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Rovaniemi

1. JOHDANTO
Rovaniemen kaupungin kansainvälistymisstrategian lähtökohtana on Rovaniemen kaupunkistrategia, jossa vuoden
2011 visioksi määritellään, että Rovaniemi on kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus. Kaupunkistrategiassa
lisäksi esitetään, että yritystoiminnan kehittämisessä painopisteiden läpi leikkaavina kehittämiskohteina ovat innovaatiotoiminnan kehittäminen ja alueen kansainvälistyminen. 1
Kansainvälinen toiminta on ollut varsin laajaa jo entisellä Rovaniemen kaupungilla ja maalaiskunnalla, mutta
järjestelmällisesti suunniteltu eri sidosryhmien kanssa yhteisesti hyväksytty strategia kansainvälistymisestä puuttuu.
Rovaniemen kaupunginhallitus nimesi joulukuussa 2005
kansainvälistämistoimikunnan valmistelemaan kansainvälistymisstrategian. Kansainvälistymistoimikunta koostuu
kaupunginvaltuuston ja – hallituksen puheenjohtajistosta
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Rovaniemi, Talousarvio ja-suunnitelma 2007-2011

täydennettynä vihreiden edustajalla.Lisäksi toimikuntaan
kuuluvat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja
elinkeino-osaston johtaja. Toimikunnan sihteerinä toimii
matkailupäällikkö.
Strategiatyön lähtökohtana on ollut Rovaniemen yhteisön
kansainvälistyminen, jota kaupunkiorganisaation toiminta tukee. Rovaniemen kansainvälistymisstrategia kattaa
kaupungin eri hallinnon alat ja strategia on tehty yhdessä
eri hallinto-osastojen sekä palveluntuottajien kanssa.
Strategian työstämisessä ovat olleet lisäksi mukana Lapin
yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, MoniNet ja
Lapin TE-keskus. Elinkeinojen kansainvälistymisen osalta
asiantuntijana on ollut Finpro ry.

2. ROVANIEMEN KANSAINVÄLISTYMISEN NYKYTILA
Rovaniemi on arktinen kohtauspaikka kansainvälisille yrityksille, opiskelijoille, nuorille, urheilijoille, taiteilijoille, tutkijoille ja matkailijoille. Rovaniemeläiset ovat rakentaneet yhteistyöverkostoa ja kulttuurivaihtoa eri alueiden kesken, minkä tavoitteena on ollut reuna-alueiden monimuotoisuuden vahvistaminen sekä vuoropuhelun käyminen keskusten ja äärialueiden kesken. 2
Rovaniemellä on vuoden 2006 tullin tilastojen mukaan 69

2.1. Rovaniemen elinkeinot kansainvälisessä toimintaympäristössä

vientiä harjoittavaa yritystä ja viennin arvo oli lähes 145 miljoonaa

Merkittävä osa rovaniemeläisistä yrityksistä toimii jo kansainväli-

vientiä harjoittavista yrityksistä suurimmat ovat BRP Finland Oy,

sillä markkinoilla. Yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla

Lappset Oy, Kalottikone Oy ja Marttiini Oy. Osaamisen vientiä

pääsääntöisesti kolmella eri tavalla.

edustavia yrityksiä ovat esimerkiksi Roadscanners Oy ja Savaterra

euroa. Näissä luvuissa on mukana vain tavarakauppa. Perinteistä

Oy.

1.
2.
3.

2

Tavaroiden ja osaamisen vienti
Asiakkaiden tuonti ulkomailta ja palvelujen tarjonta
paikanpäällä
Osallistuminen kansainvälisiin tarjouskilpailuihin

Kansainvälisessä matkailussa asiakkaat tuodaan ulkomailta
käyttämään Rovaniemen palveluita. Esimerkkejä vahvasti kansainvälistyneistä rovaniemeläisistä matkailuyrityksistä ovat Lapin Safarit Oy, Arctic Safarit Oy, Eräsetti Oy, Safartica Oy sekä suurimmat

Kahdeksan vuodenaikaa. Rovaniemen hakemus kulttuuripääkaupungiksi 2011. Rovaniemen kaupunki, 2006.
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hotellit. Myös merkittävimpien käyntikohteiden kuten Joulupu-

sin kulttuuriperinnön palveluportaali-hanke eLibrary&Culture

kin Pajakylän ja Arktikumin kansainvälistymisaste on korkea.

without Borders. Yhteistyö Les Rencontres –järjestön kanssa on

Matkailuyrityksillä on vahvat kansainväliset verkostot ja Rova-

ollut tiivistä; Barentsin kirjoittajaleirin kautta on tehty yhteistyötä

niemen Matkailu ja Markkinointi Oy toimii aktiivisesti paikal-

Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa jo 9 vuotta. Myös Hongkongin

listen yritysten kanssa kansainvälisillä markkinoilla yhteistyössä

lapsikuoron kanssa tehtävä yhteistyö on ollut jo vuosia kestävää.

Lapin Markkinointi Oy:n ja matkailun edistämiskeskuksen kanssa.

Olennainen osa kulttuuria on ruokakulttuuri ja lappilainen keit-

Rovaniemelle tulevista matkailijoista lähes 60 prosenttia tulee

tiö sykkii ruokakulttuureista tunnetuimpana. Se on Suomen mat-

ulkomailta ja Rovaniemi on Helsingin jälkeen Suomen toiseksi

kailun kannalta hyvin kiinnostava ruokakulttuurialue. Lappilainen

kansainvälisin matkakohde.

ruokamatkailu on ollut uraa uurtavaa ja tuonut alueelle maailman

Rovaniemi kiinnostaa kansainvälistä mediaa ennen muuta
joulupukin vuoksi. Rovaniemellä vierailee vuosittain noin 100
kansainvälisen median edustajaa.
Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) yritykset

matkailupalkinnon.
Suomalaisissa viennin edistämistapahtumissa ulkomailla on
suosittua käyttää lappilaisia herkkuja. Keittiömestarit ovat osallistuneet vientimessuille eri puolilla maailmaa. Kansainvälinen

Rovaniemellä ovat pääosin alihankintayrityksiä, jotka kilpailevat

yhteistyö on ollut vuosikymmenten ajan teemana keittiömestarien

kansainvälisillä markkinoilla esimerkiksi Nokian alihankkijana.

kalotin alueen vierailuissa. Esimerkiksi Pohjoiskalotin ruokamat-

Sekä uudet ICT ja matkailuyritykset toimivat jo alkuvaiheessa kan-

kat – projektissa

sainvälisillä markkinoilla tai kansainvälisessä kilpailuympäristössä.

ja edelleen Narvikin kautta Tromsaan. Kansainvälinen Chaine

tutkittiin kalotin makuja Luulajasta Kiirunaan

des Rotisseurs -järjestö rantautui Lappiin ensimmäisen kapitulin

2.2. Kulttuuri

myötä 1966. Lapissa kapituleja on järjestetty useana vuonna.

Rajoja ylittävä vuorovaikutus on ollut luonteva osa pohjoista
kulttuuria ja Rovaniemeä: pohjoinen mentaliteetti on aina ollut
monikerroksista ja monikielistä. Lappi on aina ollut monikulttuu-

2.3. Koulutus ja tutkimus

rinen ja Rovaniemi laajan kansainvälisen pohjoisen alueen keskus.

Rovaniemen kouluilla on paljon yhteistyötä useiden eri Euroopan

Pohjoisten toimijoiden yhteistyö perustuu suurelta osin sijaintiin

maiden kanssa: Iso-Britannia, erityisesti Wales, Irlanti, Saksa,

ja samankaltaisiin olosuhteisiin. Lappilaiset erityispiirteet, niin

Itävalta, Italia, Viro, Tsekin tasavalta, Belgia, Espanja ja Kroatia.

materiaalinen kuin henkinenkin kulttuuri, ovat osa Lapin kulttuu-

Yhteistyötä tehdään myös japanilaisten ja uusiseelantilaisten kans-

riperintöä.

sa. Yhteistyö käsittää on niin opettaja- ja oppilasvierailuja kuin

Kansainvälisessä yhteistyössä elinkeinoelämän lisäksi myös

leirikoulujakin. Näistä on syventynyt oppilas- ja opettajavaihtoja ja

kulttuurilla on ollut veturin rooli. Kulttuuriyhteistyö on konkre-

edelleen erilaisia yhteistyöprojekteja useimmiten Comeninus-oh-

tisoitunut monien hankkeiden kautta. Alueen kulttuuriyhteistyö

jelman kautta.

lähtee perustasolta eli ihmisistä itsestään, kysymys on normaalista

on kansainvälistä toimintaa opiskelija- ja opettajavaihdon kautta.

tävin rooli on Barentsin alueella tehtävällä kulttuuriyhteistyöllä.

Voimakkainta kansainvälinen toiminta on Rovaniemen ammatti-

Rovaniemen keskeinen sijainti Barentsin alueella sekä aktiiviset

korkeakoulussa, jolla on yli sata kansainvälistä yhteistyösopimusta.

toimijat sekä heidän yhteistyöverkostonsa eri puolilla pohjoismaita

Kansainvälisiä opiskelijoita Rovaniemen ammattikorkeakoulussa

ja Pohjois-kalottia ovat tehneet Rovaniemestä Barentsin alueen

on lukuvuodessa n. 200 - 300 opiskelijaa ja vaihto-opiskelijoiden

keskuksen.

määrä on kasvussa. Vuonna 2005 kansainvälisiä vaihto-opiske-

Kulttuurin kansainvälinen toiminta on ollut pääsääntöisesti
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Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kaikissa toimintayksiköissä

arkipäivän työstä. Kansainvälisessä kulttuurivaihdossa merkit-

lijoita otettiin 81 eri koulutusohjelmiin. Vaihto-opiskelijoita tuli

näyttelyiden vaihtoa, taiteilijoiden näyttelyiden järjestämisiä, muu-

eniten Itävallasta, Alankomaista, Ranskasta ja Saksasta. Rova-

sikoiden esiintymisiä, kansainvälisten konferenssien ja tilaisuuksi-

niemen ammattikorkeakoulun suomalaisista opiskelijoista 112

en organisointia, vierailuja sekä yhteistyötä erilaissa projekteissa:

suoritti opiskelu- ja harjoittelijavaihtoa ulkomailla. 3

rovaniemeläiset taiteilijat ja kulttuurin parissa työskentelevät ovat

Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoista kansainvälis-

olleet mukana useissa kulttuurialan projekteissa: Polar Art Line -

ten opiskelijoiden osuus on 3,8 prosenttia. Vastaava luku ammat-

projekti kokosi kuvantekijöitä Lapista, Finnmarkista ja Arkangelis-

tikorkeakouluissa yhteensä on 5,1 prosenttia. 4

ta; näyttelyryhmä Ark 6 kasvoi ruotsalaisten mukaan tulon myötä

Lapin yliopiston kansainvälinen toiminta on pääsääntöisesti

neljän maan väliseksi; Barentsin alueen taiteilijat ovat esiintyneet

opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihtoa eri ohjelmien ja sopimusten

yhdessä Tukholmassa, Edinburghissa ja Lontoossa; New Pota-

puitteissa. Yliopistolla on yhteistyösopimuksia satojen ulkomais-

toes - The Barents Region Young Artists -näyttely ja seminaari

ten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lapin yliopistossa on

Rovaniemellä kokosi yhteen Barentsin alueen nuoria kuvataiteen

350 ulkomaalaista opiskelijaa, joista 220 on vaihto-opiskelijoita.

tekijöitä; Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaa, Arktista keskusta

Kansainvälisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista oli

ja Rovaniemen eri kulttuurilaitoksia ovat yhdistäneet Barent-

vuonna 2004 noin 4 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön enem-

3
4

Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus 2005
Opiskelijat, jotka ovat ammattikorkeatutkintoon johtava koulutuksessa sekä ne, jotka ovat saapuneet yli 3 kk kestävään
kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon. Luvut vuodelta 2004. Lähde: OPM/AMKOTA -tiedosto
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män kuin Suomessa keskimäärin.5 Lapin yliopisto on laatinut
kansainvälistymisstrategian ajalle 1998–2010. Strategian päivitys
käynnistyy vuoden 2007 alussa.
Lapin yliopistolla ja Rovaniemen ammattikorkeakoululla on
aktiiviset yhteistyöverkostot Arktisilla ja Barentsin alueilla sekä
Euroopassa ja monessa muussa maanosassa. Korkeakoulut osallistuvat useisiin kansainvälisiin projekteihin ja hankkeisiin.
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen monitieteinen tutkimus
keskittyy ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen. Kansainvälistä tutkimusta tehdään pohjoisen pallonpuoliskon arktisella,
subarktisella ja boreaalisella vyöhykkeellä. Tutkimuksen sisällöllisiä painopisteitä on kolme; globaalimuutos, kestävä kehitys sekä
ympäristö- ja vähemmistöoikeus. Esimerkiksi kestävän kehityksen

Tsekin tasavalta.

tutkimusryhmässä tarkastellaan alueen väestön, elinkeinojen ja
instituutioiden herkkyyttä ja haavoittuvuutta, yhteiskunnan ja
ympäristön nopeille muutoksille ja luonnon monimuotoisuutta
uhkaavia tekijöitä. Tutkimuksen kohteena ovat myös arktisten
alueiden asukkaiden ja instituutioiden mahdollisuudet sopeutua
muutoksiin.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opetuksen, tutkimuksen ja
kehittämistoiminnan eräänä painopistealueena on kylmien olojen
hallinta. Yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena on lumi ja jää
rakennetussa ympäristössä. Tutkimusalueita ovat muun muassa
lumen ja jään tekniset ominaisuudet, työmenetelmät, yhdistetyt
rakenteet sekä lumireitit ja niiden kunnossapito. Kehitystoiminta
tähtää esteettisten, kokonaistaloudellisesti edullisten ja turvallisten
lumi- ja jääympäristöjen tuottamiseen niin matkailuelinkeinolle
kuin paikallisille asukkaillekin.
Kansainvälistä tutkimusta Rovaniemellä harjoittavat lisäksi metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen yksikkö ja geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikkö.

2.4. Nuoriso ja liikunta
Rovaniemeä ja Lappia on pidetty kiinnostavana myös nuorisotoi-

2.5. Maahanmuuttajat
Rovaniemellä asuu pysyväisluonteisesti noin 850 ulkomaalaista.
Suurimmat ryhmät ovat venäläiset, ruotsalaiset ja afgaanit. Ruotsalaisista suurin osa on paluumuuttajia. Sen lisäksi Rovaniemellä
asuu tilapäisluvalla mm. opiskelijoita ja määräaikaistyössä olevia
henkilöitä. Rovaniemen väestöstä 1,6 prosenttia on ulkomaalaisia.
Suomessa vastaava luku on noin 2 prosenttia.
Pysyvästi muuttavien maahantulon peruste on työ, perhesyyt,
paluumuutto ja pakolaisuus. Suomessa asuvista maahanmuuttajista n. 20% on pakolaistaustaisia. Rovaniemen pakolaiskiintiö on
80 pakolaista/vuosi. Rovaniemellä on myös turvapaikanhakijoiden
vastaanottokeskus, jossa on tällä hetkellä noin 100 turvapaikanhakijaa.
Rovaniemellä on olemassa seuraava
palvelutarjonta maahanmuuttajille:
- Rovaniemen kaupungin sosiaaliviraston
maahanmuuttajatoimisto
- Rovalan Setlementti ry:n MoniNet, monikulttuurinen

men ja liikunnan toimialoilla. Rovaniemellä ja Lapissa järjestetään

kohtaamispaikka, osin vakinaista toimintaa,

lukuisia liikunnan ja urheilun kansainvälisiä tapahtumia ja konfe-

osin projektitoimintaa

rensseja. Rovaniemi ja keskustan kupeessa sijaitseva Ounasvaara

- Rovaniemen työvoimatoimiston maahanmuuttajapalvelut

ovat kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja, korkeatasoisten

- Rovalan Setlementti ry, kotoutumiskoulutus

urheilutapahtumien ja -kilpailujen järjestämis- ja tapahtumapaik-

- Lapin Ammattiopisto, maahanmuuttajien ammatilliseen

koja.
Rovaniemen kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö perustuu ystävyyskuntien kanssa tehtyyn pitkä-

peruskoulutukseen valmistava koulutus
(omaehtoista opiskelua), lisätietoja
- Peruskouluikäisille maahanmuuttajille on järjestetty nk.

jänteiseen, vuosittain toteuttavaan toimintaan ja vierailuihin.

peruskouluun valmistavaa opetusta, johon vasta maahan

Nuorten kansainvälisissä ryhmätapaamisissa on viime vuosina

muuttaneet peruskouluikäiset lapset osallistuvat n. vuoden

hyödynnetty Euroopan Unioinin Nuoriso-ohjelmaa. Monet koulut
ovat osallistuneet menestyksekkäästi kansainvälisiin kilpailuihin,

verran ennen siirtymistään normaaliopetuksen piiriin
- Rovaniemen kaupunki on mukana valtakunnallisessa Info

järjestäneet leirikouluja ja hyödyntäneet Comenius-ohjelmaa,

pankki-palvelussa, jossa on runsaasti tietoa maahanmuuttajille

joka on tuttu myös muille kaupungin toimijoille. Yhteistyömaita

eri kielillä. Infopankin paikallistietoa -osiossa on

ovat Saksa, Italia, Unkari, Romania, Norja, Venäjä, Ruotsi, Latvia,

informaatiota Rovaniemen palveluista maahanmuuttajille

Liettua, Viro, Ranska, Tanska, Itävalta ja Englanti, Belgia, Puola ja
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Suomen yliopistoissa syyslukukaudella kirjoilla olevat ulkomaiden kansalaiset. Lähde: OPM/KOTA-tietokanta

2.6. Ystävyyskaupunkisuhteet
Rovaniemi on solminut ystävyyskaupunkisopimukset 14 kaupun-

2.8. Rovaniemen kaupungin muu
kansainvälinen toiminta

gin tai kunnan kanssa.

Rovaniemen kaupungin muu kansainvälinen toiminta liittyy elin-

Rovaniemen vanhin ystävyyskunta on Kiiruna, jonka kanssa

keinoperusteisiin kansainvälisiin projekteihin ja teemapohjaiseen

ystävyyskuntasopimus allekirjoitettiin jo vuonna 1940. Uusin

yhteistyöhön eri alueiden kanssa. Rovaniemi koetaan mielenkiin-

ystävyyskaupunki on puolestaan Harbin, jonka kanssa ystävyys-

toisena yhteistyökumppanina etenkin jouluun ja joulupukkiin

kaupunkisopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2006. Suurin osa

liittyvissä asioissa. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty myös sisäl-

ystävyyskaupunkisopimuksista on allekirjoitettu 1960 ja 1970

tötuotantoon, lumeen ja jäähän sekä maaseudun kehittämiseen

-luvuilla.

liittyvissä teemoissa.

Ystävyyskaupunkitoiminnan aktiivisuus on vaihdellut eri
vuosikymmenillä eri kaupunkien kanssa. Nykyisen toiminnan
aktiivisuutta eri kaupunkien välillä voidaan arvioida seuraavasti:
1.

Aktiivinen yhteistyö
Ajka, Vesprém, St Johan in Tirol, Murmansk, Harbin,
Kassel, Kiiruna

2.

Satunnainen yhteistyö
Narvik, Olsztyn

3.

Yhteyksiä on ollut vähän
Frederikshavn, Neustrelitz, Drvar, Grindavik, Cadillac

Ystävyyskaupunkitoiminta on ollut pääsääntöisesti koulutus-,
kulttuuri- ja nuorisovaihtoa. Elinkeinoihin liittyvää yhteistyötä
on tehty unkarilaisten ystävyyskuntien kanssa ja vähäisemmässä
määrin Murmanskin kanssa. Rovaniemen ja Harbinin välisessä ystävyyskaupunkisopimuksessa on painotettu elinkeinollista
yhteistyötä.

2.9. Muut kansainvälistä
toimintaa harjoittavat
organisaatiot Rovaniemellä
Lapin liiton kautta rahoitetaan hankkeita kansainvälisten rahoitusohjelmien kautta. European North Lapland - Oulu -toimisto
on Lapin liiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Kemi-Tornion
kehittämiskeskuksen perustama ja rahoittama Brysselissä
toimiva yksikkö. Toimisto perustettiin toukokuussa 2002 ja sen
painopistealueita ovat edunvalvonta, hanketoiminnan tuki, palvelut yrityksille sekä EU-tiedon välittäminen ja koulutus. Lapin liitto
toimii aktiivisesti Barentsin ja Pohjois-Kalotin alueilla. Lapin
liitto on lisäksi vahvistanut yhteistyötä Veszprèmin -maakunnan
kanssa.
Lapin lääninhallituksen kansainvälinen toiminta kohdentuu
vahvasti arktisen alueen yhteistyöhön Pohjoisen foorumin ja
Arktisen neuvoston kautta. Lapin läänihallituksella on lisäksi

2.7. Kansainväliset hankkeet

kansainvälistä yhteistyötä Barentsin ja Pohjois-Kalotin alueella.
Kahdenvälistä yhteistyötä Lapin lääninhallituksella on Venäjän eri

Lapin yliopisto ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ovat olleet

alueiden kanssa, Kiinan Heilongjiangin maakunnan ja useiden eu-

hyvin aktiivisia toimijoita kansainvälisissä hankkeissa. Myös Rova-

rooppalaisten alueiden kanssa. Lapin lääninhallituksella on lisäksi

niemen kaupunki on mukana kansainvälisissä hankkeissa. Lapin

kansainvälistä yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä

yliopistolla ja Rovaniemen ammattikorkeakoululla on yhteinen

esimerkiksi Murmanskin aluehallinnon kanssa.

hanketoimintayksikkö Finnbarents, joka tarjoaa koulutus- ja kon-

Lapin TE-keskus avustaa yrityksiä kansainvälistymään kou-

sultointipalveluja Barentsin alueella. Finnbarents -yksikkö toimii

luttamalla, rahoittamalla, neuvonnalla ja tarjoamalla räätälöityjä

myös useissa hankkeissa.

asiantuntijapalveluja. Muita TE-keskuksen tarjoamia palveluja

Barentsin alueella on toteutettu kymmeniä projekteja. Päära-

ovat vientiyhteistyö sekä ohjaus eri tietolähteisiin, esimerkkinä

hoituskanava on Interreg III A -ohjelma, jonka osaohjelmia ovat

Finpro ry:n palvelut. Yritysten yhteistyökumppaneina kansainväli-

Pohjoiskalotti-, Kolarctic- ja Sápmi -ohjelmat. Ohjelmien kautta

sissä asioissa ovat myös Lapin Kauppakamari ja Lapin Yrittäjät ry.

on rahoitettu monen tyyppisiä projekteja, jotka ovat liittyneet

Rovaniemellä on useita kolmannen sektorin kansainvälisiä

tiedon vaihtoon, liikenteen kehittämiseen, matkailuun, naisyrittä-

toimijoita. Ystävyysseuroja ja monikulttuurisia yhdistyksiä on yli

jyyteen, liiketoiminnan kehittämiseen, infrastruktuuriin, infor-

16 kpl ja kunniakonsulaatteja on useita. Urheiluseuroilla, eri kult-

maatioteknologiaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimukseen.

tuuritoimijoilla, kansalaisopistoilla ja kansalaisjärjestöillä kuten

Lappi on myös osa Interreg III B -ohjelman Pohjoinen Pe-

Eurooppa -kerholla on myös kansainvälistä toimintaa. Rovanie-

riferia -osaohjelmaa. Pohjoinen Periferia -ohjelmaa toteuttavat

men seurakunta on myös aktiivinen kansainvälinen toimija. Kan-

Islanti, Fär-saaret, Grönlanti ja tietyt alueet Suomesta, Ruotsista,

sainvälistä toimintaa on myös Rovaniemen kylien eri yhteisössä.

Norjasta ja Skotlannista.

Julkisen sektorin toimijoista aiemmin mainittujen lisäksi Poliisin tietohallintokeskuksella, rajavartiolaitoksella ja sotilasläänin
esikunnalla on kansainvälistä toimintaa.
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3. KANSAINVÄLISEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖN
MUUTOS

Kansainvälisen toimintaympäristön muutosta johtaa maailmanta-

yhä pienempiin segmentteihin, missä yritykset voivat pärjätä

käyttöön ottoon ja yritystoiminnan globalisoitumiseen. Teollisuu-

vain tuottamalla asiakkailleen jatkuvasti suurimman lisäarvon

den fyysiset investoinnit ja niihin sijoitettu pääoma eivät toimi

maailmassa.

enää talouskasvun moottorina Suomessa samassa mittakaavassa

Demografiset ja sosiokulttuuriset muutokset ovat myös suuret.

kuin ennen, vaan niitä tärkeämmäksi on nousemassaaineeton

Väestön kasvu hidastuu ja ihmisten keskimääräinen elinikä nou-

pääoma kuten koulutus, osaaminen, tieto sekä tutkimus- ja kehit-

see. Väestö ikääntyy etenkin Euroopassa nopeasti ja eläkeläisten

tämistoiminta. 6

määrä lisääntyy voimakkaasti. Nämä seniorit tulevat olemaan ak-

Kansainvälinen liiketoiminta on myös muuttumassa. Yritykset

tiivisia, hyvin toimeentulevia ja aiempaa terveempiä. Senioreiden

sijoittavat sekä tuotannollista että tutkimus- ja kehittämistoimin-

kuluttajakäyttäytymisen oletetaan olevan kulutuskeskeisempää

taansa sinne, missä tuotantokustannukset ovat edullisimmat.

kuin nykyään.

Mikään maa ei kuitenkaan voi olla paras mahdollinen sijaintipaik-

Yhteiskunta- ja perherakenne muuttuvat kun yksin elävien ja

ka kaikelle mahdolliselle yritystoiminnalle, vaan nyt maat ja

lapsettomien pariskuntien määrä kasvaa. Elämäntyylit ja asuinym-

alueet joutuvat tekemään yhä tarkempia strategisia valintoja niistä

päristöt tulevat monipuolistumaan. Kotitalouksien koko pienenee

sektoreista ja toiminnoista, joissa voidaan saavuttaa paras mahdol-

ja niiden kokonaismäärä lisääntyy. Ihmisten vapaa-ajan odotetaan

linen sijaintietu. 7

lisääntyvän. Kaupungistuminen on maailmanlaajuista ja kaupun-

Palvelujen kansainvälistyminen on myös kiihtymässä. Erityisesti
liike-elämän palvelut kuten konsultointi, lainopilliset palvelut,
tietoliikennepalvelut, viestintäpalvelut ja ohjelmistotuotanto ovat
nopeasti kansainvälistymässä.

geissa asuvat ihmiset matkustavat useammin kuin maaseuduilla
asuvat. Yhä useammalla on vapaa-ajan asunto.
Kansainväliseen toimintaympäristöön vaikuttavat joko suoraan
tai välillisesti mm. talouskriisit, kilpailurajoitusten väheneminen,

Globalisaatio eli maailmantalouden yhdentyminen muuttaa

investointipääoman saatavuus, julkinen tukirahoitus, valuuttakurs-

myös poliittista ja kulttuurista käyttäytymisestä. Nopean tieto- ja

sivaihtelut, mahdolliset vapaakauppasopimukset, kansainvälisten

informaatioteknologian aikana uudet sekä aineelliset että aineet-

allianssien lisääntyminen ja yhä suurempien monikansallisten yri-

tomat tuotteet leviävät maailmalla nopeasti. Vahvana trendinä

tysten syntyminen. Euroopan Unionin laajentuminen sekä Kiinan

on kuitenkin, että ns. massakulttuuri pirstaloituu ja ihmisten

että Intian nopea talouskasvu vaikuttavat voimakkaasti tulevaisuu-

sosiaalinen elämä kiinnittyy yhä useammin oman erityisryhmän

den kansainväliseen toimintaympäristöön.

ympärille. Nämä pienemmät ryhmät ovat keskenään vuorovaiku-

Kansainvälinen poliittinen tilanne vaikuttaa toimintaympä-

tuksessa, mutta toiminta ei ole aika- tai paikkasidonnaista. Sosi-

ristöömme maailmanlaajuisesti. Sotilaalliset selkkaukset, sodat

aalinen pienryhmä muodostaa oman elämys- ja tunneyhteisön.

ja terrorismin pelko vähentävät luonnollisesti kansainvälistä

6

10

Liiketoiminnassa tämä tarkoittaa markkinoiden hajoamista

loudessa tapahtuva murros, joka perustuu uusien teknologioiden

Hämäläinen, Timo. Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. 2006.
Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston julkaisuja.
7 Hämäläinen, Timo. Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. 2006.
Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston julkaisuja.

kanssakäymistä. Erilaisten epidemioiden ja terveysriskien hallinta
maailmanlaajuisesti vaikuttaa myös Suomeen ja kansalaisten
turvallisuuteen.

- talouden ja yhteiskunnan muutosvalmius ja kyky
jatkuvaan uudistumiseen

8

OECD on lisäksi maininnut Suomen maakatsaus -raporttiin haasteiksi 2000 -luvulla seuraavia asioita:10

3.1. Haasteet ja mahdollisuudet

- voimakas riippuvuus ICT -alasta
- PK-yritysten pieni määrä

Suomi maailmataloudessa -selvityksen loppuraportissa on

- yrittäjyyskulttuurin kehittymättömyys

pohdittu globaalin kilpailun tuomia haasteita ja mahdollisuuksia

- informaatioteknologian vähäinen hyödyntäminen

Suomelle. Myös Sitran Suomi 2015 -raportissa on listannut useita

perinteisillä tuotantoaloilla

haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.9 Voidaan olettaa, että
Rovaniemellä on varsin samantyyppiset haasteet kuin koko Suomella, mutta haasteet Rovaniemellä ovat vielä suuremmat.

Mahdollisuudet
- logistiikan ja tiedonsiirron kehittäminen
- korkeatasoinen osaaminen

Haasteet:

- toimiva innovaatiojärjestelmä

- pieni väestömäärä, mistä seuraa pienet kotimarkkinat

- panostus tutkimus- ja kehittämistoimintaan

- syrjäinen sijainti suhteessa tärkeisiin markkina-alueisiin

- koulutuksen ja työelämän voimakkaampi lähentyminen

(pl Venäjä)
- teollinen tuotanto kasautuu alueille, joilla on suuri

- liiketoimintaosaamisen kehittäminen
- palkitseva yrittäjyys

markkinapotentiaali
- kansainvälinen kilpailu investoinneista kiristyy, Aasia ja uudet
Eu-maat houkuttelevat vahvemmin investointeja
- Aasian ja itäisen Keski-Euroopan korkean osaamistason
yhdistyminen mataliin työvoimakustannuksiin
- tulevaisuuden työvoimapula

OECD:n maakatsauksessa Suomen hyödyntämättömiksi mahdollisuuksiksi on mainittu lisäksi:
- ulkomaalaiset investoinnit
- koulutettujen ulkomaalaisten saaminen Suomeen
- kansainvälinen matkailu

- Suomen houkuttelevuus maahanmuuttokohteena
(ilmasto, kieli, korkea verotus, suomalaisten asenteet)
- liian yhdenmukainen kulttuuri on luovuuden este
- väestön nopea ikääntyminen
8
9

Lehtola, Mirja. Matkailun trendit ja tulevaisuudennäkymät. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen julkaisu., 2001. s.9.
Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen loppuraportti.
Valtioneuvoston kansilian julkaisusarja 19/2004. Askelmerkit tulevaisuuteen. Suomi 2015-ohjelman loppuraportti. Sitra 2003.
10 OECD Territorial Reviews. Finland. OECD 2005.
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4. NELIKENTTÄANALYYSI
Oheisessa nelikenttäanalyysissä on määritelty Rovaniemen
asema kansainvälisessä toimintaympäristössä. Rovaniemen
alue on useilla mittareilla mitattuna selkeästi kansainvälinen
toimija. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät eri toimijoiden
tehokkaammassa kansainvälisessä verkottumisessa.

Vahvuudet

Mahdollisuudet

- saavutettavuus

- yhteistyön tiivistäminen eri

- korkeakoulut

toimijoiden ja toimialojen välillä

- kansainvälinen matkailu

- koulutus- ja tutkimusyhteistyö

- infrastruktuuri, myös kulttuurinen

- Barentsin alue

- tietoliikenneyhteydet

- kulttuurimatkailu

- luonto

- maahanmuutto

- vapaa-ajan palvelut

- ystävyyskaupunkitoiminnan

- eksoottisuus

kehittäminen

- Lappi-brandin tunnettuisuus

Heikkoudet

Uhat

- pieni väestöpohja

- ilmaston muutos kv-matkailulle

- toimialarakenne

- teollisen tuotannon siirtyminen

- maantieteellinen sijainti

- tulevaisuuden työvoimapula

- kansainvälisten yritysten vähäinen määrä

- suvaitsemattomuuden lisääntyminen

- ulkomaalaisten investointien puute

- ympäristön tilan huonontuminen

- vähäinen maahanmuuttajien määrä,

- rahoitusmahdollisuuksien väheneminen

kotouttamisprosessin hallinta
- kansainvälisen toiminnan
koordinaation puute
- yhteistyöhön sitoutumisaste
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET
Rovaniemellä on paljon kansainvälistä toimintaa niin julkisella,

teknologian ansiosta. Kasvuyrityksille kansainvälistyminen on

yksityisellä kuin kolmannella sektorilla ja voidaan todeta, että Ro-

luonnollinen kehitystie. Menestyvät yritykset sekä koulutus- ja

vaniemi on kansainvälinen kaupunki verrattuna moneen muuhun

tutkimuslaitokset toimivat jo nyt verkostojen kautta paikasta

vastaavan kokoiseen kaupunkiin. Rovaniemelle on hallintokau-

riippumatta. Kansainvälinen opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihto

punkina sijoittautunut paljon maakunnallisia ja valtiollisia organi-

vahvistavat alueen osaamispohjaa. Kulttuuritoimijoilla on myös

saatioita, joilla on aktiivista kansainvälistä toimintaa.

vahvat omat kansainväliset verkostonsa..

Rovaniemen kansainvälisyys perustuu matkailuun, koulutus- ja

Kansainvälistyminen on edellytys alueen kehittymiselle ja

tutkimuslaitosten toimintaan, yritysten harjoittamaan vientikaup-

kasvulle. Tulevaisuuden työvoimapula koskee myös Rovaniemeä

paan, julkisten organisaatioiden toimintaan sekä aktiiviseen kol-

2010-luvulla ja vaatii lisääntyvää maahanmuuttoa. Kansain-

manteen sektoriin. Maahanmuuttajien määrä on Rovaniemellä

välisyys lisää suvaitsevaisuutta, uuden oppimista ja muutoksen

suhteellisesti pienempi kuin Suomessa keskimäärin.

ymmärtämistä.

Kansainvälinen toiminta eri aloilla väistämättömästä lisääntyy

Maahanmuuttajien houkuttelemiseksi Rovaniemen haasteita

koko ajan. Jo nykyään kansainvälisyys on osa arkea, jokapäiväistä

ovat alueen pieni väestöpohja, maantieteellinen sijainti ja ilmasto.

kanssakäymistä ja normaalia työtä. Kansainvälistyminen ei ole

Toisaalta em. haasteet ovat myös mahdollisuus etenkin matkailul-

itseisarvo vaan sen täytyy tuottaa henkistä ja aineellista lisäarvoa

le. Elinkeinoelämän kansainvälistymisen haasteita ovat kansain-

rovaniemeläisille. Strategiatyön lähtökohtana onkin Rovaniemi

välisten yritysten vähäinen määrä ja ulkomaalaisten investointien

yhteisönä eikä pelkästään kaupunkiorganisaationa.

puute. Kansainvälinen toiminta on Rovaniemellä hajanaista. Koor-

Rovaniemen maantieteellisesti perifeerinen sijainti maailman
kasvukeskuksista on menettämässä merkitystään uuden tieto-

dinoitua ja järjestelmällistä yhteistyötä alueen eri kansainvälisten
toimijoiden välillä ei ole.
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6. KANSAINVÄLISTYMISEN STRATEGISET TAVOITTEET
6.1. Visio vuoteen 2015

• maahanmuuttajien suhteellisen osuuden kehitys

Kansainvälistyminen on tärkeää Rovaniemelle ja sen tulee olla

• maahanmuuttajien viipymä paikkakunnalla

suunniteltua, tavoitteellista ja systemaattista. Rovaniemelle on

• korkeakoulujen, 2. asteen koulujen ja peruskoulujen

helppo tulla maailmalta, rovaniemeläisten nuorten on helppo lähteä maailmalle ja heidän on myös helppo palata Rovaniemelle.
Rovaniemi on turvallinen, omaleimainen, suvaitseva ja hel-

• maahanmuuttajien osuus työllisistä

kansainvälisten opiskelija-, opettaja- ja tutkijamäärän kehitys
• kansainvälisten kulttuuritapahtumien määrän seuranta
• kansainvälisten hankkeiden määrä

posti saavutettava arktinen kohtauspaikka sekä rovaniemeläisil-

• imagotutkimukset

le että kansainvälisille toimijoille.

• asukaskyselyt
• kansainvälisten tutkijoiden työskentely alueella

6.2. Tavoitteet

Eri mittareiden luotettavuudessa on kuitenkin ongelmia. Tilastoaineistot, joihin mittarit perustuvat, ovat usein useamman vuoden

Monikulttuurisuus ja kansainvälinen
kulttuurikaupunki

vanhoja tai ne ovat hankalasti löydettävissä. Käytettävien mittareiden tulee olla mahdollisimman luotettavia ja helposti seurattavia.
Mahdolliset erilliset tutkimukset esim. imagoon liittyen tulee

Strategiassa asetetaan tavoitteeksi asukkaiden kasvu monikulttuurisuuteen, mitä kautta etenkin lapset ja nuoret oppivat toimimaan
kansainvälisessä ympäristössä. Aktiivinen toiminta kansainvälisis-

harkita tarpeen ja resurssien mukaan.
Seuraavat kansainvälistymiseen liittyvät mittarit ovat suhteellisen helposti seurattavissa:

sä verkostoissa vahvistaa alueen osaamistasoa kaikilla osa-alueilla.
Maahanmuuttajat ml. kansainväliset opiskelijat ovat mahdollisuus ja voimavara mm. tulevaisuuden työvoimapulaan. Maahan-

MITTARI

LÄHTÖTASO

Viennin arvon kehitys

145 m¤ (v. 2006)

Kv. rekisteröityjen
yöpymisvuorokausien
kehitys

251 000 (v. 2006)

kv. kokous- ja kongressien
määrän kehitys

16 kpl (v. 2006)

maahanmuuttajien
suhteellisen osuuden
kehitys

1,6 % (v. 2005 )

muuttajat osaltaan auttavat asukkaiden kasvua monikulttuurisuuteen, mitä kautta myös suvaitsevaisuus lisääntyy.

Elinkeinoelämän kansainvälistyminen ja
Rovaniemen tunnettavuuden vahvistaminen
Strategisena tavoitteena on kansainvälisen sijoitustoiminnan kasvu elinkeinoelämässä, mikä mahdollistaa uudet investoinnit ja tuo
uutta yritystoimintaa alueelle. Uusien investointien ja kasvavan
yritystoiminnan kautta saadaan aikaan talouskasvua, mitä kautta
asukkaiden tarvitsemien palveluiden rahoitusmahdollisuudet
kasvavat. Rovaniemen kansainvälisen imagon ja tunnettavuuden
nostaminen palvelee elinkeinoelämän lisäksi myös alueen muita
toimijoita. Strategisena tavoitteena on, että rovaniemeläiset yritykset toimivat osana kansainvälisiä verkostoja.

6.3. Tavoitteiden
toteutumisen mittarit
Kansainvälistymisen mittareita voidaan määritellä useita. Näistä

korkeakoulujen kv.
opiskelijamäärän kehitys
(kirjoilla syyskuussa)

Lay 331 (v. 2006)

kansainvälisten kulttuuri- ja
liikuntatapahtumien määrä
ml. asiantuntija- ja
taiteilijavaihdot

Kv. kulttuuri-tapahtumat
8kpl

Ramk 81 (v. 2006)

esimerkkinä seuraavat mittarit:
• kansainvälisten sijoittajien ja toimijoiden määrän kehitys
• viennin arvon kehitys
• kansainvälisten kokousten ja kongressien määrän kehitys
• kansainvälisten rekisteröityjen yöpymismäärien kehitys
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Kv. liikunta-tapahtumat 5 kpl

TAVOITETASO 2010

TAVOITETASO 2015

176 m¤

224 m¤

320 000

410 000

30 kpl

60 kpl

tarkentuu Lapin
maahanmuuttostrategian
valmistelussa

tarkentuu Lapin
maahanmuuttostrategian
valmistelussa

Lay 440

Lay 440

tieto ei ole käytettävissä

tieto ei ole käytettävissä

19 kpl

24 kpl

8 kpl

15 kpl
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7. ROVANIEMEN KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN
PAINOPISTEALUEET JA TOIMINTATAVAT

7.1. Toiminnan painopisteet
Kansainvälisen toiminnan painopistealueiksi on valittu elinkeino-

7.4. Kansainvälisen
viestinnän tehostaminen

jen kansainvälistymisen edistäminen, kansainvälisyys kulttuuritoi-

Rovaniemen kansainvälistä viestintää tehostetaan niin, että se

messa, koulutuksessa, tutkimuksessa sekä lasten ja nuorten kasvu

palvelee elinkeinoelämän eri toimialoja vahvemmin kuin nykyään.

kansainvälisyyteen. Maahanmuuttajat nähdään tulevaisuuden

Rovaniemellä käy vuosittain noin 100 kansainvälisen median

voimavarana.

edustajaa lähinnä matkailun ja etenkin joulupukin ansioista.
Rovaniemi aktivoituu kansainvälisen median houkuttelemiseksi Rovaniemelle ja vierailujen aikana pyritään määrätietoisesti

7.2. Yleiset toimintatavat
Kansainvälisen toiminnan pitää tulevaisuudessa konkretisoitua
käytännön toimenpiteisiin, joille on asetettu selkeät rovaniemeläisiä hyödyntävät tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seuranta. Kansainvälisessä toiminnassa tulee tehdä yhteistyötä Lapin
muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Barentsin alueella

esittämään Rovaniemestä monipuolisempaa kaupunkikuvaa sekä
tuodaan esille rovaniemeläisiä yrityksiä.
Rovaniemen kaupungin internetin kansainvälistä sivustoa
kehitetään edelleen palvelemaan paremmin maahanmuuttajia,
kansainvälisiä opiskelijoita, kansainvälisiä yrityksiä ja ulkomaalaisia Rovaniemestä kiinnostuneita henkilöitä..

tärkeänä yhteistyökumppanina on koko Pohjois-Suomen alue.
Työkaluna yhteistyössä ovat kansainväliset hankkeet, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin ja tietotekniikan ja teknologian
hyödyntäminen.

7.5. Rovaniemen kaupunkiorganisaation henkilöstö
osaamisen kehittäminen

7.3. Ystävyyskaupunki ja
ystävyysseuratoiminta

Kansainvälisessä toimintaympäristössä työskentelevien Rovanie-

Ystävyyskaupunkitoimintaa tulee systemaattisesti kehittää edel-

välisten verkostojen toiminnassa sekä kansainvälisten rahoitus-

leen. Olemassa olevia ystävyyskaupunkisopimuksia jatketaan,

mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

men kaupungin henkilöstön osaamista vahvistetaan. Osaamisen
vahvistamista tarvitaan mm. kielitaidon vahvistamisessa, kansain-

mutta uusia ystävyyskaupunkisopimuksia solmitaan vain jos jo
neuvotteluvaiheessa on pystytty laatimaan yhteistyölle
realistinen ja konkreettinen toimenpideohjelma, johon molemmat
osapuolet ovat sitoutuneet. Ystävyyskaupunkisopimusten sijaan
pyritään teemapohjaiseen yhteistyöhön eri alueiden kanssa.
Nykyisten ystävyyskaupunkien välillä tehtävä yhteistyö määritellään kaupunkikohtaisesti. Esimerkiksi Harbinin ja Murmanskin
kanssa on hyvät edellytykset tehdä elinkeinollista yhteistyötä
kun taas luontevin yhteistyö esimerkiksi Kasselin kanssa liittyy
kulttuurin alalla. Koulutus- ja nuorisotoiminnassa yhteistyön
edellytyksiä on esimerkiksi unkarilaisten ystävyyskaupunkien ja
St Johan In Tirolin kanssa. Rovaniemen kaupungin eri hallinto- ja
palveluosastot määrittelevät itse suhteensa ystävyyskaupunkitoimintaan ja sen merkityksen omalle toiminnalleen.
Rovaniemellä toimii aktiivisesti useita ystävyysseuroja ja Rovaniemen kaupunki kartoittaa onko kaupungilla mahdollisuutta
ostaa palveluita näiltä seuroilta esimerkiksi ystävyyskaupunkitoiminnan tehostamiseksi.
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7.6. Kansainväliset hankkeet
Kansainvälisessä toiminnassa pyritään hyödyntämään harkiten
kansainvälisiä hankkeita. Tavoitteena on, että kansainvälisten
hankkeiden avulla kyetään luomaan Rovaniemelle kansainvälisesti houkutteleva toimintaympäristö ja toisaalta rovaniemeläiset
yritykset, kaupunki ja muut alueen toimijat pääsevät tehokkaasti hyödyntämään kansainvälisiä verkostoja. Kansainvälistä
hanketyötä tehdään myös Rovaniemen kaupungissa sosiaali- ja
terveydenhuoltoon liittyvissä kehittämistoimenpiteissä. Rakennerahasto-ohjelman lisäksi Euroopan unionilla on lukuisia muita
rahoitusmuotoja myös tulevalla ohjelmakaudella vuosille
2007–2013.
Kansainvälisistä rahoitusohjelmista on tehty suunnitelmat ja
komissio käsittelee ne vuoden 2007 keväällä. Lapille ja Rovaniemelle merkittävimmät ohjelmat ovat Pohjoinen tavoite 3 -ohjel-

ma, naapuruus- ja kumppanuusinstrumentti Kolarctic ENPI,

dealan yhteistyöhön. Säätiö rahoittaa esim. seminaarien, konfe-

Pohjoisen periferian ohjelma Interreg IV, Itämeren alueen interreg

renssien tai tapaamisten järjestämistä sekä vaihtoja.

-ohjelma ja alueiden välinen Tavoite 3 -ohjelma. Ohjelmien rahoituskehyksestä ei ole vielä päätöksiä.
Pohjoisen tavoite 3- ohjelmaan hyväksytään pohjoisia alueita
Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Lisäksi ohjelmassa on sisällä
Saamen alueen ohjelma. Ohjelmasta rahoitetaan yrityselämän

7.7. Elinkeinojen kansainvälistymisen
edistäminen

kehittämistä, tutkimusta ja koulutusta sekä raja-alueiden

Rovaniemen kaupungin tavoitteena on kasvattaa tulevina vuosina

toiminnallisuutta ja identiteetin vahvistamista.

selkeästi alueen taloudellista suorituskykyä ja kehittyä sekä kansal-

Naapuruus- ja kumppanuusinstrumentti Kolarctic ENPI -ohjel-

lisesti että kansainvälisesti merkittäväksi liike-elämän pohjoiseksi

maan hyväksytään pohjoisia alueita Norjasta, Ruotsista, Suomesta

keskukseksi, joka tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen, kasvua ja

ja Venäjältä. Ohjelman tavoitteena on tukea taloudellista ja sosi-

kansainvälistymistä tukevan ja mahdollistavan toimintaympä-

aalista kehittämistä, vastata yhteisiin raja-alueiden haasteisiin

ristön. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaupungin

ja kehittää niiden turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on alueiden

toimijoiden yhteistyötä, alueen yritysten aitoa kasvuhakuisuutta

ihmisten välinen yhteistyö.

sekä yritysten ja muiden asiantuntijoiden vahvaa roolia kaupungin

Pohjoisen periferian Interreg IV -ohjelmaan hyväksytään alueita
Suomesta, Irlannista, Pohjois-Irlannista, Ruotsista ja Skotlannista.

yrityspalvelujen kehittäjäkumppanina.
Rovaniemen kaupunkikonsernin rooli yritysten kansainvälisty-

Euroopan unionin ulkopuolelta ohjelman piirissä ovat Färsaa-

misen edistämiseksi on varsin haasteellista ja eri yritysten tarpeet

ret, Islanti, Grönlanti ja osia Norjasta. Ohjelman tavoitteena on

vaihtelevat mm. yrityskoon ja kansainvälistymisasteen mukaan.

edistää innovaatioiden syntyä ja kilpailukyvyn vahvistumista

Alueen vientiyritysten, Rovaniemen kaupungin, Lapin TE-keskuk-

äärialueilla. Toisena tärkeänä tavoitteena on luonnonvarojen ja

sen, Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Finpro ry:n kanssa on määritelty

äärialueiden yhteisöjen kestävä kehittäminen.

ne palvelukonseptit, joiden kautta Rovaniemen kaupunki voi

Euroopan Unionista on mahdollisuus hakea rahoitusta ystävyyskaupunkitoimintaan uuden Kansalaisten Eurooppa -ohjelman

parhaiten palvella kasvuyritysten kansainvälistymistä.
Finpro ry:n asiantuntijat haastattelivat 22 rovaniemeläisen

puitteissa. Rahoitusta voi hakea kansalaisten tapaamisiin ja ystä-

kansainvälisen yrityksen toimitusjohtajaa eri toimialoilta. Sa-

vyyskuntien teemallisiin verkostoihin esimerkiksi konferensseihin

manaikaisesti Finpro ry:n kansainvälinen verkosto kokosi tietoa

ja workshop -tapaamisiin. Aasia-Eurooppa säätiön kautta voi

ja näkemystä kansainvälisen markkinoiden muutostrendeistä,

hakea rahoitusta esim. nuoriso-, koulutus- sekä kulttuuri- ja tai-

kysynnän ja kilpailutilanteen suunnista sekä uusista avautuvista
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markkinamahdollisuuksista.
Yrityshaastattelujen tuloksia peilattiin kansainvälisiltä markkinoilta saatuun tietoon kysynnän kasvusta ja uusista avautuvista

samalla Tekes hankkeiden aktivaattoreina ja kertovat yrityksille eri
rahoitusmahdollisuuksista. Palvelun tavoitteena on moninkertaistaa Tekesin rahoitusmäärät Lapissa.

markkinamahdollisuuksista useissa yritysten ja sidosryhmien
kanssa pidetyissä workshop -tilaisuuksissa. Analyysien ja käytyjen
neuvottelujen perusteella todettiin tarpeelliseksi tarjota yrityksille
alla olevat palvelukonseptit.

2. Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Yrityksen kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen on

Yritysten kansainvälistymistä
edistävät palvelukonseptit

yrityskohtaisesti räätälöity valmennusohjelma liikkeenjohdolle ja
avainhenkilölle. Valmennusohjelma kestää 2-3 vuotta ja rahoitusta ohjelman toteutukseen haetaan TE-keskukselta.

Yritysneuvontaan liittyvät palvelut
Rovaniemen Kehitys Oy tulee tarjoamaan yrityksille neuvontaa
yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa

3. Poikkitoimialainen kansainvälisen liiketoiminnan kehityksen ennakointi

hyödyntäen Lapin TE-keskuksen yritysosaston valmiiksi tuotteis-

Rovaniemen Kehitys Oy organisoi alkuvaiheessa viiden eri toimi-

tettuja palveluita. Yritysten liiketoimintaan liittyviä kansainvälisiä

alojen kärkiyrityksen kanssa työryhmän pohtimaan muutosten en-

palvelukonsepteja on neljä.

nakointia kansainvälisessä liiketoiminnassa. Työryhmä voi käyttää
ulkopuolisia asiantuntijoita ja toiminnan rahoitukseen voidaan
hakea rahoitusta Tekesiltä. Tavoitteena on poikkitoimialainen

1. Yritysten kehitystarpeet ja rahoitus

oppiminen eri yrityksistä ja kansainvälisten muutostrendien enna-

Rovaniemen Kehitys Oy:n yritysneuvojien tarjoama palvelu, jossa

kointi. Tulokset ovat kaikkien yritysten käytettävissä.

yhdessä yrityksen kanssa tunnistetaan kunkin yrityksen kehitystarpeet ja etsitään välineet ja rahoitusmahdollisuudet kasvuun
sekä mahdolliseen kansainvälistymiseen. Yritysneuvojat toimivat
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4. Omistuksen uudelleenjärjestelyt
Yritysten omistuksen uudelleenjärjestelyt liittyvät omistuksesta

irtautumiseen, omistuksen jakamiseen tai sukupolven vaihdok-

Invest in Arctic Circle

siin. Em. tilanteissa on mahdollista tavoitella myös kotimaisia ja

Rovaniemelle rakennetaan Invest in Arctic Circle -ohjelma, jonka

ulkomaisia pääomasijoittajia. Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta

avulla pyritään saamaan kansainvälisiä investointeja alueelle.

yrityksillä on mahdollisuus saada kohtuullisella kustannuksella

Ohjelmassa määritellään tavoitteet, kartoitetaan potentiaaliset

pääomasijoituksen asiantuntija käyttöönsä.

investointikohteet, tuotetaan tarvittava markkinointimateriaali
sekä määritellään toimintatapa, jolla on parhaimmat mahdolli-

Kansainvälinen verkottuminen
Rovaniemen kaupunki tulee edelleen tarjoamaan yrityksille ns.

suudet tavoitteiden toteuttamisen saavuttamiseksi. Invest in Arctic
Circle -ohjelman tavoitteen on myös läheinen yhteistyö Invest in
Finland -ohjelman kanssa.

arvovaltapalveluja niillä markkina-alueilla, missä julkisen sektorin

Työpaikkojen syntyy myös julkisesti rahoitettuihin organi-

läsnäolo on kaupankäynnin alkuvaiheessa vielä tärkeää. Ystävyys-

saatioon etenkin turvatietosektorille. Rovaniemi tukee osaltaan

kaupunkitoiminnan luonteesta riippuen pyritään aktivoimaan yri-

tietoturvasektorin kansainvälistymistä.

tyksiä osallistumaan yhteistyöhön silloin kun sille nähdään olevan
luontaisia edellytyksiä.

Private Public Partnership
Yksityisten yritysten ja julkisen sektorin tiivis yhteistyö on edellytys suurten kansainvälisten hankekokonaisuuksien toteuttamisessa. Rovaniemellä esim. kansainvälisille markkinoille suunnattujen
hyvinvointipalveluiden kehittäminen niin, että ne ovat matkailullisesti hyödynnettävissä, vaatii laajaa yhteistyötä yksityisen ja
julkisen sektorin välillä. Rovaniemen Kehitys Oy on toiminnan
koordinaattori.

7.8. Koulutus, tutkimus sekä lasten ja
nuorten kasvu kansainvälisyyteen
Rovaniemen kaupunki pyrkii tiivistämään yhteistyötä alueen
korkeakoulujen, 2. asteen koulujen sekä erityis- ja peruskoulujen
välillä sekä tukee toiminnallaan Lapin yliopiston ja Rovaniemen
ammattikorkeakoulujen kansainvälistymistä mm. parantamalla
kansainvälisille opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille tarjottavia
palveluja. Kansalaisopistoilla voivat edistää ikäihmisten kansainvälistymisessä mm. järjestämällä kielikursseja ja tutustumismatkoja.
Koulutuksen ja tutkimuksen osalta merkittävin toimintatapa
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on opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihto. Vaihto-oppilastoimintaa
tulee kehittää jo perusopetuksessa, jolloin voidaan saavuttaa koko

7.11. Maahanmuuttajat

ikäluokka. Perus- ja erityiskoulujen ystävyyskoulutoimintaa

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus on asettanut maahanmuutto-

kehitetään mm. teknologiaa hyödyntämällä. Ystävyyskunta-

asiain toimikunnan toimikaudelle 1.1.2007 – 31.12.2009. Toimi-

toiminnassa kartoitetaan oppilaitosten ja nuorisovaltuuston

kunnan tarkoituksena on avustaa työvoima- ja elinkeinokeskusta,

vahvempi osallistuminen toimintaa käytettävissä olevat resurssit

lääninhallitusta, alueen työvoimatoimistoja ja kuntia maahan-

huomioiden. Koulujen kansainvälinen toiminta on edelleen

muuttajien kotouttamisen kehittämisessä, yhteensovittamisessa

koulukohtaista kunkin koulun oman toiminnan painopisteiden

ja muissa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Toimikunta

mukaista. Tavoitteena on kuitenkin synergiaetujen löytäminen

käynnistää Lapin alueellisen maahanmuuttostrategian tekemisen

mm. tiedotuksen vahvistamisen kautta.

keväällä 2007. Rovaniemen kaupungilla on edustus em. toimikun-

Kansainvälistymisen perusedellytys on kielitaito. Opetettavan
kielivalikoiman tulee olla riittävän monipuolinen ja opetuksen

nassa.
Maahanmuuttajat nähdään voimavarana Rovaniemellä. Ro-

tulee olla pitkäjänteistä niin, että valitun kielen opiskelua voi jatkaa

vaniemen kaupungin peruspalvelujen kansainvälinen toiminta

lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen.

keskittyy pakolaisten vastaanottoon sekä maahanmuuttajien

Lasten ja nuorten kasvua kansainvälisyyteen tuetaan päivähoi-

kotouttamisprosessin hallintaan. Rovaniemelle tulee rakentaa

dossa ja kouluissa. Periaate on sama kuin kouluillakin eli kansain-

kotouttamisohjelma niin, että se palvelee eri maahanmuuttaja-

välistymistä toteutetaan kunkin yksikön omien painopisteiden ja

ryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita. Maahanmuuttajat käyttävät

resurssien mukaan. Maahanmuuttajien kanssa tehtävä yhteistyö

Rovaniemen peruspalveluja, mikä asettaa haasteita kaupunkior-

on yksi tapa edistää lasten ja nuorten kansainvälistymistä.

ganisaation henkilökunnalle esim. puutteellisen kielitaidon tai
erilaisten kulttuurien muodossa.

7.9. Kulttuuri
Rovaniemen tavoitteena on olla monikulttuurinen, avoin ja kansainvälisesti aktiivinen kulttuurikaupunki. Kulttuurin kansainvälistymisen kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä ovat asiantuntija- ja
taiteilijavaihdot, kansainväliset kulttuuritapahtumat sekä verkostoyhteistyö kansainvälisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuurivientiä edistetään huomioiden käytettävissä olevat resurssit.
Saamelaiset ovat tärkeä osa rovaniemeläistä monikulttuurisuutta ja Rovaniemellä arvostetaan yhteistyötä saamelaisten kanssa.
Rovaniemen kulttuuripääkaupunki 2011 -hakemuksen yhteydessä
hyvin aktivoitunutta yhteistyötä jatketaan.
Osa monikulttuurisuutta on ekumeeninen ajattelu ja eri uskontojen hyväksyminen. Myönteinen ja hyväksyvä suhtautuminen
erilaisiin uskontoihin ja ajattelutapoihin on tärkeää sekä maahanmuuttajille että matkailijoille. Rovaniemen tavoitteena on olla
myös ekumeeninen kohtauspaikka.

7.10. Liikunta- ja urheilu
Rovaniemellä on ympäristön ja infrastruktuurin puitteissa mahdollisuus järjestää suuriakin kansainvälisiä liikunta- ja urheilutapahtumia. Liikunta- ja urheilupaikkojen osalta Rovaniemelle tulee
järjestää riittävät ja nykyaikaiset fyysiset puitteet kansainvälisten
tapahtumien järjestämiseen. Rovaniemen kaupungin tulee ottaa
aktiivisempi rooli merkittävien liikuntatapahtumien saamiseksi
alueelle sekä hyödyntää nykyistä enemmän olemassa olevan urheilutoiminnan kansainvälistä asiantuntemusta.
Liikunta- ja urheilutapahtumat ovat osa perinteistä ystävyyskaupunkitoimintaa, jota tulee edelleen kehittää huomioiden käytettävissä olevat resurssit.
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8. KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIAN
TOTEUTUMISEN SEURANTA JA VASTUUT
Strategian onnistunut toteutus vaatii seurantaa sekä selkeätä

poliittisten ryhmien edustus, joilla ei ole edustusta em. puheenjoh-

vastuujakoa. Rovaniemellä on paljon kansainvälisesti aktiivisia

tajistoissa. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat kaupunginjohtaja, apu-

toimijoita ja tietoisuus toiminnan laajuudesta tai sisällöstä on

laiskaupunginjohtajat ja elinkeino-osaston johtaja. Toimikunnan

hajallaan. Yhteistyön tehostamiseksi Rovaniemen kaupunki pe-

puheenjohtajana

rustaa ”Rovaniemen kansainvälisten asioiden neuvottelukunnan”

esittelijänä elinkeino-osaston johtaja.

(työnimi), mikä toimii yhteistyöfoorumina ja tiedonvälittäjän
alueen kansainvälisille toimijoille.

toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja

Kansainvälistyminen on Rovaniemelle tärkeää ja sen tulee olla
suunniteltua ja järjestelmällistä. Rovaniemen kaupunkiorganisaa-

Kaupunkiorganisaatiossa kansainvälisestä toiminnasta kokonai-

tioon tarvitaan kansainvälisten asioiden työryhmä, joka koostuu

suudessaan vastaa kaupunginhallitus. Rovaniemen kaupunginhal-

eri hallinto- ja palveluyksikköjen edustajista. Kansainvälistymis-

litus on nimennyt kansainvälistymistoimikunnan valmistelemaan

toimikunta päättää mikä taho vastaa toiminnan koordinoinnista.

kansainvälistymisstrategian sekä vastaamaan ystävyyskaupunkitoiminnan käytännön toimenpiteistä. Kansainvälistymisstrategian

Työryhmän tehtävät ovat

laadinnan yhteydessä tulee määritellä tarkemmin toimikunnan

• tukea johtoa kansainvälisen toiminnan kehittämisessä

asema ja tehtävät.

• välittää tietoa omiin yksikköihin esillä olevista

Kansainvälistymistoimikunta esittää kaupunginhallitukselle,
että toimikunta jatkaa toimintaansa. Kansainvälistymistoimikunnan tehtävät ovat:
• Kansainvälistymisstrategian toteutuksen seuranta ja
vuosittainen raportointi kaupunginhallitukselle
• Kansainvälistymistoimikunta vastaa Rovaniemen
ystävyyskaupunkitoiminnasta

kansainvälisistä asioista
• tuoda tietoa eri osastojen kansainvälisestä
toiminnasta synergiaetujen saavuttamiseksi
• seurata osaltaan strategian toteutusta
Kansainvälistymisstrategian tavoitteiden toteutus vaatii
käytännön toimenpideohjelman rakentamista. Toimenpideohjelman rakentaminen edellyttää, että kansainvälisessä toiminnassa
mukana olevilla henkilöillä on aikaa ja resursseja työn tekemiseen.

Kansainvälistymistoimikunnan toimikausi on kaupunginhal-

Toimenpiteiden toteutus vaatii puolestaan, että toteutukseen on

lituksen toimikausi. Kansainvälistymistoimikuntaan valitaan

olemassa taloudelliset resurssit.

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto sekä niiden
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