeläisten työllisten osuus väestöstä on noussut koko maan tasolle (noin 42 %).
Indikaattori ilmaisee työllisten osuuden prosentteina väestöstä. Työllisiksi luetaan 15-74 -vuotiaat henkilöt,
jotka laskentaviikolla 25.-31.12. tekivät yhtenäkin päivänä ansiotyötä tai olivat tilapäisesti työstä poissa. Tieto
työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä
työministeriön työnhakijarekisterin mukaan olleet on kuitenkin riippumatta muusta toiminnasta ko. viikolla
määritelty työttömiksi. Tätä työllisten määrää kutsutaan myös työlliseksi työvoimaksi. (Lähde: THL)
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3.

Muutokset indikaattoreissa

Tässä osiossa on nostettu esiin niitä indikaattoreita, joissa on tapahtunut selkeimmät muutokset viimeisimmässä tilastoidussa arvossa suhteessa vuonna 2017 laadittuun laajaan hyvinvointikertomukseen.
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Kuva 9. Työttömien sekä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä (ka.). Lähde: TEM

Rovaniemeläisten työttömien sekä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut viime vuosina laskussa.
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Rakennetyöttömyys

Kuva 10. Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15-64-vuotiaista. Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus

Vaikeasti työllistyvien eli rakennetyöttömien osuus on laskenut sekä Rovaniemellä että koko maassa.
Vaikeasti työllistyvien osuus työikäisistä kuvaa rakenteellisen työttömyyden kehitystä osana työmarkkinoita.
Työttömyyttä voidaan pitää rakenteellisena, jos se ei vähene, vaikka samanaikaisesti työllisyysaste on korkea ja
joillakin aloilla vallitsee työvoimapula. Vaikeasti työllistyvät ovat työikäisiä, jotka liikkuvat työttömyyden, työvoimapoliittisten palveluiden ja lyhyiden työsuhteiden välillä ja heillä on vaikeuksia työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Elinkeinorakenteen muutos ja työelämän vaativuus voivat olla syynä siihen, että työttömän ammatillista osaamista vastaavia työpaikkoja ei ole tarjolla. Lisäksi ikä, vajaakuntoisuus, terveydelliset ja psykososiaaliset ongelmat voivat vaikeuttaa työllistymistä. (Lähde: THL)
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat

Kuva 11. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 18-24-vuotiaiden osuus on pienentynyt Rovaniemellä.
Indikaattori kertoo kuinka suuri osuus nuorista on pitkäaikaisesti toimeentulotuen piirissä. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneet nuoret ovat usein syrjäytymisvaarassa olevia. (Lähde: THL)
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Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18-24-vuotiaat

Kuva 12. Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18-24-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä. Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 18-24-vuotiaiden osuus on ollut viime vuosina laskussa,
mutta vuonna 2017 lasku kääntyi kasvuun. Tilastosta voidaan päätellä, että nuoria on aiemmin hoidettu runsaasti sairaalassa ja minkä jälkeen suuntaa on korjattu avohoitopainotteisemmaksi. Positiiviseen kehitykseen on
voinut vaikuttaa nuorten mielenterveyspalvelujen, Nupin, toiminnan laajentuminen ja integroituminen nuorten
palveluihin. Nykyinen nousu on kansallinen trendi, samansuuntainen koko Suomen tasolla. Tähän lienee moninaiset syyt.
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla mielenterveyden häiriöt (F09-F99, pois lukien F70-F79 älyllinen kehitysvammaisuus) sairaalahoidossa olleiden 18-24-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti.
Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja
valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. Indikaattori kuvaa osaltaan nuorten aikuisten psyykkisten ongelmien määrää ja niiden vaikeusastetta. On kuitenkin huomattava, että sairaalahoidon määrä riippuu
myös käytettävissä olevista resursseista (esim. miten paljon psykiatrista avohoitoa ja/tai sairaalahoitoa alueella
on tarjolla) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä. (Lähde: THL)
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Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat

Kuva 13. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä. Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25-64-vuotiaiden osuus on kasvanut Rovaniemellä ja
kaikissa vertailukohteissa. Taustatekijöinä vertailukohteita runsaampaan mielenterveyssairastavuuteen lienee
muun muassa muuta maata suurempi alkoholin riskikäyttäjien ja yksinäisten määrä. Vertailukohteissa voi olla
myös eroa hoitoon pääsyssä, mikä vaikuttaa edelleen sairauspäivärahan myöntämiseen.
Indikaattori ilmaisee mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuuden vastaavanikäisestä väestöstä. Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä. (Lähde: THL)
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Sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat

Kuva 14. Sairauspäivärahaa saaneiden 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

Sairauspäivärahaa saaneiden 25-64-vuotiaiden osuus on ollut viime vuosina laskussa, mutta kääntyi nousuun
viimeisimpänä käytettävissä olevana tilastointivuotena.
Indikaattori ilmaisee Sairausvakuutuslain mukaista päivärahakorvausta vuoden aikana vähintään yhdeltä päivältä saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Kelan rekisterimuuttujaa voi käyttää lähinnä ilmaisemaan pitkittynyttä työkyvyn alenemista, ja muuttuja toimii kohtalaisen hyvin myös tulevan
työkyvyttömyyden ennakointimuuttujana. (Lähde: THL)
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Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet

Kuva 15. Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus kääntyi vuonna 2017 kasvuun aiempien
vuosien laskun jälkeen. Muutos on tavoitteiden mukainen.
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa. Tietolähteenä on THL:n kotihoidon asiakaslaskenta, johon kerätään tiedot kaikista niistä asiakkaista, joilla on palvelu- tai hoitosuunnitelma tai jotka saavat kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalahoitoa vähintään kerran viikossa. Tätä indikaattoria varten poimittiin vain ne asiakkaat, jotka ovat saaneet kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa (mukaan ei siis otettu kaikkia kotihoidon laskennassa ilmoitettuja asiakkaita).
Asiakkaisiin ei sisälly niitä henkilöitä, jotka ovat laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä laskentapäivänä,
vaikka heillä olisi palvelu- ja hoitosuunnitelma voimassa.
Indikaattori ei kerro avopalveluihin panostamisesta tai resurssoinnista, sillä kunta voi tarjota paljon apua harvoille asiakkaille tai vähän palvelua monille asiakkaille. Lisäksi ikääntyneiden palvelujärjestelmä on kokonaisuus
ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro
koko totuutta, sillä kunnassa voi olla panostettu esimerkiksi palveluasumiseen asiakkaiden kunnosta ja toiveista
johtuen. (Lähde: THL)
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Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä

Kuva 16. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / 1000 vastaavanikäistä. Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus

65 vuotta täyttäneiden perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ovat viime vuosina olleet selkeässä
laskusuunnassa. Rovaniemellä on pitkäaikaissairauksien kontrollikäyntejä siirretty lääkäreiltä koulutuksen saaneille hoitajille.
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden terveyden- ja sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla ja lääkärin suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo. (Lähde: THL)
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4.

Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen

4.1

Painopisteiden ja tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Tähän osioon on kerätty toimialojen ja Eduro-säätiön raportoimia tietoja hyvinvointia edistäneistä toimenpiteistä peilaten niitä vuoteen 2020 ulottuvaan hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin ja tavoitteisiin. Listaus ei kata kaikkia mahdollisia toimenpiteitä, vaan sisältää ne asiat, joita toimialat ovat halunneet nostaa
esiin.
Painopiste: 1. Aktiivinen, terveellinen ja turvallinen arki ja asuminen
Tavoite: 1.1 Rovaniemeläisten aktiivisuus kasvaa ja elintavat parantuvat
Vuonna 2018:

Lasten terveyttä on pyritty edistämään ja lihavuutta vähentämään
monialaisessa yhteistyössä

Varhaiskasvatuksen uudet ateriasuositukset ovat käytössä ja niitä
on työstetty yhdessä ruokapalvelujen kanssa.
Ruokapalveluissa ruokalistat- ja ohjeet
on laadittu ravitsemussuositusten mukaisesti. Sydänmerkki on myönnetty
melkein kaikille ruokalajeille. Tarjolla
on kuitupitoinen ruis- ja sekaleipä,
jonka suolapitoisuus on 0,7 %. Rasvaton maito on tarjolla koulu- ja päiväkotiruokailussa. Kasvisten käyttöä ja
tunnistettavuutta on lisätty tarjoamalla salaattiainekset komponentteina. Kasvisruokapäivänä on tarjolla
vaihtoehto.

Oppilashuollossa on järjestetty monialaisesti yhteistyössä järjestöjen kanssa
(MLL, Ehyt ry, Romppu) 8. lk ja heidän
vanhemmilleen koko ikäryhmää koskeva päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevä tapahtuma (Fragile –näytelmä +
oppitunnit + kysely+ jatkotyöskentely).
Koulut ovat hakeneet kouluruokaja Makuaakkoset -diplomeja tai
uusineet aikaisemmin haettuja.

Nuorisopalvelut tarjoavat nuorille
matalan kynnyksen liikunnallisia
harrasteryhmiä.

Taidetestaajat-hanke on vienyt
Rovaniemen kaikki kahdeksasluokkalaiset kahteen taidevierailuun Lapin maakunnassa sekä
pääkaupunkiseudulla.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa on jalkautettu kouluilla sekä varhaiskasvatuksessa Satusivellin-toiminnan avulla.

Etsivä nuorisotyö on järjestänyt syrjäytymisuhan alla oleville nuorille arjen
hallintaa parantavia pienryhmätoimintoja (päiväjärjestys, terveys, liikunta,
unirytmi, päihteet, ravinto jne.).
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Koulunuorisotyön vuosikellon mukaiset toiminnalliset infopaketit
(mm. paihteet, kiusaaminen,
some, osallisuus) toteutuivat
suunnitellusti.

Edurossa on järjestänyt työttömille ja
syrjäytymisuhan alla oleville henkilöille
terveys- ja liikunta -, luontolähtöisiä ja
eläinavusteisia-, arjentaidot ja terveellinen ruoka- sekä taide- ja kulttuuri
painotteisia ryhmävalmennuksia

Jatkuu

Ikäihmisten Voimaa vanhuuteen –
toiminta on käynnistetty.

Terveyspalvelujen vastaanotolla
on aloitettu ryhmätoiminta tupakoinnin lopettamiseksi.

Ikäihmisten hyvinvointia on edistetty kulttuurin keinoin:
Osallisuus kulttuurisen vanhus- ja
seniorityön Aili-verkostossa ja sekä
ikäihmisten kulttuurituottajan rekrytointi kulttuurisen vanhustyön ja
hyvinvoinnin edistämiseen.

Kulttuuritoimi on järjestänyt hyvinvointia edistäviä tapahtumia paikoissa,
joita perinteiset kulttuuripalvelut eivät
tavoita sekä kohderyhmille, jotka kohtaavat osallisuuden haasteita.
Liikunnan toimenpidesuunnitelma
on laadittu ja sitä toteutettu.

Kulttuuripalvelut ovat helposti
saatavilla, esimerkiksi kirjastoautojen ja kirjat kotiin -palvelun
avulla.
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Painopiste: 1. Aktiivinen, terveellinen ja turvallinen arki ja asuminen
Tavoite: 1.2 Rovaniemeläisten liikkuminen ja asuminen on esteetöntä ja turvallista
Vuonna 2018:

Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset ovat käytössä. Niitä hyödynnetään myös uusien päiväkotien suunnittelussa oppimisympäristöjä rakennettaessa.

Varhaiskasvatuksessa Ilo kasvaa
liikkuen -hanke jatkuu jo neljättä
vuotta aktiivisen toiminnalla jokaisessa päiväkodissa olevien liikuntakoordinaattorien avulla ja
hankevastaavien vetämänä.

Liikkuva-koulu-toiminta on jatkunut kouluissa ja 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lukiolaiset liikkuvat keskimääräistä
enemmän (Kt-kysely)

Koulupiha-alueiden suunnitelmallinen kunnostaminen koulutuspalveluissa - koulupäivien rakenne
liikkumista ja toiminnallisuutta
edistävä (Välkkäri-toiminta).

Nuorisopalvelujen toiminnot on
suunniteltu esteettömäksi ja yhdenvertaisiksi.

Ikäihmisten turvakurssit järjestettiin yhdessä Lapin Pelastuslaitoksen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Eduron työtoiminta on hoitanut
kotona asuvien ikäihmisten lumija pihatöitä.

Kulttuuritalo Wiljamin esteettömyyttä parannettiin asentamalla
taloon pyörätuolihissi.
Rovaniemen paikallisliikenne (Linkkari) siirtyi
kokonaan Rovaniemen kaupungin järjestämäksi ja samassa yhteydessä otettiin käyttöön
valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä
Waltti. Lastenvaunujen ja -rattaiden kanssa
matkustava aikuinen pääsee kyytiin maksutta.
Ilmaiskyydin saa myös mukana matkustava
alle 7-vuotias. Kaksi alle 7-vuotiasta pääsee ilmaiseksi bussiin, jos he matkustavat maksavan
aikuisen kanssa. Lisäksi uusia ilmaismatkustajia ovat vuosien 1939–45 sotien sotaveteraanit
ja -invalidit. Myös pyörätuolilla liikkuva ja yksi
hänen saattajansa tai avustajansa saa matkustaa ilmaiseksi.
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Painopiste: 1. Aktiivinen, terveellinen ja turvallinen arki ja asuminen
Tavoite: 1.3 Rovaniemeläisten arki on sujuvaa
Vuonna 2018:

Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden yhteisen palveluohjauksen
suunnittelu on käynnistynyt. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen
hyvät toimintamallit asiakaspalvelussa laajennetaan koskemaan myös
koulupalveluiden asiakkaita. Sujuvien siirtymien käytäntöjä kehitetään edelleen.

Avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuskerhot matalan kynnyksen palveluna tekevät hyvää ennaltaehkäisevää työtä yhdessä lasten ja
perheiden palveluiden sekä päiväkotien kanssa.
Hyvinvoinnin vuosikello
-toimintamalli on käytössä päiväkodeissa ja kouluissa: ennaltaehkäisevä hyvinvointitaitojen systemaattinen harjoittelu oppitunneilla ja tiedottaminen kuukausittain kotiin.
Kauppakeskus Revontulessa sijaitsevan
nuorten tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspiste
Popparin palveluita kehitettiin yhdessä
nuorten ja yhteistyötahojen kanssa. Poppari
on tarjonnut nuorille matalan kynnyksen
tieto- ja neuvontapalveluja nuoria kiinnostavista ja nuorten arkeen liittyvistä teemoista.

Ohjaamo toimii matalan kynnyksen palvelupisteenä alle 30-vuotiaille nuorille. Monialaiseen verkostoon on tullut uusia jäseniä,
kuten työnantajat ja koulutuksen järjestäjät. He tarjoavat luonnollisia tapoja nuorten
yhteiskuntaosallisuuteen ja syrjäytymisen
ehkäisyyn. Toimijoiden yhteisöllisyys (esim.
teemoittaiset työpajat) ja yhdessä tekeminen ovat johtavat työnjaon selkeytymiseen,
päällekkäisyyksien purkamiseen, tehostamiseen ja verkoston oppimiseen.
Nuoriso-ohjaajat jalkautuivat kouluille tavoittaakseen paremmin
alueiden nuoria.
Nuorisopalveluiden kesätoiminnot tarjosivat rovaniemeläisille
lapsille- ja nuorille mielekästä tekemistä lomakuukausien ajaksi
(leirit, liikennepuisto, Rolleli-liikkuva nuorisotila)
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Alueelliset nuorisotilat tarjosivat
nuorille matalan kynnyksen osallistumispaikkoja monipuolisen ja
nuorten tarpeita vastaavan toiminnan parissa.
Neljä nuoriso-ohjaajaa työskenteli
opettajien työpareina joustavan
perusopetuksen ryhmissä.
Eduro on tuottanut nuorten matalankynnyksen työpajatoimintaa nuorille
alle 29-vuotiaille ja on tukenut siirtymiä kuntoutukseen, koulutukseen ja
työhön kiinnittymiseen.

Jatkuu
Orkesterilla on ollut “Orkesteri lähelläsi” toimintaa: käydään soittamassa palvelutaloissa, kylätaloissa, asukastuvilla ym. “Avoimet kenraalit” myös matalamman kynnyksen konsertteina. Koululaiskonsertteja Korundissa ja kouluilla.

Kunnan Pojat -kokoonpano on tarjonnut musiikillisia elämyksiä eri-ikäisille
ihmisille mahdollistaen kulttuuripalvelujen saatavuuden myös niille, joilla on
haasteita muuten päästä osallisiksi
kulttuuripalveluista.

Kirjastot ovat saavutettavissa ja
omatoimikirjastot laajentavat aukioloaikoja. Tarjotaan tiloja harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä
itsensä kehittämiseen.

Monipuoliset matalan kynnyksen kulttuuritapahtumat ovat edistäneet arjen
hyvinvointia alueellinen tasa-arvo ja eri
ikäryhmät huomioon ottaen.

ONNI-auto on tuonut hyvinvointija muita palveluita kyläalueille.
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Painopiste: 1. Aktiivinen, terveellinen ja turvallinen arki ja asuminen
Tavoite: 1.4 Turvallisuuden tunne paranee ja turvallisuuskyselyn tuloksiin reagoidaan
Vuonna 2018:

Nuorisopalveluiden kriisivalmiussuunnitelmaa tehostetun nuorisotyön osalta on alettu valmistella
otettavaksi käyttöön vuonna
2019.

Oppilashuollon kaikkia perusopetuksen ja niiden yhteydessä toimivia esiopetuksen yksiköitä koskeva oppimisympäristöjen terveyden ja turvallisuuden tarkastuskierros toteutettiin vuonna 2018

Nuorisotyöntekijät ja etsivän nuorisotyöntekijät jalkautuivat keskustan alueelle, kauppakeskuksiin
ja nuorten tapahtumiin iltaisin ja
viikonloppuisin.

Hyvinvointiryhmä on käsitellyt turvallisuutta ja valinnut painopisteeksi inhimilliseen turvallisuuteen kytkeytyvän
teeman “Tehdään yhdessä turvallinen
arki”.

Etsivä nuorisotyö on mukana poliisin johdolla toimivassa radikalisoitumista estävän toiminnan ryhmässä sekä Ankkuri-tiimissä.

Tähän liittyen on pidetty teemakokouksia sidosryhmien kanssa alateemoilla
“Lasten ja nuorten mielenterveyden
edistäminen” ja “Ikäihmisten yksinäisyyden torjunta”. Teemakokousten antia hyödynnetään tiedon lisäämiseen ja
toiminnan kehittämiseen.
Kokoukset ovat toimineet myös eri toimijoita yhteen saattavina foorumeina.
Esimerkiksi ikäihmisten turvallinen arki
-tulevaisuusverstas 19.11.2018. Osanottajat: vanhusneuvosto, eläkeläisjärjestöt, Neuvokas, Sosiaali- ja terveysturvayhdistys, liikunta- ja kulttuuripalvelut, perusturva ja yleishallinto.

Sivistyspalveluissa on toiminut yhteinen turvallisuus ja väkivallan
ehkäisy -työryhmä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt
sisäisen tarkastuksen riskiperustaisen vuosisuunnitelman, toimielimet ovat hyväksyneet sisäisen
valvonnan toimenpiteet ja riskien
raportointi on yhdenmukaistettu.
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Painopiste: 2. Työllisyyden edistäminen
Tavoite: 2.1 Työelämästä syrjäytymisen riski pienenee
Vuonna 2018:

Eduro-säätiöltä on hankittu
enemmän tukea ja ohjausta tarvitseville työllistymistä edistäviä
palveluja.

Ohjaamo-toiminnalla on tuettu
nuorten hyvinvointia, osallisuutta
sekä koulutukseen ja työhön ohjautumista. Ohjaamo-toiminnasta
tehtiin vakinaistamispäätös syksyllä 2018.
Etsivä nuorisotyö tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja ohjaa heidät oikea-aikaisten palvelujen piiriin.

Lapin alueellisen työllisyyskokeilun toimenpiteiden kautta on palveltu 12 kk yhtäjaksoisesti työttömänä olleita asiakkaita ja ohjattu
heitä työhön, koulutukseen ja
työllistymistä edistäviin palveluihin.

Hankkeiden avulla on kehitetty
mm.
• työllisyyden edistämisen
mallia kaupungissa osana
kunnan tulevaa roolia
työllisyyden edistämisessä,
• Työnhakukahvila-toimintaa,
• rekrytointitapahtumia,
• piilotyöpaikkojen etsintää
sekä
• yhteistyömallin luomista
alueen oppilaitosten
kanssa

Kuntatyöllistämisen kautta on tarjottu
mahdollisuuksia työkokeiluun, palkkatuettuun työhön sekä kesätyöllistämiseen. Palkkatuella on työllistetty lähes
200 henkilöä vuositasolla.
Esimerkiksi
• Kauppatorin asukastuvan kuntouttava työtoiminta, työkokeilut sekä palkkatukityöllistäminen ovat lisänneet työn tekemisen mahdollisuuksia.
• Kirjastolla on palkkatuettuja,
työkokeilijoita, työharjoittelijoita ja siviilipalveluksen suorittajia.

Kulttuuritoimisto on työllistänyt
palkkatuella työttömiä ammattimuusikoita Kunnan pojat -rytmiorkesteriin.
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Painopiste: 2. Työllisyyden edistäminen
Tavoite: 2.2 Työn tekemisen mahdollisuudet lisääntyvät ja monipuolistuvat
Vuonna 2018:

Alueella toimii useita osuuskuntia
ja osuuskunta itsensä työllistämisen muotona on esitelty työnhakijoille.

Monimuotoiset työmarkkinat hankkeen toimenpiteinä on annettu työnhakijoille tietoa ja ohjausta erilaisiin itsensä työllistämisen vaihtoehtoihin.
Aktiivisen yritysyhteistyön kautta
on etsitty piilotyöpaikkoja alueen
työnhakijoille.

Taidemuseo työllistää tilapäistöihin kerrallaan 5-6 henkilöä ja luo
heille inhimilliset työolosuhteet ja
ihmistä kunnioittavan ilmapiirin.
Tilapäishenkilöstö on ollut erittäin
tyytyväinen työoloihin taidemuseossa

Kuntalisän avulla on työllistetty
työnhakijoita yhdistyksiin ja järjestöihin.

Kulttuuritoimisto on tarjonnut
työllistymisen mahdollisuuksia
palkkatyöllistetyille, kesätyöntekijöille sekä harjoittelijoille.

Painopiste: 2. Työllisyyden edistäminen
Tavoite: 2.3 Työttömät nähdään voimavarana ja resurssina
Vuonna 2018:
Kaupunki on mukana osaavan
työvoiman saatavuutta edistävässä kasvupalvelupilotissa, jossa
on tavoitteena edistää työttömien työnhakijoiden sijoittumista
työvoimapula-aloille.

Kirjastot tarjoavat tiloja työntekoon ja etätyöhön.
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Painopiste: 3. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen
Tavoite: 3.1 Rovaniemeläisten osallisuus ja vaikuttaminen vahvistuu
Vuonna 2018:

Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen on ollut varhaiskasvatuksessa yhtenä kantavana teemana.
Palveluverkkosuunnitelmissa
asukkaiden osallisuuden vahvistaminen on toteutunut kyselyillä ja
lapsien haastatteluilla.

Lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden
vahvistaminen on ollut koulutuspalveluiden
painopistealueena: oppilaskunta- ja vanhempainyhdistystoiminnan ja yhteisöllisen hyvinvointityön kehittäminen monialaisesti yhdessä
(yhteiskehittäminen VAY-menetelmin, nuorten
hyvinvointitapahtumat, Hyvinvoinnin vuosikello SOSKU-hankkeessa, nuorten osallisuus
koulujen ja oppilaitosten työryhmissä EMOKmonitoimijuushanke).
Nuorisopalvelut myönsi avustuksia
nuorisojärjestöille, yhdistyksille ja
nuorten avoimille toimintaryhmille
sekä teki ostopalvelusopimuksia eri
toimijoiden kanssa. Tavoitteena
nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin
ja järjestöyhteistyön edistäminen.

Nuoret ovat itse osallistuneet
Nuorten ohjaamo -toiminnan kehittämiseen.
Monden nuorisokeskus tarjoaa
nuorille ja nuorten ryhmille monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa
omaehtoista osallisuutta edistävää toimintaa. Monden nuorisokeskuksessa toimii useita eri nuorisojärjestöjä ja nuorten avoimia
toimintaryhmiä.

Nuoret pääsivät vaikuttamaan
asuinalueidensa nuorisopalveluiden toiminnan kehittämiseen alueellisten nuorisotilojen osallisuustoimintojen kautta.

Etsivä nuorisotyö, yhdessä nuorisopalveluiden kanssa, järjestää
sosiaalisen vahvistamisen keinoin
toteutettuja matalan kynnyksen
toimintoja, joihin nuoret voivat
kiinnittyä.
Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmia
on toteutettu. Vanhustenviikko
järjestettiin 8.-12.10.2018
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Aluelautakuntien kehittämistoimintaa on uudistettu.
On toteutettu asukaslähtöistä kehittämistä ja kokeilutoimintaa; esimerkiksi 1. ja 3. kaupunginosien
yhteinen kokeileva kehittäminen.
Alueellisten kehittämisverkostojen valmistelua on toteutettu.

Jatkuu
Valtionvarainministeriön avoimen
hallinnon koulutus järjestettiin
päättäjille, johdolle ja asiantuntijoille 25.4.2018
Osallistuvan budjetoinnin pilottien valmistelu on toteutettu
osana TA2019-prosessia.

Oikea-aikaisen ja ymmärrettävän
viestinnän merkitys on keskeistä
kaikkien vapaa-ajan palvelujen
tuottamisessa. Eri viestintäkanavien hyödynnetään.

Kulttuuripalvelut jakavat vuosittain
kulttuuriavustuksia ja tekevät ostopalvelusopimuksia eri toimijoiden
kanssa. Tavoitteena on edistää
kuntalaisten osallisuutta, hyvinvointia ja järjestöyhteistyötä.

Lapin kamariorkesterilla on kannatusyhdistys Lakka ry. Orkesteri
on mukana kävijäkyselyssä 2018.

On edistetty kuntalaisten osallisuutta tarjoamalla edullisia tai ilmaisia tiloja kulttuurin omaehtoiseen harrastamiseen.
Edurolla on asiakkaiden poikkeamaja kehittämistoiminnalle rakennettu
toimintamalli, johon kaikkia asiakkaita kannustetaan osallistumaan.
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Painopiste: 3. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen
Tavoite: 3.2 Rovaniemeläisten yksinäisyyden kokemukset vähenevät sekä sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi kohenevat
Vuonna 2018:
Koulupudokkuuden ennaltaehkäisyyn on panostettu: poissaoloihin puuttumisen pilotointi oppilashuollon ja LAPE-hankkeen yhteistyönä
Yhteisölliset ryhmämuotoiset menetelmät sekä menetelmäosaaminen ja koulupäivän yhteyteen
tuotu kerhotoiminta ovat olleet
käytössä koulupalveluissa (Kaverikerhot ja -kioskit, Wau-kerhot,
Verso-toiminta, Yhteispeli-koulut,
Art- ja Malttiryhmät).

Eduro on tarjonnut yhteiskunnasta ja työelämästä syrjäytymisen ehkäisyyn yhteisön, joka tarjoaa tavoitteellista toimintaa asiakkaiden tavoitteisiin.
Neuvokkaan ja Kauppatorin asukastuvan JOIKU-sosiaalineuvonta
on tuonut palvelun lähelle kuntalaisia.

Taidemuseon yhteydessä toimii
"Taidemuseon ystävät ry" jolla on
myös vapaaehtoistoimintaa. Ystäväyhdistyksessä on liki 100 jäsentä ja heillä on tätä kautta mahdollisuus osallistua taidemuseon
kehittämiseen. Esitelmäsarjat ja
taidetyöpajat ovat osaltaan mahdollistaneet osallistujiensa hyvinvoinnin lisääntymisen.

Kirjasto järjestää paljon tapahtumia yhdessä kolmannen sektorin
kanssa sekä tarjoaa tiloja kansalaistoimintaan ja asukkaiden itsenäiseen tapahtumien järjestämiseen.
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Painopiste: 4. Valmistautuminen maakuntauudistukseen
Tavoite: 4.1 Kaupunkikonserni pystyy vastaamaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutoksiin
Vuonna 2018:

Epävarmuus maakuntauudistuksen toteutumisesta on vaikuttanut jonkin verran maakuntauudistusta koskevaan valmisteluun.
Kaupunki on kuitenkin ollut aktiivisesti mukana muun muassa Väliaikaisen valmistelutoimielimen
toiminnassa (VATE) ja hyvinvoinnista vastaava suunnittelija on
osallistunut maakunnallisen hyvinvointiohjelman laadintaan.

Rovaniemellä toimii lakisääteinen
lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjausryhmä (LANUPO), joka kokoaa tietoa
nuorten palveluista ja elinoloista varmistaen palveluiden toimivuuden ja
jatkuvuuden maakuntauudistuksen
jälkeenkin. LANUPO-verkostoa koordinoi Rovaniemen nuorisopalvelut.

Kaupungin johtamisjärjestelmää
on arvioitu Uuden sukupolven organisaatiot (USO) konsulttipäivien
yhteydessä. Johtamisjärjestelmän
kehittäminen jatkuu vuonna
2019.
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4.2

Painopisteiden ja tavoitteiden toteutuminen järjestöjen näkökulmasta vuonna
2018

Kirjoittajat: Tiedontuotannon koordinaattori Marika Ahola, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ja toiminnanjohtaja Suvimaria Saarenpää, Rovaniemen Neuvokas.
Painopiste: Aktiivinen, terveellinen ja turvallinen arki ja asuminen
Järjestölähtöinen toiminta tiedetään ja toiminnan vaikutukset tunnetaan
 Järjestötoiminnan näkyvyyttä Rovaniemellä on vahvistettu edelleen. Rovaniemellä toimivien järjestöjen toimintakalenteri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa; kevät- ja syyskaudella. Vuonna 2018 ejulkaisuna julkaistava toimintakalenteri kokosi yli 40 eri järjestön matalankynnyksen toiminnat yksiin kansiin. Toimintakalenteri on linkitetty Rovaniemen kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin henkilöstön intraan ohjauksen ja neuvonnan välineeksi sekä molempien verkkosivuille kuntalaisia palvelemaan. Linkki toimintakalenteriin: http://www.e-julkaisu.fi/rovaniemen-jarjestotalo/toimintakalenteri-syyskausi-2018/ . Toimintakalenterin kokoaa Järjestötalon Järjestöpiste JOIKU.
 Järjestölähtöistä tiedontuotantoa on kehitetty monitoimijaisena yhteistyönä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen verkostoiden kanssa. Järjestöiltä tulleen palautteen mukaan järjestöjen asiantuntijuutta osataan hyödyntää suunnittelu- ja kehittämistyössä aiempaa paremmin.
 Vahvempaa järjestöjen ja kaupungin kumppanuutta on kehitetty suunnitelmallisesti osana yhteistyösopimusta Rovaniemen Neuvokkaan Järjestöpiste JOIKUn ja verkoston kanssa. Rovaniemen kaupungin eri palveluyksiköiden työntekijöiden järjestötietoutta on lisätty ja vahvistettu järjestöjen infoilla/tietoiskuilla yksiköiden tiimeissä ja osastotunneilla. Työntekijöiltä kerätyn palautteen perusteella (n=73) 83 % heistä oli saanut uutta tietoa järjestötoiminnasta ja 86 % heistä koki pystyvänsä
hyödyntämään saatua järjestötietoa omassa työssään. Lähes kaikki vastanneista pitivät järjestötoimintaa tärkeänä (96 %). Avoimissa vastauksissa pidettiin tärkeänä infojen säännöllisyyttä.
 Järjestölähtöisen matalankynnyksen ohjauksen ja neuvonnan ja kaupungin antaman palveluohjauksen välistä sopimuksellista yhteistyötä on kehitetty vuodesta 2015. Rovaniemen Järjestötalossa sijaitsevassa Järjestöpiste JOIKUssa asioinneista henkilöistä ohjattuna pisteeseen tuli 25 %, heistä yli
puolet Rovaniemen kaupungin eri palveluyksiköistä. JOIKUSSA on onnistuttu tavoittamaan erityisesti työikäisiä työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä. Vuonna 2017 järjestöpisteestä ohjattiin
asioineita henkilöitä 34 eri järjestön matalankynnyksen toiminnan pariin. Järjestöpisteen toiminta
on alkanut vakiintua; vuonna 2018 järjestöpisteen sosiaalineuvoja on jalkautunut myös Rovaniemen kaupungin asukastuvalle ja Hyvinvointipiste Olkkariin. Järjestöpiste JOIKU organisoi järjestöjä
ja toimivia vapaaehtoisia osaksi Olkkarin toimintaan.
 Rovaniemen Järjestötalon verkkosivujen www.järjestötalo.fi käyttäjämäärä on kasvanut ja sivut on
linkitetty Rovaniemen kaupungin verkkosivuille. Rovaniemellä toimivia järjestöjä löytyy myös maakunnallisesta www.lappilaiset.fi verkkopalvelusta.

Matalankynnyksen palvelut lisääntyvät ja ongelmiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa
 Järjestöjen vahvistuneen keskinäinen yhteistyön myötä on pystytty vastaamaan tarpeeseen saada
kaikille avointa, mielekästä tekemistä ja omaa hyvinvointia edistävää ryhmämuotoista toimintaa,
joka on sisältänyt myös järjestöjen antamaa tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Tämän toteuttamiseksi järjestöt pilotoivat vuonna 2018 Järjestöklubia, jonka toteuttamisesta vastasi 14 eri järjestöä Neuvokkaan kanssa. Tavoitteena tarjota rovaniemeläisille matalankynnyksen
toimintaa monitoimijaisena yhteistyönä. Järjestöklubi –toiminnan pilotoinnin tulokset arvioidaan ja
jatko suunnitellaan sen pohjalta.
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Asukkaat löytävät tiedon eri palveluista helposti ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa
 Matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste JOIKU Rovaniemen Järjestötalossa tarjoaa sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisen antamaa apua ja tukea ilman ajanvarausta. Järjestöpisteessä asioinneista henkilöistä 75 % on löytänyt tarjotun tuen itsenäisesti. Järjestöpisteessä toimii myös vapaaehtoisia digikavereita sekä taloustukihenkilöitä.
 Järjestötietoutta on aiempaa helpompi tavoittaa järjestöjen e-julkaisuna julkaistavan toimintakalenterin, järjestötietoa kokoavien verkkopalvelujen avulla. Lisäksi järjestöt ovat koordinoidusti tavattavissa Hyvinvointipiste Olkkarissa ja Järjestötalon järjestöpisteen sosiaalineuvoja on jalkautunut
myös kaupungin eri palvelupisteisiin järjestötiedon kanssa.

Painopiste: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen
Rovaniemeläisten osallisuus ja vaikuttaminen vahvistuu, yksinäisyyden kokemukset vähenevät ja sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi kohenevat
 Rovaniemellä toimii lähes 30 järjestövoimin toteutettua matalankynnyksen kohtaamispaikkaa,
jotka lisäävät asukkaiden sosiaalista ja henkistä hyvinvointia ja vahvistavat sosiaalista osallisuutta.
Kohtaamispaikkoja: Rovaniemen Järjestötalo, Klubitalo Roihula, Tyttöjen talo, Rovaniemen Neuvokkaan vapaaehtoisten ohjaamat kohtaamispaikat keskustan ja kylien alueella 15 kpl, Muistitupa,
Omaishoitajien Taukopirtti, Balanssi ry, Rovalan Setlementin monikulttuurikeskus Moninet, Rovalan
Jokkatupa, Eläkeläistila Potkuri, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Perhetoimintakeskus. Rovaniemen Järjestötalon verkkosivuilla on pilotoitu vuoden 2018 aikana karttapohjaista koostetta em.
kohtaamispaikoista. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vWTOqsXoyFDKnAV_84N2-oWgMY&ll=66.70882108759865%2C26.03508839999995&z=7 Pilotointi ja tiedon keruun kehittäminen jatkuu vuonna 2019-2020. Lisäksi Rovaniemen seurakunnalla ja kyläyhdistyksillä on eri
puolella Rovaniemeä matalankynnyksen toimintaa.
 Rovaniemen Neuvokkaan kokoaman arviointitiedon perusteella (n=154) voidaan todeta, että osallistuminen matalankynnyksen toimintaan lisää koettua hyvinvointia, tuo piristystä päivään ja tarjoaa mahdollisuuden toisten ihmisten tapaamiseen.
 Neuvokas vastaa Suomen pohjoisimman vapaaehtoistyönkeskuksen toiminnasta ja sen yli 200 vapaaehtoisen hyvinvoinnista. Vapaaehtoisilta kerätyn arviointitiedon mukaan vapaaehtoistyön tekeminen edistää myös vapaaehtoisten omaa hyvinvointia.
 Maakunnalliseen järjestökyselyyn vastanneista Rovaniemelle rekisteröidyissä eri toimialojen järjestöissä (n=83) on toiminut yli 2600 vapaaehtoista vuonna 2017. Rovaniemellä toimivassa Suomen
pohjoisimmassa vapaaehtoistyönkeskuksessa toimi vuonna 2017 yhteensä 232 vapaaehtoista tehden yli 12 000 h vapaaehtoista auttamistyötä.
 Rovaniemen Järjestötalo on perustettu v 2015 tukemaan yhdistysten toiminnanedellytyksiä ja tarjoamaan kuntalaisilla yhdistysten toteuttamaa toimintaa. Järjestötalon toiminta on kasvanut tasaisesti. Järjestötalossa vuonna 2017 toimi 77 eri tahoa, joista järjestöjä oli 65. Järjestötalon yhdistyksille suunnattuja maksuttomia kokous- ja toimintatiloja varattiin 1239 kertaa. Toteutuneita tapahtumia ja toimintaa oli yli 1000 kpl/kertaa.
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