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1. TAUSTA
Rovaniemen kasvuohjelma perustuu kaupunginvaltuuston 11.12.2017 hyväksymään Rovaniemen kaupunkistrategiaan vuodelle 2025 ja se korvaa aiemman
vuosille 2016–2018 laaditun elinkeino-ohjelman lisättynä työllisyyden edistämiseen ja osaavan työvoiman saantiin vaikuttavilla toimenpiteillä.
Kasvuohjelmassa esitetään keskeiset elinvoimaa lisäävät toimenpiteet. Rovaniemen keskeisimmät muutostrendit sekä visio ja arvot on esitetty kaupunkistrategiassa.
Kasvuohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutumisesta vastaa Rovaniemen kaupunki ja toimintaa ohjaa kaupunginhallituksen alainen luottamushenkilöistä koostuva konsernijaosto, jonka puheenjohtaja on kaupunginhallituksen
puheenjohtaja ja esittelijä on kaupunginjohtaja.
Rovaniemen kaupunki ostaa kasvuohjelmaan liittyvät operatiiviset toimenpiteet pääsääntöisesti kaupunkikonserniin kuuluvilta yhtiöiltä Rovaniemen Kehitys
Oy:ltä ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä. Työllisyyden edistämiseen
liittyvät palvelut Rovaniemen kaupunki ostaa pääosin Eduro -säätiöltä.
Kasvuohjelma kattaa kehittämisen painopisteet vuosille 2019 ja 2020. Ostettavat palvelut ja yksilöidymmät toimenpiteet määritellään vuosittain Rovaniemen Kehitys Oy:n, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n ja Eduro -säätiön
kanssa tehtävissä tulossopimuksissa Rovaniemen kaupungin talousarvion
antaman raamin puitteissa.
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Konsernijaosto

ELINVOIMAPALVELUT
Kaupunginjohtaja
Elinvoimajohtaja
Elinvoimajohtamisen prosessit, edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö, innovaatiotoiminta,
hankerahoitus ja investointien aktivonti, strateginen alueiden käyttö
Elinkeinot ja
kainsainvälinen
yhteisö

Työllisyys ja
maahanmuutto

Alueelliset
palvelut

Palvelusopimukset
Rovaniemen Kehitys Oy
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy
Eduro -säätiö

Kasvuohjelman toimenpiteitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.
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1.1.KAUPUNKISTRATEGIAN ELINVOIMAA 		
LISÄÄVÄT PAINOPISTEET
Kaupunkistrategiassa on tavoitteeksi esitetty elinvoimaiset ja monipuoliset
elinkeinot, mikä tarkoittaa seuraavien kokonaisuuksien myönteistä kehittymistä:
• Yritysten kasvumahdollisuudet paranevat
• Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa
• Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta vahvistuu
• Koulutustarjonta on houkuttelevaa ja yhteistyö eri toimijoiden välillä		
vahvistuu
• Ympärivuotinen matkailu lisääntyy
• Rovaniemi on arktisen osaamisen ja kiertotalouden vahva toimija
Kaupunkistrategiassa esitetään työllisyyden osalta visioksi vuodelle 2025
seuraavaa:
Nuorisotyöttömyys on matalalla tasolla ja pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut elinkeinorakenteen monipuolistumisen sekä työllisyyttä edistävien toimenpiteiden avulla. Osuuskunnat työllistävät erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Kolmas sektori on kaupungin aktiivinen kumppani ja se työllistää
ja aktivoi työttömiä, jotka eivät ole valmiita avoimille työmarkkinoille.
Kaupunkistrategiassa on valittu keskeisimmät kaupungin elinvoimaisuutta
vahvistavat kehittämiskokonaisuudet:
1. Kaupungin ydinkeskustaa elävöitetään viihtyisäksi ja toimivaksi asukkaiden ja
matkailijoiden kohtaamispaikaksi ja palvelukeskittymäksi
2. Kaupungin keskustan jokivarren matkailun ja vapaa-ajan toiminnollisuutta ja
asumista kehitetään
3. Rantavitikan korkeakoulu- ja Arktikumin biokampusalueen kehittymistä edistetään
4. Rovaniemen asema arktisena koulutus-, kokous- ja tutkimuskeskittymänä
vahvistuu
5. Ounasvaaran aluetta kehitetään liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukeskittymäksi
6. Napapiiri – Santapark – lentokenttäaluetta kehitetään matkailun tarpeisiin
7. Rovaniemen kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen
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2.KILPAILUKYKYTEKIJÄT
Rovaniemen kasvuohjelman tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten Rovaniemen kaupunki voi omassa
toiminnassaan edistää ja tukea yritystoiminnan ja työllistymisen edellytyksiä alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Kasvuohjelmassa on tunnistettu viisi kilpailukykytekijää:
1. Maankäyttö ja toimintaympäristö
2. Osaaminen (TKI) ja yhteistyö
3. Työllisyys ja osaavan työvoiman saanti
4. Kasvu ja kansainvälistyminen
5. Markkinointi
Elinvoimaa lisääviä kilpailukykytekijöitä ovat edellä
mainittujen lisäksi vapaa-ajanpalvelut, joiden saatavuus ja laatu vaikuttavat merkittävästi opiskelu- ja
työpaikkakunnan valintapäätöksiin.

2.1. MAANKÄYTTÖ JA
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Maankäytön ja toimintaympäristön merkitys kaupungin kilpailukyvyn vahvistamisessa on olennainen,
koska kaupungilla on selkeä vetovastuu näiden
tekijöiden kehittämisessä. Rovaniemellä on useita
elinkeinopoliittisesti merkittäviä kehitettäviä alueita,
joiden edelleen jalostamisella ja kehittämisellä on
myös kaupungin talousarvioon vaikuttava suuri
potentiaali. Kaupungin kasvun ja talouden kannalta merkittävimmät alueet ovat keskustan alue,

Valionrannan ja Metsäruusun alue, Sairaalanniemi,
Napapiiri, Ounasvaara sekä teollisuuden että kaupan
keskittymien alueet. Rovaniemen kaupunkikonsernin
tulee vahvistaa osaamistaan alueiden ja kiinteistöjen
jalostamisen osalta.
Maankäytön ja toimintaympäristön kilpailukykytekijät voidaan jakaa alueiden suunnitteluun ja kaavoitukseen, liike- ja teollisuustonttien markkinointiin,
elinkeinotoiminnan kannalta kehitettäviin aluekokonaisuuksiin, infrastruktuurin, kiertotalouteen ja
logistiikkakysymyksiin.

Alueiden suunnittelu ja kaavoitus
Kaupunki kasvaa n. 300 asukkaalla vuodessa.
Asuntotuotantotarve on n. 500 asuntoa vuodessa.
Kysyntä painottuu kaupungin keskustan alueelle.
Kaupungin sekä kylien kasvu ja kehitys on varmistettava riittävällä tonttitarjonnalla. Rovaniemellä tulee
olla myös riittävä tarjonta lomarakentamiseen. Kaupungissa käynnistetään laaja yleiskaavan päivitys,
jolla määritellään kaupungin kasvusuunnat, sekä varmistetaan riittävä tonttivaranto kaupungin tarpeisiin.
Kaupunginhallitus vastaa strategisten alueiden
maankäytön suunnittelusta. Kaupungin asettamien
tavoitteiden mukaisesti alueen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä rakentajien ja kaupunkisuunnittelusta vastaavan tahon kanssa. Suunnittelu- ja
kaavoitusprosessissa pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon alueen yrittäjien näkemykset. Näin on toimittu esimerkiksi Lampelan alueen
ja Napapiirin alueen kaavoituksessa.
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Alueiden suunnittelua ja kaavoitusta jatketaan
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Rovaniemen
kaupungin vastuulla on edunvalvonta ylemmän
asteen kaavoituksessa esim. maakuntakaavassa.
Maakuntakaavan valmistelu on Lapin liiton vastuulla,
joka vastaa myös yritysten osallisuudesta kaavoitustyöhön. Myös ylemmän asteen kaavoituksessa on
huomioitava elinkeinojen kehittymismahdollisuudet.
Kaavoituksen liittyvää viestintää ja avoimuutta
kehitetään mm. Rovaniemi.fi – sivuston avulla sekä
asukkaiden kuulemisella ja osallistamisella.

Liike- ja teollisuustonttien markkinointi
Liike- ja teollisuustonttien markkinointia vahvistetaan
yhteistyössä maankäytön vastuualueen ja viestintäyksikön kanssa. Markkinointia tulee tehostaa
sekä sähköisessä että soveltuvin osin perinteisessä
mediassa erityisesti niiden elinkeinollisesti merkittävien alueiden osalta, joissa on valmis lainvoimainen
kaava. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuus yhteistyöhön yksityisten välittäjien kanssa.
Rovaniemen kaupungin internet – sivuston http://
www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen/Tontit ulkoasua tulee uudistaa niin, että sieltä löytyvät selkeästi
sekä myytävät että vuokrattavana olevat liike- ja teollisuustontit omana osioinaan. Elinkeinopoliittisista
merkittävistä alueista tehdään omat internet – sivut
kuten Lampelan alueesta on tehty.
Tehostetaan edelleen tonttien luovutusprosessia
ja rakentamattomien tonttien käyttöönottoa kaupunkikonsernin sisäisillä toimenpiteillä.
Asuntotuotannon kehittämisessä tulee huomioida
keväällä 2019 valmistuva asumispalveluiden strategiset linjaukset vuosille 2019–2022.

Elinkeinotoimen kannalta kehitettävät
aluekokonaisuudet

Uuden torialueen suunnittelu, sisältäen kauppatorin siirron ja kauppahallin rakentamisen, päätetään
osana ns. Pukumiehen – korttelin kaavoitusta. Ydinkeskustan osalta maanalaisten parkkitilojen rakentaminen tulee toteuttaa mahdollisimman laajasti.
Kemijoen ranta-alue ja Koskipuisto
Kemijoen ranta-alue ja Koskipuisto muodostavat
visuaalisesti näyttävän alueen aivan kaupungin
ytimessä. Kemijoen keskustan puoleiselle alueelle
on tehty rantasuunnitelma, mutta sitä ei pääosin
toteutettu. Kemijoen keskustan puoleisen rannan
kehittäminen on osa Sairaalanniemen alueen kehittämistä. Sairaalanniemen kaavoituskumppanuudesta
on käynnissä kilpailu.
Napapiirin alue
Napapiirin alue on Rovaniemen matkailun käyntikortti ja vaatii jatkuvaa kehittymistä. Alue on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana ja kiinnostus
aluetta kohtaan on edelleen paljon. Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Napapiirin asemakaavan
7.5.2018. Kaavasta on jätetty neljä valitusta PohjoisSuomen hallinto-oikeudelle. Aluetta kehitetään
mahdollisuuksien mukaan myös valitusprosessin
käsittelyn aikana.
Napapiirin kehittämiseen suunnattu vuosittainen
kehittämismääräraha määritellään käyttösuunnitelman pohjalta. Suunnitelma valmistellaan kuullen
Joulupukin Pajakylän osuuskunnan näkemyksiä
kehittämistarpeista. Määräraha myönnetään vuosittain elinkeinorahoituksesta joko Rovaniemen Kehitys
Oy:n kautta tai suoraan kaupungin toteuttamana
hanketoimintana.
Napapiirin alueelle kohdistuvan kehittämisrahan
avulla kunnostetaan alueen yleisiä kaupungille kuuluvia alueita sekä panostetaan alueen visuaaliseen
ilmeeseen, turvallisuuteen ja alueilla vierailevien
opastukseen.

Kauppatorin ja kävelykadun alue
Rovaniemen Kehitys Oy toteuttaa yritysten kanssa
yhteisesti yritysten toimintaympäristöä parantavia
hankkeita kaupungin keskustassa. Painopisteenä
on kaupunkikeskustan ilmeen parantaminen sekä
kesä- että talviaikana. Rovaniemen kaupunki on
jäsenenä Elävät Kaupunkikeskustat ry:n toiminnassa
ja kehittämistyössä hyödynnetään ko. yhdistyksen
tekemiä selvityksiä.

6

Ounasvaaran alue
Ounasvaaran profiloitumista ympärivuotiseksi urheilun, liikunnan, valmennuksen
ja hyvinvoinnin koulutus-, oppimis- ja kokemuskeskukseksi jatketaan. Sisällöllisen ja liiketoiminnallisen kehittämisen lisäksi tulee entistä enemmän kiinnittää
huomiota Ounasvaaran rakennetun ympäristön visuaaliseen ilmeeseen. Ounasvaaran kehittäminen tulee toteuttaa luontoympäristöä kunnioittaen.
Ounasvaaran yleiskaava on saanut lainvoiman ja se mahdollistaa majoituskapasiteetin lisäyksen alueelle. Lisäksi Ounasvaaran Golfpuiston ja hiihtokeskuksen asemakaavan muutos ja laajennus ovat pääosin saaneet lainvoiman. Ounasvaaran kehittämiseen perustetaan laaja yhteistyöryhmä.
Teollisuuden ja kaupankeskittymien alueet
Teollisuus- ja kauppakeskittymien Lampela, Jääskeläinen, Eteläkeskus, Saarenkolmio ja Norvajärventien alueiden osalta alueiden kehittämisen pääpainopisteitä
ovat alueiden markkinoinnissa ja yritysrekrytoinneissa.
Markkinointitoimenpiteiden valinnassa hyödynnetään Lampelan alueen markkinoinnista saatua kokemusta.
Rovaniemen kylien alueet
Matkailun majoitus- ja ohjelmapalveluinvestoinnit toteutuvat entistä voimakkaammin Rovaniemen kylien alueille. Ympäröivä maaseutu tarjoaa myös hyvät puitteet
arktiselle testaustoiminnalle. Kaupunki ennakoi maankäytössään yrittäjien tarpeet ja edesauttaa muiden lupaviranomaisten kanssa hankkeiden etenemisen.
Lähellä tuotettu ruoka ja luonnontuotteiden hyödyntäminen tarjoavat työtä
maaseutualueella. Nämä tuotteet kiinnostavat yhä useammin alueen asukkaita,
matkailijoita ja tulevaisuudessa globaalisesti kuluttajia.
Alueella vierailevat matkailijat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet Luovien
alojen yritysten tuotteiden kaupankäynnille.
Kaikkien em. alueiden laajemman kehittämisen lisäksi tulee entistä enemmän
kiinnittää huomiota alueiden siisteyteen, turvallisuuteen ja visuaaliseen ilmeeseen yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa.
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Infrastruktuuri, kiertotalous ja kaupunkikuva
Laaditaan infrastruktuurin ml. tietoliikenneverkkojen rakentamiseen, ylläpitoon ja
kunnostukseen pitkäjaksoinen investointiohjelma. Ohjelmaa toteutetaan kaupunkikonsernin vuosittaisen talousarvion mahdollistamien resurssien puitteissa
Ikäihmisten kotona asumisen turvaamiseksi ja hoitohenkilökunnan tueksi
alueella kehitetään tietotekniikkaa hyödyntäviä laitteita, joita kaupunki ja alalla
toimivat palveluyritykset pystyy hyödyntämään toiminnassaan.
Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että sekä
raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa. Kiertotalouden mahdollisuuksia
löytyy lisätietoa Sitran julkaisusta http://www.sitra.fi/ekologia/kiertotalous. Kiertotalous on voi olla lähtökohtaisesti mahdollisuus kaikille toimialoille. Rovaniemellä
kiertotalouteen on panostettu erityisesti cleantech – toimialaan liittyvissä yrityksissä.
Maa- ja metsätalous sekä siihen liittyvä yritystoiminta - uusiutuvan energian
tuottaminen paikallisesti.
Kaupunkikuva kehittyy edellä mainittujen elinkeinollisesti merkittävien alueiden kehittämistoimenpiteiden kautta. Kaupunkikuvaa parannetaan vuosittain
talousarvion mahdollistamien resurssien puitteissa ennen muuta niillä alueilla
missä sekä kaupunkilaiset että matkailijat liikkuvat. Kerroksellinen kulttuurihistoria ja kaupunkikuva tunnistetaan elinvoimaa tukevaksi asiaksi.

Logistiikka ja reitistöt
Liikenneyhteyksiä kehitetään ottaen huomioon asukkaiden ja yritysten tarpeet
vuosittaisten talousarvion mahdollistamien määrärahojen puitteissa. Liikenneyhteyksien kehittämisessä huomioidaan kaupungin potentiaaliset kasvusuunnat ja
luodaan näin edellytykset julkisen ja yksityisen palveluverkon ja palvelurakenteen
oikea-aikaiselle ja optimaaliselle rakentamiselle.
Liikenneyhteyksien kehittämisen ja toimintaympäristön rakentamisen suunnitteluvaiheeseen liittyvää viestintää vahvistetaan. Joukko- ja työmatkaliikennettä kehitetään uusilla kokeilulla.
Liikenneyhteyksien ja reitistöjen kehittämisessä liikkumisen sujuvuus ja
esteettömyys on asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden kannalta ensiarvoisen
tärkeää. Kaupungin alueiden profiloituessa on tärkeää, että kyseisen alueen
palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.
Reitistöt ja virkistysalueet sekä liikuntapaikat ja -reitit ovat kaupungin vetovoimatekijöitä. Reitistöt on koottu Rovaniemen www.etiainen.fi verkkopalveluun,
jonka sisältöjä ja toimivuutta kehitetään edelleen. Sivustolle kootaan keskitetysti
tietoa alueilla toimivista yrityksistä. Matkailun ohjelmapalveluyritysten reitistöjä
kehitetään edelleen ja niiden yllä pitoon panostetaan talousarvion määrärahojen
puitteissa. Kartoitetaan tarve vesistöreittien suunnitteluun.
Rovaniemi osallistuu yhteistyössä Lapin ja Suomen muiden toimijoiden
kanssa Jäämeren käytävän kehittämiseen. Jäämeren käytävän kehittäminen
sisältää Jäämeren rautatieyhteyden ja Arktisen datakaapelin rakentamisen pitkällä aikavälillä.
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2.2. OSAAMINEN (TKI) JA
YHTEISTYÖ
Osaaminen ja yhteistyö kilpailukykytekijää vahvistavissa
toimenpiteissä painopisteitä ovat yhteistyö yritysten ja
yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä yhteistyö oppilaitosten
kanssa. Toimenpiteillä pyritään myös edistämään oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
(TKI)
Rovaniemen kaupunki tukee osaltaan osaamisen
vahvistamista sekä erityisesti arktisuuden hyödyntämistä yritystoiminnassa. Tehostetaan arktisuuteen
liittyvän kansainvälisen osaamisen, tutkimuksen ja
yritystoiminnan yhteistyötä Rovaniemi Arctic Spirit –
hankkeesta saadun kokemuksen myötä. Rovaniemi
Arctic Spirit – hankkeessa Lapin yliopiston Arkinen
keskus tuottaa ja välittää relevanttia arktisen tietoa
lappilaisille yritystoimijoille. Tavoitteena on tutkimustiedon hyödyntäminen yritysten tuotteiksi ja palveluiksi.
Lisätään tietoisuutta arktiseen muotoiluun
liittyvistä tapahtumista, koulutuksista, kehittämishankkeista ja vientimatkoista sähköisen kalenterin
muodossa.
Rovaniemen kaupunki kartoittaa alueen kasvuyritykset ja niiden tarpeet koskien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Rovaniemen Kehitys
Oy:n yritysneuvonta tiedottaa ja markkinoi kattavasti
eri rahoitusmahdollisuuksista.
Rovaniemen kaupunkikonserni toteuttaa yhdessä
matkailun koulutus- ja tutkimusinstituutin kanssa
etenkin aloittaville matkailuyrityksille suunnatun
verkkokoulutuksen palvelujen laadun ja turvallisuuden vahvistamiseksi.

Yhteistyö oppilaitosten ja korkeakoulujen
kanssa
Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto ja Lapin
ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen koskien Rovaniemen rakentamista
arktisen osaamisen kansalliseksi ja kansainväliseksi
pääkaupungiksi. Yhteistyösopimuksen kohteita
ovat erityisesti elinkeinojen vahvistaminen, arktisen
opiskelijakaupungin vahvistaminen sekä sujuvan ja
turvallisen arktisen arjen vahvistaminen.
Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginjohtaja kutsuu koolle yhteistyöryhmän, johon kuuluvat
oppilaitosten rehtorit sekä yrittäjäjärjestöjen edustajat. Yhteistyöryhmä selvittää tarpeen mahdollisen
elinvoimakumppanuussopimuksen laatimisesta eri
toimijoiden välille. Rovaniemen kaupunki tukee
omalla toiminnallaan oppilaitosten ja yritysten välistä
yhteistyötä sekä vahvistaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asemaa maakunnan ammatillisen
koulutuksen osaajana.
Rovaniemen kaupungin ja Lapin korkeakoulukonsernin yhteistyötä jatketaan Rantavitikan kampusalueella ja Arktikumin biokampusalueella. Vahvistetaan
edellytyksiä muodostaa Rovaniemen kaupungin
sekä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun
yhteyteen Rovaniemen arktinen tiede-, taide- ja
yrityspuisto valmistuneen esiselvityksen pohjalta.
Lisäksi kartoitetaan myös muita mahdollisuuksia
uudenlaiselle taloudellisten toimintamallien ja liiketoiminnan innovointikeskukselle.
Yhteistyötä korkeakoulukonsernin kanssa
jatketaan korkean tason arktisten kokousten ja
tapahtumien järjestämisessä, arktisen muotoilun
markkinoinnissa sekä koulutusosaamisen vientitoimenpiteissä. Rovaniemen kaupunki ja Lapin
konsernikorkeakoulu jatkavat yhteisiä toimenpiteitä
vahvistaakseen Rovaniemeä opiskelijakaupunkina.
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Yritysten osallistuminen markkinointitoimenpiteisiin
kartoitetaan.
Vahvistetaan edelleen Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimaa kylmän ja talven osaamiskeskittymää esim. osallistumalla kehittämishankkeisiin.
Vahvistetaan Ounasvaaran hyvinvointi-, liikunta-,
valmennus- ja urheilukeskusta tavoitteena osallistumalla kehittämishankkeisiin.
Vahvistetaan Rovaniemen matkailullista asemaa
kansainvälisessä tuotteistamisessa hyödyntämällä
Matkailun koulutus- ja tutkimusinstituutin osaamispohjaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta.
Paikallisten elintarvikkeiden, luonnontuotteiden
sekä kädentaitajien tuotteiden tuotekehitystä ja
yhteismarkkinointia vahvistetaan kaupungin ja oppilaitosten yhteistyönä.
Kaupunki pyrkii omalta osalta vaikuttamaan
alueen koulutustarjonnan kehittymiseen niin, että se
mahdollistaa osaavan työvoiman saannin yrityksille.
Koulutustarjonnan kehittymiseen vaikuttavat kansalliset päätökset ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän
päätökset sekä käytettävissä olevat resurssit.

Yritysyhteistyö
Rovaniemen kaupunkikonserni järjestää yhteistyössä
kaupungin, yrittäjäjärjestöjen ja muiden elinkeinotoimijoiden kanssa yhteisiä tilaisuuksia vuosittain.
Näitä tapahtumia ovat:
• elinkeinoseminaari kahdesti vuodessa yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa
• kaupunginjohtajan aamukahvitilaisuudet 4 kertaa
vuodessa
• verkostotilaisuudet ”Porovip 2017” ja ”Leidit
laiturilla”
• toimialafoorumit ja muut tilaisuudet kysynnän ja
tarpeen mukaan
Rovaniemen kaupunki haluaa kehittää yritysyhteistyötä yrittäjien esittämien toiveiden mukaisesti.
Kaupungin toimialoilla kiinnitetään erityistä huomiota
yritysmyönteiseen palvelutasenteeseen.
Vahvistetaan edellytyksiä nuorten yritystoiminnan kehittymiselle Starttipaja – hankkeesta saadun
kokemuksen perusteella. Luodaan ja markkinoidaan

paikkoja mm. yliopiston ja ammattikorkeakoulujen
jo olemassa oleviin tiloihin, joissa start-up yritykset
ja opiskelijat kehittävät demotuotteita ja palveluja
yritysten kanssa ja niiden toimeksiannosta. RoiHubtoimintaa jatketaan.
Luodaan edellytyksiä jalostaa ideoita ja synnyttää
rahoituskelpoisia yrityksiä. Sparrataan ja valmennetaan potentiaalisia kasvuyrityksiä Lapin kasvupolku –
hankkeessa saatujen kokemusten perusteella.
Kehitetään yritysten osaamista verkostoitua kansainvälisesti toteuttamalla konkreettisia pilottihankkeita yritysten valitsemilla alueilla.
Tuetaan yritysten välistä yhteistyötä. Yritysten
välinen yhteistyö on kehittynyt luontaisesti niille
alueilla, joissa on tiivis yrityskeskittymä. Olemassa
olevia yhteistyöfoorumeja yrityksille ovat Likiliike,
Joulupukin Pajakylän osuuskunta ja keskikaupungin
kehittämistiimi. Matkailun toimialalla yhteistyöfoorumina on Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy.
Uusia tiimejä on mahdollista perustaa eri toimialoille
yritysten niin tahtoessa.
Rovaniemen kaupunkikonserni edistää ja tukee
yritysten klusteroitumista ja mahdollisten ekosysteemien rakentumista Pohjoiskalotin alueella. Tästä
esimerkkinä BusinessOulun hallinnoima hanke, joka
keskittyy digitalisaation hyödyntämiseen arkkitehtuurin, insinöörityön ja rakentamisen aloilla. Hankkeessa on lisäksi ruotsalaisia ja norjalaisia toimijoita.
Rovaniemen kaupunki on mukana Lapin yrittäjät
ry:n hallinnoimassa hankkeessa, jossa rahoitetaan
hankinta-asiamiestoimintaa. Toiminta palvelee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Rovaniemen kaupunkikonserni
huomioi ostopalveluita hankkiessaan paikallisen
yritystoiminnan merkityksen hankintalain puitteissa
sallituilla tavoilla.
Rovaniemen Kehitys Oy ja yrittäjäjärjestöt ovat
tarvittaessa käytettävissä asiantuntijoina yritysvaikutusten arviointien laadinnassa. Yritysvaikutusten
arviointia kehitetään edelleen ja otetaan käyttöön
merkittävissä elinkeinoelämään liittyvien investointien ja maankäytön päätöksissä yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.
Rovaniemen kylillä järjestetään yritysten alueellisia yhteistapaamisia.
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2.3. TYÖLLISYYS JA OSAAVAN TYÖVOIMAN
SAATAVUUS
Työllisyyden edistäminen on laaja kokonaisuus, jota voidaan tarkastella sekä
yritysten toimintaedellytysten vahvistamisen ja uusien työpaikkojen luomisen
näkökulmasta että kuntalaisten hyvinvoinnin, osaamisen ja työelämävalmiuksien
vahvistamisen näkökulmasta. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja toimivat
palvelut ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden elinvoimaisessa kaupungissa.
Nuorten palvelut ja toiminnot tukevat nuorten kasvua ja elinolojen kehittymistä
vahvistaen alueen elinvoimaisuutta.
Osaavan työvoiman saatavuus on kriittinen menestystekijä kasvussa ja elinvoimassa ja se vaatii sosiaali-, työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopolitiikan tiivistä
yhdessä tekemistä ja näistä muodostuvaa kokonaisuutta. Kaupungin työllisyyspolitiikassa keinot voidaan jakaa työllisyyttä edistävien rakenteiden luomiseen ja
yhteistyömalleihin kumppaneiden kanssa, konkreettisten työllistymismahdollisuuksien luomiseen ja tukemiseen sekä työllistymistä tukeviin palveluihin.
Rovaniemen kaupunki luo toiminnallaan yleisesti työllistymisen mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille ja työnhakijoille ja lisäksi kohdistaa toimenpiteitä
erityisesti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymisen edistämiseksi.
Työllisyysasioissa painopistettä laajennetaan myös työttömyyden pitkittymisen
ennaltaehkäisyyn, jolloin saadaan vaikuttavuutta myös pidemmällä aikavälillä.

Toimivat rakenteet ja yhteistyömallit työllisyysasioissa
•
•
•
•

tiivis yhteistyö kaupungin, koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä TE-hallinnon kanssa työllisyysasioissa.
varmistetaan kumppanuussopimuksilla ja edunvalvonnalla työllisyyspalveluiden saatavuus kuntalaisille.
hakeudutaan aktiivisesti kokeiluihin, pilotteihin ja kehittämishankkeisiin sekä
tuetaan kumppaneiden työllisyyshankkeita.
monipuolisen koulutustarjonnan säilyttäminen ja kehittäminen alueella;
työmarkkinoiden muutosten ja työvoimatarpeiden ennakointi ja koulutustarjonnan suuntaaminen työmarkkinoiden tarpeisiin.
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•

•
•

•

kaupungissa otetaan käyttöön sosiaaliset hankintakriteerit julkisissa hankinnoissa ja edistetään tätä kautta työttömien työnhakijoiden työllistymistä
yrityksiin.
selvitetään mahdollisuudet ja kustannukset tuetun työllistymisen osuuskunnan perustamiseen yhdessä Eduro-säätiön kanssa.
yhteistyö alueen yritysten kanssa työllistämisen kynnysten madaltamiseksi
on ensiarvoisen tärkeää. Erityisesti pienyrityksille annetaan tietoa ja neuvontaa työllistämiseen liittyvissä asioissa.
Rovaniemen kaupunki on mukana kasvupalvelupilotissa, jossa etsitään
ratkaisuja osaavan työvoiman saamiseksi Lappiin. Toimenpiteet rakennetaan
yhdessä TE-hallinnon, ELY-keskuksen, kuntien, kehitysyhtiöiden, yrittäjien ja
oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa. Osaavan työvoiman saatavuuden haasteita on sekä yksityisellä sektorilla että julkisella sektorilla ja useilla
eri toimialoilla.

Kaupunkikonserni työllistäjänä
•

•

koko kaupunkikonserni sitoutuu etsimään ja tarjoamaan nykyistä enemmän
erilaisia työn tekemisen mahdollisuuksia yksiköistään erityisesti nuorille ja
pitkään työttömänä olleille; työkokeilupaikkoja, oppisopimuspaikkoja, kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, kesätyöpaikkoja sekä palkkatuettuja työpaikkoja. Kaupungin työllisyyspalvelut koordinoi toimintaa ja toimii asiantuntijayksikkönä työllistämisessä.
Rovaniemen kaupunki on työntekijöidensä hyvinvoinnista huolehtiva vastuullinen työnantaja ja alueensa vahva ja houkutteleva työllistäjä.
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•
•

•

kuntatyöllistämisen vaikuttavuutta kehitetään työhönvalmentajapalvelun ja koulutuksellisten osioiden avulla sekä pilotoimalla edelleensijoituksia yrityksiin.
Eduron työpajoja hyödynnetään niiden työnhakijoiden oppimis- ja työympäristönä
jotka eivät ole vielä valmiita avoimille työmarkkinoille tai kunnan työllistämispaikkoihin. Säätiön palveluita kohdennetaan erityisesti osatyökykyisille ja maahanmuuttajille sekä muille tukea ja ohjausta tarvitseville työnhakijoille.
kuntalisän avulla tuetaan pitkään työttömänä olleiden työllistämistä järjestöihin ja
yhdistyksiin. Selvitetään mahdollisuudet laajentaa kuntalisän käyttö myös yrityksiin.
Kuntalisän avulla voitaisiin taloudellisesti tukea alueen yrityksiä työllistämään pitkään
työttömänä olleita työnhakijoita.

Laadukkaat työllistymistä ja työllistämistä tukevat palvelut
Ohjaamo alle 30-vuotiaiden palvelurakenteena
• Ohjaamo toimijat ja nuoret yhteen kokoavana palvelurakenteena edistää toiminnallaan nuorten osallisuutta, hyvinvointia, koulutukseen ohjautumista sekä työllistymistä. Ohjaamoverkostoon kuuluu kaupungin eri toimialat, Eduro-säätiö, TE-palvelut,
Kela, erilaiset hankkeet, kolmannen sektorin toimijat sekä alueen yritykset ja työnantajat.
• Rakennetaan Rovaniemen malli nuorten työllistymiseen yhdessä alueen yritysten ja
Rovaniemen Kehityksen kanssa. Luodaan paikallinen yritystakuu – malli, jossa alueen
yritykset ja kaupunkiorganisaatio mahdollistavat työttömille työ- ja työkokeilumahdollisuuksia, opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia sekä nuoremmille kesätyömahdollisuuksia.
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•

•
•

Ohjaamon avulla edistetään työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä
eri toimialojen ja työelämän tunnetuksi tekemistä. Kaupungin, oppilaitosten
ja yritysten yhteistyönä järjestetään yritysvierailuja ja tapahtumia toimialojen
tunnetuksi tekemisen, urasuunnittelun ja työllistymismahdollisuuksien esittelemiseksi sekä nuorten työllistymisen ja yrittäjyyden lisäämiseksi.
nuorten kesätyöllistämistä kehitetään niin että mahdollisimman moni nuori
saa kesätyöpaikan joko kaupungilta, yrityksistä tai kesäyrittäjyyden kautta.
Ohjaamon työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuutta vahvistavat palvelut ovat
tarjolla myös vammaisnuorille.

Kaupungin työllisyyspalvelut ja Eduro-säätiön palvelut työnhakijoiden tukena
• Tarjotaan työnhakijoille matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joista saa
henkilökohtaista tukea ja ohjausta työllistymiseen liittyvissä asioissa ja jotka
mahdollistavat työnhakijoiden keskinäisen verkostoitumisen, kuten esimerkiksi Työnhakukahvila – toiminta.
• Tarjotaan työnhakijoille ja työnantajille erilaisia kohtaamisen mahdollisuuksia
esimerkiksi rekrytointitapahtumien kautta.
• Selvitetään alueen yritysten osaamis- ja työntekijätarpeita ja vahvistetaan
työnhakijoiden osaamista yritysten tarpeita vastaavaksi, esimerkiksi erilaisten kortti- ja lyhytkoulutusten ja valmennusten avulla.
• Edistetään uudenlaista ajattelua ja työn tekemisen, yrittäjyyden ja kohtaamisen mahdollisuuksia, joita muutoksessa oleva työelämä edellyttää, kuten
esim. kevytyrittäjyys ja osuuskunta osaamisen tarjoamisen välineenä.
• Kokeillaan ja ollaan mukana kehittämässä uusia alustoja ja digitaalisia palveluja työtä hakevien ja työtä tarjoavien tueksi ja kohtaamiseksi.
• Kaupungin työllisyyspalvelujen aseman vahvistaminen; työllisyyspalvelut palvelee kevyemmällä tuella työllistyviä asiakkaita, joille tarjotaan kuntatyöllistämisen erilaisia mahdollisuuksia sekä palveluohjausta työllistymistä edistäviin
palveluihin, toimenpiteisiin ja hankkeisiin.
• Monialaista tukea tarvitsevien asiakkaat ja palvelut (TYP-toiminta) tiiviimmin
osaksi työllisyyspalvelujen kokonaisuutta.
• Enemmän tukea ja ohjausta tarvitseville asiakkaille hankitaan hyvinvoinnin
tukemisen ja työllistymisen edistämisen palveluita Eduro-säätiöltä.
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Työllistämistä tukevat palvelut yrityksille
• Annetaan yrityksille tietoa ja neuvontaa työllistämisen erilaisista tukimuodoista ja vaihtoehdoista. Selvitetään kuntalisän käytön mahdollinen laajentaminen myös yrityksiin.
• Edistetään työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista tarjoamalla uudenlaisia työllistymiskanavia, kuten erilaiset rekrytointi- ja infotilaisuudet.
• Muunto- ja täydennyskoulutukset oppilaitosten, TE-hallinnon ja yritysten
yhteistyönä.

2.4. KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN
Kasvu ja kansainvälistyminen vetovoimatekijän osalta toiminta painottuu yritysneuvontaan, yritysten ja kaupunkikonsernin yhteisiin toimenpiteisiin sekä edunvalvontaan.

Yritysneuvonta
Kilpailukykytekijän vahvistaminen kohdentuu alueen yritysten, aloittavien yritysten ja alueelle siirtyvien yritysten neuvontaan ja kehittämisedellytysten turvaamiseen.
Rovaniemen kaupunkikonsernin tarjoama yritysneuvonta sisältää seuraavat palvelut:
• yrityksen perustamiseen liittyvät neuvontapalvelut
• investointien ja rahoituksen suunnitteluun liittyvät neuvontapalvelupalvelut
sisältäen Finveran, ely-keskuksen ja tekesin palvelujen markkinoinnin.
• yritysten ostoon ja myyntiin liittyvien sähköisten palvelujen markkinointi
esim. yrityspörssi
• kilpailukyvyn, myynnin ja markkinoinnin sekä palvelujen tuotteistamiseen
liittyvät kehittämispalvelut
• neuvonta hankerahoituksen hyödyntämiseen
• omistajavaihdoksiin liittyvät neuvontapalvelut
• sparrausmahdollisuuksien ja myyntipuhetilaisuuksien järjestäminen kasvuyrityksille
• kansallisten ja kansainvälisten verkosto- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
• yritysten yhteisten myynti- ja neuvottelumatkojen koordinointi
• kansalliset ja kansainväliset elinkeinotoimintaa tukevat yritysten yhteiset
kehittämishankkeet
Yritysneuvontaa annetaan sekä henkilökohtaisena neuvontana ja/tai eri tilaisuuksissa laajemmalle kohderyhmälle sekä suomeksi että englanniksi.
Rovaniemi pyrkii joustavaan yritysneuvontaan ja kartoittaa sähköisen yritysseteli – toimintamallin rakentaminen, mikä mahdollistaa yksityisten palvelutuottajien osaamisen hyödyntämisen. Toiminta sovitetaan yhteen Rovaniemen kylien
kehittämissäätiössä toiminnassa olevan mallin kanssa.
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Yritysneuvonta palvelut suunnitellaan mahdollisen
maakuntauudistuksen jälkeiselle ajalle kasvupalvelujen siirtyessä maakuntahallinnon järjestettäviksi.
Kasvuyrityksille kehitetään oma toimintamalli
yhdessä muiden julkisten toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Toteutetaan Lapin kasvupolku osana
valtakunnallista KasvuOpen – ohjelmaa.
Matkailun kestävä kasvu pohjautuu ympärivuotisuuteen ja laadukkaisiin matkailupalveluihin.
Vahvistetaan maaseutualueiden ja porotalouteen
(matkailu, matkamuistot, vaatetusteollisuus, lähiruoka, lihanjalostus, arktinen testaustoiminta) yritystoimintaa mm. Rovaniemen kylien kehittämissäätiön
ja Leader – ohjelman avulla. Tiedotetaan tehokkaammin paikallisista tuotteista ja elintarvikkeista.

Yhteiset toimenpiteet yritysten kanssa
Tehostetaan yritystoimintaan liittyvää kehittämistyötä toteuttamalla kehittämishankkeita, järjestämällä yrityksille myynti-, neuvottelu- ja opintomatkoja, toteuttamalla pilottihankkeita ja edesauttamalla
yritysten markkinointia.
Käytetään tehokkaasti hyväksi kehittämistyössä
Euroopan unionin eri ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia toteuttamalla kasvavia toimialoja tukevia
kehittämis- ja investointihankkeita.

Hyödynnetään luovan alan yrittäjien ja Rovaniemen kulttuuriosaamista entistä enemmän yritystoiminnan kehittämisessä mm. matkailuun liittyvässä
tuotteistamisessa sekä viestinnässä ja markkinoinnissa.
Rovaniemen kaupunkikonserni tarjoaa aktiivisesti
mahdollisuutta yrityksille toimia mukana Suomen
kansainvälisissä verkostoissa esim. Business
Finland-verkosto ja World Winter Cities Association
for Mayors-verkosto. Rovaniemen kaupunki tarjoaa
arvovaltapalvelua yrityksille sitä tarvittaessa.
Jatketaan Rovaniemen Aasiaan kohdistuvia toimia
strategisten partnerikaupunkien kanssa.
Kehitetään Rovaniemen alueen toimijoiden
yhteistyötä kansainvälisessä viestinnässä ja markkinoinnissa eri yritysryhmissä, joilla on yhteinen
intressi esim. tietylle markkina-alueelle.
Kehitetään edelleen arktisuuteen pohjautuvia yritystapahtumia kuten Arctic Business Forum ja Arctic
Design Week kansainvälisiä toimijoita ja yrityksiä
houkutteleviksi tapahtumiksi.

Edunvalvonta
Edunvalvonnassa keskitytään kaupungin luontaisista
vahvuuksista ponnistavien kehittämishankkeiden
eteenpäinviemiseen. Edunvalvonnan teemat liittyvät
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Rovaniemen asemaan arktisena pääkaupunkina, ja
niiden tavoitteena on vahvistaa koko Lapin elinvoimaisuutta. Edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä
muiden Lapin kuntien kanssa.
Vahvistetaan edunvalvontaa logististen yhteyksien ylläpitämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi markkinointiyhteistyöllä lentoyhtiöiden,
Finavian ja VR:n kanssa valituilla reiteillä ja markkinaalueilla.
Rovaniemi markkinoi yhteistyössä yritysten ja
Lapin kauppakamarin sekä muiden toimijoiden
kanssa Rovaniemen Barentsin alueen teollisuuden
palvelujen, kuljetusten ja matkailuyritystoiminnan
keskuksena.
Rovaniemeä tarjotaan aktiivisesti alueellistamisen kohdepaikkakunnaksi. Rovaniemi vahvistaa
asemaansa oikeudellisena klusterina tuomioistuinviraston menettämisestä huolimatta. Lisäksi edunvalvonnan painopisteissä huomioidaan Lapin yliopiston
ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun vahvuudet ja
tehdään töitä muun muassa kasvatustieteen saralla
lastentarhanopettajan koulutuksen vakinaistamiseksi
Lapin yliopistoon, taiteen ja muotoilun tutkimus- ja
koulutuskeskittymänä, sekä kylmäteknologian osaajana. Tavoitteena on vahvistaa koulutusalojen elinvoimaisuutta Rovaniemellä sekä lisätä opiskelijamääriä.
Ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen säilyminen Rovaniemellä sekä koulutuksen järjestäminen
taloudellisesti ja laadullisesti kestävällä tavalla ovat
keskeisiä tekijöitä Rovaniemen kasvun kannalta.
Edunvalvonnassa tuodaan esille myös arktisen
alueen herkän ympäristön ja sen muutosten vaikutukset Rovaniemen ja Lapin elinkeinoihin ja asukkaisiin.
Rovaniemelle kriittisenä toimintona haluamme
säilyttää Lapin keskussairaalan aseman laajan
päivystyksen sairaalana, sekä turvata laadukkaat

sosiaali- ja terveyspalvelut koko Lapissa myös mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä.

2.5. MARKKINOINTI
Kaupunkikonsernissa markkinoinnin tavoitteena
on vahvistaa kuvaa Rovaniemestä elinvoimaisena
arktisena pääkaupunkina ja Joulupukin virallisena
kotikaupunkina. Markkinointitoimenpiteillä tuetaan
kaupunkistrategian tavoitteita, joiden mukaan kaupungissa on sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut, elämyksellinen ja toimiva elinympäristö sekä elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot. Tavoitteena on, että
Rovaniemi tunnetaan turvallisena ja vetovoimaisena
matkailu-, kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumakaupunkina sekä houkuttelevana investointien kohteena.
Rovaniemen kaupunkimarkkinoinnin yhteensovittamisesta ja kehittämistyön johtamisesta vastaa
viestintäyksikkö. Kaupunkimarkkinointi on mm.
kaupungin palvelujen, työpaikkojen, tapahtumien
sekä maankäyttöön liittyvien asioiden (esim. strategisesti tärkeät alueet) markkinointia toimialojen
ja konserniyhtiöiden sekä sidosryhmien kanssa. Kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena on parantaa Rovaniemen asemaa kilpailussa asukkaista, investoinneista,
tapahtumista ja osaajista.
Kaupunkimarkkinointia tehdään paikallisesti, alueellisesti ja tilanteen mukaan myös kansainväliselle
kohderyhmälle. Markkinointia tehdään pääosin sähköisillä alustoilla(verkkosivut ja sosiaalisen median
kanavat) ja verkko‐ ja printtimediassa. Viestintä
kehittää Rovaniemen kaupungin verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia elinvoimaisiksi ja käyttäjäy
tävällisiksi, viestintäohjelman ja kaupunkistrategian
tavoitteiden mukaisesti.
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Lähivuosien tavoitteena kaupunkimarkkinoinnissa
on konsernitasoisen brändikonseptin/kaupunkibrändin kirkastaminen, brändin vahva hallinta, kaupungin
markkinointistrategian laatiminen ja markkinointiosaamisen kehittäminen kaupungissa ja yhtiöissä.
Näitä kehittämistoimia viedään eteenpäin tiiviissä
yhteistyössä Viestintäyksikön ja Elinvoima-vastuualueen kanssa.
Rovaniemen matkailumarkkinointia hoitaa
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy kaupungin
kanssa tehtävän tulossopimuksen puitteissa. Rovaniemen matkailuyritykset ovat laajasti toiminnassa
mukana yhtiön osakkaina ja laativat vuosittaiset
yksilöidyt markkinointisuunnitelmat. Tavoitteena on
edesauttaa matkailumarkkinoinnin hyvien käytänteiden leviämistä muille toimialoille. Matkailumarkkinoinnin toimenpiteitä tulee suunnata erityisesti
kesämatkailun vahvistamiseen.
Rovaniemen Kehitys Oy vastaa sijoittumismarkkinoinnista kaupungin kanssa tehdyn tulossopimuksen puitteissa. Rovaniemen Kehitys ylläpitää ja
edelleen kehittää www.businessrovaniemi.fi-sivustoa.
Sivusto markkinoi Rovaniemen Kehitys Oy:n palveluja yrityksille, tulevia yritystoimintaan liittyviä
tapahtumia sekä julkaisee yritystarinoita. Rovaniemen Kehitys viestii Rovaniemen elinkeinoelämän
ja yritystoiminnan kehityksestä eri medioille yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön kanssa.
Rovaniemen Kehitys luo edellytyksiä yritysten
digitalisaation kehittämiseen ja sen potentiaalin hyödyntämiseen monikanavaisesti. Toimenpide sisältää
infrastruktuurin rakentamisen edistämistä peitoltaan kattavaksi, verkkopalvelujen ja verkkokaupan
kehittämistä sekä panostamista sosiaalisen median
käyttöönottoon markkinoinnissa ja osaamispohjan
laajentamista.
Tulossopimusten tekemisestä yhtiöiden kanssa
vastaa kaupungin Elinvoima-vastuualueella Elinkeinot ja kansainvälinen yhteistyö -yksikkö. Ostettavien markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden osalta
varmistetaan, että ne tukevat kaupunkistrategian ja
kokonaisviestinnän ja -markkinoinnin tavoitteita.
Markkinointiyhteistyötä Lappi‐tasolla jatketaan
varmistaen, että toimenpiteet eivät ole päällekkäisiä
kaupunkikonsernin oman toiminnan kanssa. Lappi‐

tason markkinointia koordinoi House of Lapland
vuosittain tehtävän markkinointisuunnitelman mukaisesti.
Rovaniemi on mukana seuraavissa House of
Laplandin ohjelmissa:
• matkailumarkkinointi
• alueen markkinointi audiovisuaalisille tuotannoille
• osaajille ja mahdollisille muuttajille kohdentuva
markkinointi
• alueen osaamisen ja yritysten markkinointi
Kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteet toteutetaan pääsääntöisesti eri yhteistyökumppaneiden
kanssa. Pääyhteistyökumppaneita ovat esim. Business Finlandin eri yksiköt, lentoyhtiöt, Finavia ja eri
partnerikaupungit.

Tavaramerkit
Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt kaksi tavaramerkkiä kansainvälisesti. The Official Hometown
of Santa Claus® ja Arctic Design Capital®. Lisäksi
Rovaniemellä on oikeus käyttää statusta Olympic
Training Centre Rovaniemi. The Official Hometown
of Santa Claus® on pääviesti kansainvälisessä
markkinoinnissa erityisesti matkailumarkkinoinnissa.
Muita viestejä käytetään kohderyhmäkohtaisesti.
Tavoitteena on laatia yhdessä muotoiluyritysten
kanssa markkinointisuunnitelma Arctic Design Capital® tavaramerkin vahvistamiseksi ja toteutetaan
sen toimenpiteet. Arctic Design Capital® ‐tavaramerkki pyritään saamaan laajaan käyttöön etenkin
muotoiluyrityksissä. Kartoitetaan mahdollisuus luoda
oma ADC tuoteperhe ja sille näkyvät myyntipaikat.
Jatketaan Rovaniemen ja Ounasvaaran markkinointia
liikunta‐, urheilu‐ ja valmennuskeskuksena erityisesti
Kiinassa. Tehostetaan kansainvälistä viestintää.
Rovaniemen Kehitys Oy vastaa Rovaniemi Arctic
Design Capital® ‐tavaramerkin markkinointiin liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta konsernijaoston tekemän erillisen toimenpiteisiin kohdentuvan
rahoituspäätöksen puitteissa. Markkinointitoimenpiteiden toteutus tehdään esim. media‐ ja messumatkojen osalta yhdessä Rovaniemen Matkailu ja

18

Markkinointi Oy:n kanssa. Rovaniemen Kehitys vastaa lisäksi www.arcticdesigncapital.com ja www.arcticdesignweek.fi -sivujen ylläpidosta ja edelleen kehittämisestä.
Rovaniemen Kehitys Oy toteuttaa yhteisesti määriteltyjä toimenpiteitä Rovaniemen markkinoimiseksi liikunta‐, urheilu‐ ja valmennuskeskuksena kansainvälisesti Olympic Training Center Rovaniemi -teemalla elinkeinojaoston tekemän
erillisen toimenpiteisiin kohdentuvan rahoituspäätöksen puitteissa. Talviurheiluosaamista markkinoidaan erityisesti Kiinassa.
Tuotemerkkien käyttöä ja hallintaa konsernissa linjataan mahdollisen brändityön aikana ja tuloksena.

Investointimarkkinointi
Invest in Lapland – hankkeen päätyttyä Rovaniemen kaupunkikonsernin on
tehostettava omaa markkinointiaan investointien kohteena.
Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat:
• tarvittavan materiaalin tuotanto
• osallistuminen sijoittajille suunnattuihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
• potentiaalisten sijoittajien vierailu‐ ja tutustumiskäyntien järjestäminen
• toimiminen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa
Kaikessa markkinoinnissa hyödynnetään perinteisen markkinoinnin lisäksi yhä
enemmän sähköistä mediaa. Pääyhteistyökumppaneina Business Finland ja
Finpro.
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3. KASVUOHJELMAN
HYVÄKSYMINEN,
TOIMEENPANO JA
TOTEUTUKSEN SEURANTA
Rovaniemen kasvuohjelman hyväksyy Rovaniemen kaupunginhallitus. Kasvuohjelman toimeenpanosta vastaa konsernijaosto. Ohjelman etenemisestä, seurannasta ja päivittämisestä vastaa strateginen hallinto/elinvoima-yksikkö.
Kasvuohjelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.
Elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittymisen mittareita seurataan lisäksi talousarvioraportointien yhteydessä.
Kaupunkistrategian elinkeinollisia tavoitteita ja mittareita ovat:
• työttömyysasteen pieneneminen
• työpaikkojen määrän kasvu
• kaavavaranto
• rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kasvu
Talousarviossa raportoidaan lisäksi kehitys seuraavilla mittareilla:
• tutkimus- ja kehitystoiminnan menojen kasvu
• yritystoimipaikkojen määrä
• kansainvälisten rekisteröityjen yöpymisvuorokausien määrä
• yritysten viennin arvon kehitys
• työttömyyden tunnusluvut
• yritysilmapiiri, Suomen yrittäjien elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO)
• vetovoimaisuuden kansallinen kehittyminen
• kansallinen ja kansainvälinen medianäkyvyys
• työllistymismahdollisuuksien kehittyminen
• alueellisen bkt:n kehittyminen
• kaupungin työmarkkinatukimenojen kehitys
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Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7, PL 8216
96101 Rovaniemi
Keskus: 016 - 3221
Fax: 016 - 322 6450
Sähköposti: kirjaamo@rovaniemi.fi
www.rovaniemi.fi

