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1.
1. TAUSTAA

1.1. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Säätiön nimi ja kotipaikka
1 § Säätiön nimi on Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ja kotipaikka Rovaniemen
maalaiskunta.
Tarkoitus
2 § Säätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen maalaiskunnan alueiden ja kylien
elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia sekä perustamistilanteessa että
sen jälkeen, kun Rovaniemen maalaiskunta on lakkautettu ja siitä ja Rovaniemen kaupungista
on muodostettu uusi kunta.
Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita ja
muita osakkeita sekä olla jäsenenä eri yhteisöissä.
3§ Yleishyödyllisen tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja avustaa hankkeita ja
toimintoja, jotka lisäävät kunnan eri alueiden ja kylien vetovoimaisuutta sekä edistävät niiden
kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa. Tavoitteena on ylläpitää eri alueilla ja kylissä sellaiset
elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista.
Säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.
Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa mm. kunnan eri
alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi. Säätiö voi toteuttaa myös
muuta säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta palvelevaa toimintaa.

Säätiön toiminta-alueena on säätiön sääntöjen mukaisesti entisen Rovaniemen
maalaiskunnan alue kokonaisuudessaan.
1.2. Säätiön varat
Peruspääoma
Rahalahjoitus
Roi kpki maksusitoumus
500.000 € / vuosi
Yhteensä

1.000.000 €
9.000.000 €

18.000.000 €

31.12.2010 tilanne:
Rahastosijoitukset yhteensä
Tilikauden ylijäämä

13.382.700€
508.800€

8.000.000 €

2.
1.3. Varojen käyttö
Säätiön viiden ensimmäisen toimintavuoden varojen käyttö on jakautunut seuraavasti:

TUOTTO-OSUUKSIEN KÄYTTÖ 2007-2010

Elinkeinotoiminta
Maaseudun toimintaympäristö
Kulttuuri- ja virkistystoiminta
Oppimisympäristö
Jätevesiavustukset
Kyläkoulujen kuljetustuki
Ikäihmisten liikunta
Palvelukylien talvivalaistus
Kylien investointihankkeet
Selvitys- ja tutkimustoiminta

Budjetoitu

2007

2008

2009

205 431
25769
16 783
30000

171770
44858
23169

120000
24288
25050

6283

5163

Budjetti
2010
2011
95000
25689

22000
2526
32044

277 983

246 080

174 501

177 259

430 000

365 000

227 800

338 000

225000
30000
30000
36000
20000
30000
50000
30000
451 000

Säännöistä ei ole suoraan johdettavissa minkään toiminnan (kylien vetovoimaisuus, kulttuuri,
virkistys ja elinkeinotoiminta) erityisasemaa.
Huomionarvoisena on pidettävä sääntöihin kirjattua ehdotonta kieltoa siitä, että varoja ei
käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.
Säätiön säännöistä on johdettavissa säätiön toiminnan päälinjat:
- kylien vetovoimaisuus
- kulttuuri
- virkistys
- elinkeinotoiminta
Nyt suoritettu haastattelu on selvittänyt yhtä säätiön painopistealuetta.

3.

- Puusepänliike Oikaraisella -

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN MAASEUTUALUEIDEN YRITYSTEN SYVÄHAASTATTELU
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö toimi tilaajana hankkeessa, jonka hankinnassa
noudatettiin avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Rovaniemen kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/avoimet tarjouspyynnot ja Hilma (julkiset hankinnat)sivulla.
Arctic Vision Oy valittiin tehtävän toteuttajaksi. Hankinnan sopimusajaksi sovittiin 1.12.2010 28.2.2011. Käytännön toteutuksesta vastasivat Yrityspalvelu Tuija Laine ja Arctic Vision
Oy:stä TTM Aaro Lehtoniemi, jotka kumpikin omaavat vahvan ja pitkäaikaisen kokemuksen ja
elinkeinoelämän tuntemuksen Rovaniemen kaupungin maaseutualueesta.
Hankintasopimuksen mukaisesti toteutettiin 60 yrityksen syvähaastattelu, joiden tulokset on
esitetty jäljempänä. Kyselyn piiriin lukeutui noin 30 eri toimialaa, joten toimialakohtainen
kattavuus oli erittäin huomattava.
Haastateltavien yritysten valinta ja laaditut kysymykset tehtiin yhteistyössä tilaajan kanssa.
Haastattelujen tuloksiin ja toimeksisaajien kokemuksiin ja asiantuntijuuteen perustuen laadittiin
yhteensä 29 ehdotusta.
Haastattelulomakkeessa yrittäjiltä kysyttiin mm.: perustamisvuosi, koulutus, liikevaihtoluokka,
henkilökunnan määrä, työvoimatarve, toimitilat sekä mahdollinen lisätarve, investointitarve,
asiantuntijatarve, opastetarve, tulevaisuus, yhteistyö, jatkaja, säätiön ja julkisen rahoittajan
tunnettuisuus, kehittämistoimenpiteet sekä yritysten että kylien osalta ja kartoitettiin yrityksen
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
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Yritysten sijainti

8%
12 %

26 %

23 %

10 %

8%
5%

8%

Kittilän länsipuoli
Kittilän itäpuoli
Pellontie
Alakemijoki
Ranuantie
Yläkemijoki
Sodankyläntie
Napapiiri

Yritysten alueellinen sijainti huomioitiin tasapuolisesti, kun valittiin haastateltavia yrityksiä
tilaajan kanssa.

Yritysten perustamisajankohta

12 %
28 %
17 %

43 %

1970-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010

Haastatelluista yrityksistä 71 % oli perustettu kahden viimeisen vuosikymmenen aikana
(1991-2010). Luku osoittaa, että maaseutualueella on vetovoimaa.

5.

Yrittäjien koulutustausta

90
80
70

peruskoulu

60
50

ammatillinen
koulutus
korkeakoulututk

83 %

40
30
20
10

10%

7%

0

Maaseutuyrittäjät ovat hyvin koulutettuja.

Yritysten liikevaihtoluokka

3%

0- 20 000 eur
18 %

69 %

10 %

20 000-50 000
eur
50 000-100 000
eur
yli 100 000 eur

Haastatelluista 42 yrityksen liikevaihto ylitti 100 000 euron rajan.

6.

Yritysten
työntekijämäärä

20 %
28 %
7%

yrittäjä yksin
2 - 5 hlöä
6-10 hlöä
yli 10 hlöä

45 %

Haastatelluista 60 yrityksestä 17 oli yksinyrittäjää, 2-5 henkilöä työllistäviä 27 ja
6-10 henkilöä työllistäviä 4 yritystä. Yli 10 työntekijää työllistäviä yrityksiä haastatteluun
piiriin kuului 12.

Yritysten työvoimatarpeet

8%

27 %
65 %

ei tarvetta
sesonkina
välitön tarve

Haastatelluista 65 % uskoi selviytyvänsä jatkossa nykyisellä työvoimalla. Sesonkityövoimaa
tarvitsi 27 % yrityksistä.

7.

Yritysten toimitilat

3%

15 %

oma
vuokrattu
ei pysyvää
toimitilaa

82 %

Omissa tiloissa toimi 82 % yrityksistä, vuokratuissa 15 % ja 3 %:lla ei ollut pysyvää toimitilaa.

Yritysten toimitilojen lisätarve

80
70
60
50
40

kyllä
ei

70 %

30
20
30 %

10
0

Yritysten toimitilojen lisätarveprosentti oli 70, mikä osoittaa uskon yrittämiseen olevan
edelleenkin vahva maaseudulla.

8.

Yritysten investointitarpeet

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

kyllä
ei

88 %

12 %

Huomattavan korkea tarve investoida viestittää maaseutuyritysten dynaamisuudesta.

Yritysten koulutus- ja asiantuntijatarpeet

70
60
50
40
60 %

30
20

kyllä
ei

40 %

10
0

Yritysten koulutus- ja asiantuntijatarpeita esiintyi kohtuullisen paljon. Huomattava osa piti
omien järjestöjen järjestämiä koulutuksia riittävinä.

9.

Yritysten opastetarpeet

70
60
50
40

kyllä
ei
ehkä

64 %

30
20

30 %

10
6%

0

Yritysten opastetarpeista on kerrottu laajemmin kohdassa 3.

.

Yrittäminen maaseudulla

7%
8%

85 %

Yrityksen sijaintia maaseudulla piti hyvänä 85 %.

etua
haittaa
ei osaa sanoa

10.

Yritysten välinen yhteistyö

90
80
70
60
50

kyllä
ei

85 %

40
30
20
10

15 %

0

Lähes kaikki maaseutuyritykset ovat ymmärtäneet yhteistyön tärkeyden.

Yritystoiminnan jatkuminen

jatkaja tiedossa

23 %
42 %

ei jatkajaa
35 %

ei
ajankohtainen

Lähes puolella yrityksistä oli jatkaja tiedossa ja joka neljäs ei kokenut asiaa ajankohtaiseksi.

11.

Yrityksen tila 3-5 vuoden kuluttua

70
60
pysyy
samanlaisena
kasvaa

50
40
60 %

30

supistuu
20

37 %

10
3%

0

60 % haastatelluista uskoi kasvuun seuraavan 3 – 5 vuoden aikana.

Yritysten vahvuustekijät

13 %

12 %
48 %
14 %

13 %

Vahvuuksista eniten arvostettiin osaamista.

Osaaminen
Tuote
Talous
Sijainti
Muut

12.

Yritysten heikkoudet

10 %

Yksinyrittäminen
Pääoman puute
Osaaminen
Markkinointi
Muut

12 %
46 %
13%

19 %

Heikkouksista yksinyrittämistä pidettiin merkittävimpänä.

Yritysten mahdollisuudet

Uudet tuotteet /
palvelut
Investoinnit

8%
6%
10 %
58 %
18 %

Yhteistyö
Kansainvälisty
minen
Muut

Uusiin tuotteisiin ja palveluihin uskoi yli puolet haastatelluista.

13.

Yritysten uhat

Talous
12 %

Terveys
31 %

8%

Kilpailu
13 %

16 %

Luonnon
katastrofit
Byrokratia

20 %

Muut

Yleistä taloustilannetta ja omaa terveyttä pitivät suurimpana uhkana yli puolet haastatelluista.

Julkisen tukijärjestelmän tunnettuisuus

90
80
70
60
50

kyllä
ei

83 %

40
30
20
10

17 %

0

Yritykset osoittivat tuntevansa julkista tukijärjestelmää.

14.

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön
tunnettuisuus
45
40
35
30
25
20
15

40 %

32 %

kyllä
ei
on kuullut

28 %

10
5
0

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön roolia maaseudun kehittämistyössä voidaan
viestinnällisesti tehdä tunnetummaksi.

3. TIENVARSIOPASTEET
Tarjouspyynnössä edellytettiin yhtenä toimenpiteenä tienvarsiopastauluja tarvitsevien yritysten
kartoitus.
Yrityshaastattelun perusteella hajanaista tarvetta opasteisiin esiintyi.
Asiasta järjestettiin 7.12.2010 neuvottelu, johon osallistuivat Kauko Kaarninen
Lapin Ely-keskuksesta, Heli Välikangas Rovaniemen kylien kehittämissäätiöstä ja
Aaro Lehtoniemi Arctic Vision Oy:stä. Neuvottelussa ilmeni, että koko maahan on suunnitteilla
uusi ohjeistus tienvarsiopasteista. Ennakkotietojen mukaan ohjeistus tulee olemaan nykyistä
lupakäytäntöä joustavampi.
Lupien myöntö on hallinnollisesti siirretty Tampereen Ely-keskuksen hoidettavaksi.
Ns. viralliset tienvarsiopasteet käsitellään yksittäin hakemusten perusteella.
Ulkomainontaa koskevat säännökset siirtyivät luonnonsuojelulaista maantielakiin 1.1.2006.
Tienvarsimainonta on pääsääntöisesti kielletty. Tarpeelliseksi katsotuille mainoksille voi
tiehallinto myöntää poikkeusluvan.
Tiealueelle mainoksia ei saa asettaa. Tienvarsialueen ulkopuolellakin mainosten asettaminen
edellyttää poikkeuslupaa. Harkituin perustein lupa voidaan myöntää mainokselle, joka ei
vaaranna liikenneturvallisuutta ja on ympäristön kannalta sopusoinnussa.

15.
Poikkeuslupa on määräaikainen ja lupamaksu on 307 euroa. Myös kielteinen päätös on
maksullinen, maksu on 22 euroa.
Ulkomainontakielto ei koske kokous-, tiedotus-, huvitilaisuuksia, vaaleja koskevaa ilmoittelua
eikä myöskään rakennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua paikalla
harjoitettavasta toiminnasta.
Mainoslaitteen sijoittamiseen tarvitaan aina myös maanomistajan lupa. Kun tämä on
kunnossa, hakijan on käännyttävä toimivaltaisen viranomaisen puoleen.
Ehdotus:

Säätiö voi osallistua uuden ohjeistuksen sallimien
tienvarsiopasteiden tukemiseen. Päätökset opasteiden
tukemisesta tehdään tapauskohtaisesti.

4. EHDOTUKSET MAASEUDUN ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMISEKSI
Seuraavat ehdotukset perustuvat osittain syvähaastatteluista saatuun informaatioon,
sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin ja omaan vahvaan näkemykseen ja
kokemukseen maaseudun elinkeinojen kehittämisestä.

4.1. Yritykset
4.1.1. Palveluseteli
Palvelusetelitoiminta on koettu yrityskentällä tarpeelliseksi ja joustavaksi tukitoimenpiteeksi.
Toimintaa on perusteltua jatkaa. Saadun palautteen perusteella tuen myöntämisperusteita ja
ehtoja olisi hyvä muuttaa ja tuen enimmäismäärää korottaa. Korotettu tukisumma olisi
oikeudenmukaisempi suuremmille ja ulkopuolisia työllistäville yrityksille, joissa tuen hakemisen
erääksi esteeksi on annetussa palautteessa koettu tuen marginaalisuus toiminnan laajuuteen
nähden.
Tuen myöntämisehtoihin tulisi saadun palautteen perusteella tehdä lievennyksiä.
Nykytilanteen mukaan, jos hakijalle on myönnetty palvelusetelitukea kahtena vuotena,
kolmatta kertaa tukea ei voida myöntää. Nykykäytäntö tarjoaa maksimissaan 1000 euron
kertatuen, joka tarkoittaa vähintään 1666,66 euron (alv 0 %) hankintaa tukitason ollessa 60 %.
Keskeinen ongelma piilee siinä tulkitaanko kaksi hakukertaa tuen maksimaaliseksi
hyödyntämiseksi vaikka tehdyt hankinnat ovat olleet huomattavasti alle maksimituen 1000
euroa.
Parannusta järjestelmään toisi linjaus, jonka mukaan samalle yritykselle voitaisiin myöntää tuki
max 2 krt 5 viiden vuoden aikana, joka tarkoittaisi sitä, että sama yritys voi 10 vuoden aikana
käyttää palveluseteliä max 4 krt. Ns. monitoimialayritykset esittivät ajatuksen myöntökertojen
kytkemistä toimialakohtaiseksi. Esim. yritys, joka harjoittaa matkailua ja rakennusurakointia
olisi oikeutettu tukeen molemmilla toimialoilla.

16.
Tuen nimen muuttamista esim. yritysseteliksi voisi harkita, jolloin viestitetään tuen
kohdistamista selkeämmin tavoitteelliseksi kannustimeksi yrityksen kehittämiselle eikä sitä
siten mielletä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämään tukimuotoon. Nykyisen nimikkeen
”palveluseteli” käyttöä voitaisiin laajentaa koskemaan kulttuuri- ja virkistyspalveluja. Tämän
setelin nimi voisi jatkossakin olla palveluseteli.
Palvelusetelijärjestelmän vaikuttavuutta on selvitettävä jatkuvasti. Esim. luomalla
seurantajärjestelmä, jossa 3 - 5 vuoden välein tehtävällä yrityshaastattelulla selvitetään
järjestelmän toimivuus.
Haastatteluista johdetut keskeisimmät tukijärjestelmän parannusehdotukset:

Ehdotus 1:

Tuen maksimimäärä olisi 5000 euroa ja tukea voitaisiin myöntää
maksimissaan 2 krt 5 vuoden aikana.

Ehdotus 2:

Yrittäjien hyvinvointi olisi otettava yhdeksi tuettavien
toimenpiteiden kohteeksi ( esim. tyky-setelin muodossa)

Ehdotus 3:

Tukiseteliä olisi voitava käyttää myös yrityskohtaiseen
koulutukseen (esim. yrityksen ensiapukoulutus).
Tuki tulisi sitoa koulutettavien määrään.

Ehdotus 4:

Yritysten välisen yhteistyön edistäminen tulisi saattaa tuen piiriin.
Tarpeellisena voidaan pitää maaseutuyritysten aktivoitumista eri
toimijoiden kanssa esim. osallistuminen Rovaniemen Matkailu ja
Markkinointi Oy:n yhteismarkkinointiin .

Ehdotus 5:

Yritystreffeistä (myyjä- ja ostajayritysten tapaamiset) olisi tehtävä
vähintään joka toinen vuosi toteutettava tapahtuma.

Ehdotus 6:

Hoidettu maksuhäiriö ei saisi olla esteenä tuen myöntämiselle.

17.

- Nukketehdas Jaatilassa -

4.1.2. Sosiaalinen ja sähköinen media
Internettiä ja erityisesti sosiaalista mediaa hyväksikäyttäen maaseutuyritykset saisivat
palvelunsa laajempaan tietoisuuteen. Haastattelujen perusteella sosiaalisen media käyttö oli
vähäistä.
Maaseudun keskeisimpiä ongelma-alueita nyt ja tulevaisuudessa, mikäli toimenpiteisiin ei
ryhdytä, ovat syrjäytyneisyyden, kanssakäymisen vähenemisen ja yhteisöllisyyden puute.
Ts. keskeisimmät tyypillisen maaseutuelämän elementit ovat vaarassa romuttua.
Tämän kehityksen suunta rikkoisi koko maaseutuidyllin.
Ennakkoluulottomasti olisi hyödynnettävä kaikki tulevaisuuden keinot ja välineet. Keskeiseen
rooliin tässä nousee sähköisen viestinnän tarjoamat mahdollisuudet. Ongelma on yhteinen
yrityksille ja kylien asukkaille; tarvitaan riittävä perusinfra (valokaapeli yms.) ja rinnalle riittävä
koulutus alkeellisesta netin käytöstä ammattimaiseen viestintäliikenteen hallintaan.
Todettakoon myös, että paikkatieto on nopeasti tulossa uuden sukupolven älypuhelimiin ja
muihin mobiileihin päätelaitteisiin. Internet älypuhelimissa paikkatieto on yleistymässä.
Keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä, mobiili-internet yhdistettynä paikkatietoon voi avata uusia
mullistavia mahdollisuuksia siihen miten kuluttajat (matkailijat, paikkakuntalaiset, jne) löytävät
Rovaniemen maaseutualueiden palvelut, mikäli näitä palveluita osataan oikealla tavalla tuoda
esille mobiilissa Internetissä.
Tämä mullistus tulee todennäköisesti tapahtumaan vuosina 2013-2015, vähän kuin
sosiaalisen (Facebook, jne) median mullistus on tullut vuosina 2010-2011.

18.
Ehdotus 1:

Tulisi laatia yhteinen sivusto ja linkitys paremmin rovaniemeläisiin
matkailusivustoihin, joista tärkein on Joulupukin Internet TVkanava www.santatelevision.com miljoonalla kävijällään. Muita
tärkeitä ovat myös www.visitrovaniemi.fi sekä
www.santaclausvillage.info ja www.laplandfinland.com, joiden
kävijämäärät ovat noin 300 000 – 350 000. Paras tapa
näkyvyyttä olisi se, että kohteesta tehtäisiin oma video, jonka
levitys hoidettaisiin tehokkaasti käyttämällä hyväksi julkisia ja
yksityisiä sivustoja.

Ehdotus 2:

Yritysten www.sivut tulisi optimoida hakukoneille, jotta
hakukoneet kuten Google ja sitä kautta kuluttajat löytävät
paremmin näiden yritysten palvelut. 99 % Rovaniemen
maaseudun yrityksillä, joilla on www.sivut, ovat
hakukoneoptimoimatta. Maaseutu-alueiden yritykset opetettaisiin
myös seuraamaan omien sivujen kävijämäärien kehittymistä ja
sitä mistä maista ja minkä linkkien kautta kävijät tulevat (Google
Analytics opastus).
Tarvittaessa yritystä myös opastettaisiin maksullisen Google
Adwordsin ohjelman käytössä: maksullista Google Adwords
ohjelmaa ei ole syytä käyttää, jos sivuja ei ensin ole optimoitu
hakukoneille, mutta se saattaa hyvin täydentää
hakukoneoptimoinnin tuloksia (jopa 250-400 euroa vuodessa voi
riittää tehokkaaseen Internet-mainontaan).

Ehdotus 3:

Yrityksille tulisi luoda Internet video (tai videoperhe, jos esim.
useampia teemoja ja kieliversioita), joka laitettaisiin Youtubeen
(siten että se myös optimoidaan Youtuben ja Googlen
hakukonetta varten) kaikkien ihmisten nähtäväksi. Video sitten
myös upotettaisiin yrityksen omalle www-sivulle ja alueen
tärkeimmälle Internet TV-kanavalle kuten kohdassa 1 on mainittu.

Ehdotus 4:

Yrityksille tehtäisiin omat Facebook sivut sekä oma Facebook
viestintästrategia. Lisäksi niille yrityksille, joilla ei vielä ole omia
www-sivuja, tehtäisiin omat, helposti päivitettävät dynaamiset
sivut.

Toimeksiannon saaja on kartoittanut alustavasti edellä esitettyjen toimenpiteiden kustannuksia
ja päätynyt seuraaviin arvioihin:
-

www.sivut: 1200 – 2600 euroa +alv riippuen yrityksen palveluista
ja kieliversioiden määrästä
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-

hakukoneoptimointi, linkitysoptimointi ja Google Analytics opastus:
550 – 750 euroa + alv /yritys, riippuen asiakkaan www-sivujen
sisällöstä ja niiden kieliversioista jne.

-

internet-videon teko, Youtubeen asentaminen, Youtube
hakukoneoptimointi ja mahdollinen asiakkaiden sivuille optimointi :
Videon teko: 850 -1350 euroa+ alv (riippuen kohteesta), asennus
ja optimointi: 100 - 250 euroa + alv

-

asiakkaan Facebook-sivujen teko ja Facebook opastus:
550 – 900 euroa +alv (riippuen siitä tuleeko vain yksi useampi
Facebook kieliversio)

-

Google Adwords opastus: 150 – 300 euroa
(kieliversiosta riippuen)

4.1.3. Yrityskummit
Yrityskummitoiminta on koettu eri paikkakunnilla merkittäväksi yrityksiä ja yrittäjiä palvelevaksi
järjestelmäksi. Rovaniemellä toimintaa ei kuitenkaan käytännössä esiinny. Yksinyrittäjä pohtii
yrityksensä asioita yleensä liian paljon yksin. Luotettavan kumppanin kanssa tapahtuva
keskustelu ja mielipiteiden vaihto tuo rakentavan lisäelementin yrittämiseen. Kokemukset
yrityskummitoiminnasta ovat pääosin erittäin myönteisiä.

Ehdotus:

Säätiö selvittää mahdollisuudet yrityskummitoiminnan
käynnistämiseen toimialueellaan.

- Puualan yrittäjä Hirvaalta -
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4.1.4. Toimialakohtaiset kehittämissuunnitelmat
Säätiön toimialueelle olisi perusteltua laatia laajempia toimialakohtaisia
kehittämissuunnitelmia, joilla pystyttäisiin ohjaamaan ja ennakoimaan kehityksen suuntaa.

Ehdotus:

Laaditaan toimialakohtaiset kehittämissuunnitelmat eri
painopistealueille, joita voisivat olla kylmä- ja talvitestaus ja
puutoimiala. Jokaisesta laaditaan oma hankesuunnitelma, jossa
määritellään hankkeen kustannukset. On selvitettävä julkisen
rahan saanti. Hankkeet on suunniteltava huolellisesti ja ne tulee
olla riittävän pitkäaikaisia.

4.1.5. Alueelliset kehittämissuunnitelmat
Napapiirin merkitystä maaseutualueen yritysten kehittämisessä ei ole läheskään osattu
hyödyntää. Hyvä asia on jo se, että Napapiirin myymälöissä on useiden kymmenien
maaseutuyritysten tuotteita saatavina. Esim. esitetyillä Yritystreffien uudelleen herättämisellä
voidaan tätä tavoitetta edistää.
Muita mahdollisia alueita olisivat jokivarret ja eri palvelukylien muodostamat alueet.

Ehdotus:

Toimialueelle laadittaisiin yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa
konkreettinen toimenpideohjelma, joka tukisi yritysten ja kylien
yhteistyön kehittymistä.

4.1.6. Muut maaseutualueelle kohdistettavat tukitoimenpiteet
4.1.6.1. Lumivarmuuden takaaminen
Ensilumen turvaamiseksi käytössä olisi oltava riittävä määrä lumitykkejä. Sillä varmistettaisiin
lumen riittävän aikainen saanti. Tykkien vuokraaminen muilta toimijoilta ei käytännössä ole
mahdollista, koska lumetustarve ajoittuu pääasiassa samoihin aikoihin.

Ehdotus:

Säätiö selvittää mahdollisuudet osallistua lumitykkikapasiteetin
lisäämiseen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
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4.1.6.2. Yritysidean kehittäminen
Haastattelussa mukana ollut yrittäjä Olavi Pokka on kehittänyt rakennuselementtien
tuotantolinjan Hirvaalle. Tuotanto tapahtuu 750 m²:n hallissa, jossa rakennuselementit
valmistetaan. Kehitystyötä hyödynnetään Napapiirille rakenteilla olevan mökkikylän
toteutuksessa. Yrittäjä on kiinnostunut kehittämään testattua tuotekonseptia alan oppilaitosten
kanssa. Konseptia voisivat hyödyntää eri kylissä vastaavanlaisesta yrittämisestä kiinnostuneet
tahot.

Ehdotus:

Säätiö voisi edesauttaa yrittäjän ja oppilaitoksen yhteistyön
kehittämistä.

- Ravintola- ja majoitusyritys Auttissa -

5. EHDOTUKSET ROVANIEMEN KYLIEN ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISEKSI
5.1. Kunnalliset palvelut
Yrityshaastattelujen keskeinen sanoma oli huoli kunnallisten palveluiden säilymisestä ja
tasosta kylillä. Yrittäjät näkivät oman yritystoiminnan kehittämisen yhtenä keskeisimpänä
edellytyksenä kunnallisten palveluiden kehittymisen alueella.
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5.1.1. Tontit
Tonttien niukka tarjonta nähtiin yhtenä keskeisenä kylien kehittymisen esteenä. Luottamus
eri alueiden tasapuoliseen kehittämiseen ja kehittymiseen ei ole täydellinen.
Tonttien puute nähtiin joissakin haastatteluissa jopa kaupungin johdonmukaisena toimintana
maaseudun elinvoimaisuuden alasajamisena. Erityisesti tonttikysyntää tuntuisi kylillä olevan
hyville ja keskeisille paikoille. Säätiö voi sääntöjensä mukaan omistaa toimintaansa varten
kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Ehdotus:

Säätiö myötävaikuttaa Tonttitreffit -nimisen tapahtuman järjestämistä
kylille kylätoimikuntien/kyläyhdistysten kanssa. Tonttitreffeillä
pyritään saattamaan yhteen asuin- ja vapaa-ajan tonttien omistajat ja
tonteista kiinnostuneet.

5.1.2. Tievalaistus
Kittilän itäpuolentie välillä Meltaus - Saarenkylä esiintyy pistekohtaisia tarpeita
tievalaistukselle, jotka ovat tärkeitä turvallisuuden ja opastettavuuden vuoksi.

Ehdotus:

Säätiö saattaa esille tulleet tievalaistustarpeet asianomaisten
tahojen tietoon.

5.1.3. Jätevesilainsäädännön vaatimukset
Haastattelujen perusteella ilmeni mielenkiintoa liittyä kunnalliseen viemäröintiverkostoon.
Erityisen suurta kiinnostus oli mm. Lehtojärven ja Sierijärven alueilla.

Ehdotus 1:

Säätiö selvittää mahdollisuudet osallistua uuden jätevesilain
velvoitteiden kustannuksiin.

Ehdotus 2:

Säätiö selvittää mahdolliset yhteistyökohteet maaseutualueilla
Napapiirin Veden kanssa.

5.1.4. Moottorikelkkareitistöt, latuverkostot ja liikenneväylät
Yrityshaastattelut toivat esille selkeän ongelman. Kittilästä tuleva moottorikelkkareitti
ulottuu tällä hetkellä Kittilän ja Rovaniemen rajalle. Reitin jatkaminen Rovaniemelle olisi
tarkoituksenmukaista. Kaupungin moottorikelkkarunkoreittien toteutuksesta tulisi vastata
pääasiassa valtio ja kyläreiteistä kaupunki. Säätiö voisi osallistua niihin kustannuksiin, jotka
aiheutuvat yrityksiin vedettävistä pistoreiteistä.
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Lisäksi Tiaisessa nähtiin tarpeelliseksi kuntolatu laavuineen, jota myös yritykset voisivat
hyödyntää ohjelmapalvelutarjonnassa ja Nivankylän vanhan kylätien varteen kaivattiin
liikenneturvallisuuden lisäämiseksi kevyen liikenteen väylää.

Ehdotus:

Säätiö kartoittaa tarvittavat pistoreitit yrityksiin.

- Korvalan kestikievari nelostien varrella -

5.1.5. Kylien maisemointityöt
Haastateltavat toivoivat kaupungin panostavan asukkaiden viihtyvyyteen mm. kunnostamalla
jokivarsia.

Ehdotus:

Kyläkohtaisten maisemanhoitosuunnitelmien laatimisen tarve
selvitetään.
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5.1.6. Kylätalot
Yhteisillä kokoontumispaikoilla on keskeinen merkitys yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen
kanssakäymiseen. Kyläläiset tarvitsevat paikan, johon on mukava ja helppo tulla. Tulevaisuus
asettaa toimivalle kylätalolle kovat haasteet: miten turvataan kylätalon tulevaisuus, miten
hoidetaan vuotuiset ylläpitokustannukset, kuinka kehitetään kylätalotoimintoja, miten jaetaan
kylätalon käyttö ja kuinka turvataan kylätalon infrastruktuuri ja sen kehittyminen (mm.
tasokkaat internet-yhteydet). Kylätalo on nähtävä tulevaisuudessa ”olohuoneena”, jonne kylän
väki voi kokoontua vastaanottamaan esim. heille kohdennettua HD-tasoista ohjelmaa.
Tiedossa on, että koko maata kattavaa tietotekniikkaa hyödyntävää palveluinnovaatiokonseptia kehitetään. Lähtökohtana ensisijaisesti on kohderyhmänä kyläyhteisöille suunnattu
televisionomainen ohjelmisto, joka kokoaa säännöllisin väliajoin/ haluttaessa kylien asukkaat
yhteisölliseen/elämykselliseen katseluun ja samalla ohjelmistoon liittyvään keskusteluun.
Ohjelmisto suunnitellaan alusta lähtien kohderyhmälähtöiseksi ja interaktiiviseksi, joka
mahdollistaa osallistumisen ja palautteen antamisen. Oikein varustettuna kylätalot voisivat
toimia myös ”studioina”; ts. tiloina, joissa kyläläiset, painotuksena nuoret, voivat vaikka tuottaa
omia videoitaan, musiikkiaan tai kuvata näytelmiään ja esitelmiään jne. sekä jakaa ne
sosiaalisten verkostojen kautta. Mukana voi olla Rovala-opisto tai muita vastaavia
mediapainotteisia toimijoita.

Ehdotus:

Suoritetaan kylätalojen kartoitus, jossa selvitetään nykytila:
ylläpitokustannukset, toimintojen laajuus, tulevaisuuden näkymät
ja arvio kylätalojen ja niihin liittyvien toimintojen kehittämisestä.

5.1.7. Kokoontumis-, virkistys- ja tapahtumapaikat
Meltauksessa tuotiin esille toive kokoontumis-, virkistys- ja tapahtumapaikasta. Toteutetuista
kokoontumispaikoista Songassa sijaitsevaa Oitolanrantaa pidettiin esimerkillisenä. Vastaavaa
konseptia voitaisiin hyödyntää myös muissa kylissä. Paikkojen suunnittelussa olisi hyvä
huomioida ohjelmapalveluyritysten tarpeet. Juotaksella esitettiin toive uimarannasta.

Ehdotus:

Selvitetään kyläkohtaisesti Oitolanranta –tyyppisten
kokoontumis/tapahtumapaikkojen ja uimarantojen tarve ja
toteuttamismahdollisuudet.

5.1.8. Tietoliikenneyhteydet
Haastattelut osoittivat selkeitä puutteita nettiyhteyksien toimivuudessa ja tasossa eri puolilla
säätiön toimialuetta. Riittävän tasokkaat yhteydet ovat ehdoton edellytys yritysten yhteyksien
turvaamisessa ja palvelevat myös kyliä ja niiden asukkaita.

Ehdotus:

Säätiö seuraa internet-yhteyksien infrastruktuurin kehittymistä
toimialueellaan ja osallistuu tarvittaessa mahdollisiin
investointeihin.
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5.1.9. Kunnallisten palveluiden tasapuolisuus
Yrityshaastattelu toi esille kunnallisten palveluiden saatavuudessa tilanteen, jossa
60 talouden taajama on teiden kunnossapito- ja muiden ympäristöpalveluiden (puisto ja
leikkikentät) saatavuuden ulkopuolella. Näistä velvoitteista on joutunut vastaamaan yksityinen
yrittäjä. Hirvaan entisen konekoulun alue on tyyppiesimerkki väliinputoaja-asemaan
joutuneesta asuinalueesta. Alueella ei ole kaavoituksen tuomaa velvoitetta kaupungille.
Väestöllisesti Hirvaan entinen konekoulun alue vastaa kokonaisuudessaan pientä kylää.
Kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden tunnusmerkistöä tällainen tilanne ei täysin täytä.
Vastaavanlaisia alueita ovat entiset voimalaitoskylien asuntotaajamat.

Ehdotus:

Säätiö myötävaikuttaa ilmeisen epäkohdan poistamiseen.

5.2. Yksityiset palvelut
5.2.1. Monitoimipalveluyritykset
Tarvetta ns. kylätalkkaritoimintaan esiintyi paljon. ”Kun edes joku kerran viikossa kävisi”.
Tämä lause sanottiin useassa haastattelussa ääneen, koska yrittäjien huoli alueen asukkaiden
peruspalveluiden säilymisestä on erittäin suuri. Näihin palveluihin lukeutuu viikoittaiset
kauppa-, posti- ja muu asiointipalvelut. Kuntataloudellisesti asia on erittäin merkittävä, koska
mitä pitempään asukas pystyy omatoimiseen asumiseen kotona, sitä edullisempaa se
yhteiskunnalle ja kotikunnalle on.
Tarvetta näyttäisi esiintyvän ainakin palvelukylissä yritykselle, jonka tehtäviin kuuluisi esim.
talonmies- ja siivouspalvelut, sekä ateriapalvelut.
Säätiö voisi omilla toimenpiteillään myötävaikuttaa siihen, että palvelukyliin syntyisi tämän
tyyppistä yritystoimintaa.
Edellä esitetty palveluyritystarve voitaisiin tyydyttää myös osuuskuntamallilla.
Osuuskuntamuotoista palveluyritystoimintaa on olemassa, mutta merkkejä toimintamallin
hiipumisesta esiintyi jossain määrin.

Ehdotus:

Monitoimipalveluyritysten syntyminen varmistetaan erillisellä
kehittämishankkeella.
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- Monialayrittäjät Songasta -

5.2.2. Vapaa-ajan asunnot
Rovaniemellä oli vapaa-ajan asuntoja 4175 kpl vuonna 2009 (lähde: Rovaniemen matkailun
kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus ). Valtaosa näistä on säätiön toimialueella.
Vapaa-ajan asuntojen hyödyntämisestä kylien elinvoimaisuuden lisäämiseksi tehty selvitys
tulisi päivittää.

Ehdotus:

Säätiö tutkii mahdollisuudet kartoittaa toimialueensa vapaa-ajan
asuntojen hyödyntämisen.

5.3. Muut maaseutua palvelevat toiminnot
Rovaniemen kylien yrittäjiä palvelisi Wanhan kauppahalli –tyyppisen kauppapaikan
rakentaminen liikenteellisesti keskeiselle paikalle Rovaniemen kaupungin ydinkeskustaan.
Osin haastattelujen perusteella ja yleisten kehitystrendien mukaisesti on arvioitavissa, että
paikallisen ruoan merkitys kasvaa tulevaisuudessa kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä.
Säätiön toimialue laajuudessaan muodostaa erinomaisen potentiaalin riittävään
tuotetarjontaan kauppahallityyppiseen myyntipaikkaan. Paikaksi sopisi nelostien kansi
Revontulikeskuksen pohjoispuolella.
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Ehdotus:

Säätiö selvittää ROVANIEMEN MARKKINAT –nimisen
kauppahallityyppisen myyntipisteen rakentamisen Rovaniemen
ydinkeskustaan. Kauppahallin koko määrittyy tehtävän
hankesuunnitelman perusteella. Rovaniemen kylien
kehittämissäätiö myötävaikuttaa investoinnin toteuttamista.
Julkisen tuen mahdollisuus investointiin on selvitettävä.

6. LOPUKSI
Toimeksianto osoittautui kokonaisuudessaan haasteelliseksi. Syvähaastattelujen
aikatauluttaminen joulun molemmin puolin saatiin kuitenkin sovitettua yrittäjien kiireiden
lomaan. Haastattelujen kesto vaihteli 1,5 – 3,5 tuntiin.
Yritykset kokivat haastattelun hyvin myönteisenä. Haastattelun yhteydessä oli mahdollisuus
myös pohtia yrityksen tilaa. Usean yrittäjän mielestä tämän tyyppistä avointa, mutta
luottamuksellista keskustelua pitäisi voida käydä useammin. Pieneltä yrittäjältä puuttuu usein
kumppani keskinäiseen ajatusten vaihtoon. Haastattelun aikana yrittäjät saivat myös ohjeita ja
neuvoja yritystoiminnan kehittämiseen.

