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1. Lähtötilanne 2012
1.1 Maaseudun kehittämisohjelman laadinta
Rovaniemen kaupungin talousarvioon vuodelle 2012 kirjattiin maaseutuohjelman valmistelu. Työ
käynnistyi kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätöksellä 19.12.2012. Työryhmään nimettiin kaupungin viran- ja toimenhaltijoista koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki, apulaiskaupunginjohtaja Matti
Ansala, sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä, perusturvajohtaja Pertti Hemminki, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, maaseutupäällikkö Anne Nuutinen, kaavoituspäällikkö Tarja Outila, kehittämispäällikkö Eva Repo, kyläasiamies Marita Ulusoy, konserniasiamies Heli Välikangas ja kulttuurijohtaja Marja
Widenius. Sidosryhmiä edustivat Lapin ELY -keskuksen maaseutu- ja energiayksikön päällikkö Hannu
Linjakumpu ja Peräpohjolan kehitys ry:n toiminnanjohtaja Päivi Saarijärvi. Lisäksi työhön osallistuivat
TOPAKKA -hankkeen projektipäällikkö Maarit Alikoski ja hanketyöntekijä Päivi Skantsi. Tämä ryhmän
tehtävä oli toimia kehittämisohjelman seurantaryhmänä sekä koordinoida maaseudun kehittämistä.
Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa mukaan työhön kutsuttiin aluelautakuntien tuoreet puheenjohtajat: Brenda Chapman Yläounasjoen altk, Timo Eskelinen Alaounasjoen altk, Jaakko Huttunen
Sodankyläntien altk, Sirkka-Liisa Kemppainen Alakemijoen altk, Kauko Leiviskä Yläkemijoen altk ja Taru
Palokangas Ranuantien altk.
Ohjelman laadinnan lähtökohtana oli toteuttaa Rovaniemen kaupungin kaupunkistrategiaa ja alueiden
käytön strategiaa sekä muita kaupungin toimintaa ohjaavia strategioita ja kehittämisohjelmia.
Kaikille maaseudun asukkaille avoimia tilaisuuksia järjestettiin Kivitaipaleen, Meltauksen, Muurolan,
Sinetän, Vanttauskosken ja Vikajärven palvelukyläalueilla. Ohjelman valmisteluun osallistuivat myös
aluelautakuntien, kyläyhdistysten ja -toimikuntien edustajat antamalla tietoa oman alueensa maaseudun kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä.
Ohjelman valmistelussa on ollut mukana myös Rovaniemen kaupungin hallinnoima TOPAKKA -hanke,
jonka tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta, paikallista vaikuttamista ja lähidemokrtian toteutumista. Hankkeen aikana toteutetaan alueiden kehittämissuunnitelmat, joiden avulla asukkaat ja
aluelautakunnat yhteistyössä kehittävät aluettaan linjassa nyt laaditun maaseudun kehittämisohjelman sisällön kanssa.
Yhteistyötä on tehty myös Lapin liiton, Lapin ELY -keskuksen ja Peräpohjolan kehitys ry:n kanssa, jotka
laativat samanaikaisesti oman hallinnonalansa maaseudun kehittämisohjelmia uudelle rahastokaudelle
2014 - 2020.
Tilaisuuksissa käytyjen keskustelujen ja eri tahojen kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta on laadittu Rovaniemen kaupungin maaseudun nelikenttäanalyysi (SWOT) ja maaseudun tavoitetila vuonna 2020.

1.2 Kaupungin ydinkeskusta - maaseutualueen rajaus
Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhdessä Oulun yliopiston maantieteen laitoksen kanssa on tehnyt
maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta maaseudun ja kaupungin luokittelua. Luokitus on tehty paikkatietoperusteisesti 250 x 250
metrin ruuduilla. Luokituksessa maaseutu jaotellaan harvaan asuttuun maaseutuun sekä ydin- ja kaupunkien läheiseen maaseutuun.
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MMM:n ehdotus LEADER -toiminnassa noudatettavaksi maaseudun määritelmäksi on: ”Maaseuduksi
katsotaan kaikki alle 23 000 asukkaan kunnat tai kaupungit kokonaisuudessaan. Jos kunnassa tai kaupungissa on yli 23 000 asukasta ja kunta kuuluu kaupunkiseutuun eli yli 15 000 asukkaan keskustaajama ulottuu sen alueelle, Leader -toimintaryhmän tulee rajata alueella tehdyn yhteisen suunnitelman
mukaisesti kaupunkimaiset keskukset ulkopuolelle.
Tarkoituksena on rajata toimintaryhmien toiminta-alueen maaseutu eli suurimpien taajamien keskusta-alueet jätetään toiminta-alueen ulkopuolelle. Maaseutumääritelmän on toimittava yhtenäisesti
koko Suomessa, mutta tarvittaessa rajatapauksissa voidaan käydä neuvotteluja toiminnallisesti järkevän alueen muodostamiseksi. TEM linjaa rakennerahastojen kaupunkien kansalaistoimijalähtöisen
paikallisen kehittämisen alueet vastaavasti.”
Maaseutualueen rajauksen avulla ohjataan Euroopan maaseudun maatalousrahaston varoja maaseutualueelle. Lapin ELY -keskus, maaseutu- ja energiayksikkö sekä Leader -toimintaryhmä Peräpohjolan
kehitys ry ovat maaseudun yritysinvestointien ja kehittämishanketoiminnan päärahoittajia.

Kartta 1. Rovaniemen kaupungin maaseutualueen rajaus keskustaajamasta, Rovaniemen kaupunki 2013
Edellä mainitun luokittelun pohjalta Rovaniemen kaupungin keskustaajama on määritelty yllä esitetyllä
tavalla, Kartta 1. Keskustaajaman ulkopuolelle on rajattu maaseutumaiset asuinalueet: Vitikanpää,
Ojanperä, Paavalniemi sekä yritysalueet, joilla ei ole vakituista asutusta: kaupungin länsilaidalla ja keskustasta pohjoiseen mentäessä 4-tien pohjoispuolella olevat yritysalueet sekä Napapiirin matkailualueen liikekeskittymä. Tilastokeskuksen mukaan kaupungin asukasluku oli 31.12.2012 yhteensä 60 877
henkilöä, josta maaseutualueen väestö 10 688 asukasta, eli 17,6 % koko kaupungin asukasluvusta.
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1.3 Maaseutualueen kuvaus
Rovaniemen kaupunki sijaitsee kahden suuren joen Kemi- ja Ounasjoen yhtymäkohdassa. Lisäksi Sodankylän suunnasta laskee Kemijoen vesistöön kuuluva Raudanjoki. Nämä kolme jokea jakavat kaupungin maa-alueen neljään lohkoon keskipisteenään kaupungin ydinkeskustan alue.
Kemijoen vesistö on valjastettu vesivoimatuotantoa varten. Ounasjoki on suojeltu erillislailla vuonna
1983 ja liitetty myöhemmin Natura -alueeseen. Kemijoen vesistössä on kaupungin alueella yhdeksän
voimalaitosta; Petäjäskoski, Valajaskoski, Permantokoski, Vanttauskoski ja Pirttikoski sekä pienvoimalat Kaihua, Kaarni I, Kaarni II ja Juotas.
Kaupungin lounais- ja eteläosa on alavaa viljely- ja metsämaisemaa, joka kohoaa koilliseen ja kaakkoon
päin mentäessä jokivarsille tyypilliseksi metsäiseksi vaaramaisemaksi. Maaseudun asutus ja kylät ovat
sijoittuneet nauhamaisesti jokien ja niitä seurailevien maanteiden varsille.
Maaseutua halkovat suuret joet sivujokineen ja luonnonympäristö metsineen sekä lukuisat järvet ovat
rikkaus paikalliselle väestölle ja elinkeinoille, mutta asettavat suuria haasteita kaupungin laajan pintaalan ja pitkien etäisyyksien ohella julkisen liikenteen toiminnalle ja palveluiden saavutettavuudelle.
Rovaniemen kaupungissa on yhteensä 52 kylää, joissa on asukkaita 24 – 1300 asukasta/kylä. Kuuden
(6) aluelautakunnan alueella on 45 kylää, joissa on yhteensä 7 548 asukasta.
Aluelautakunta-alueet muodostuvat tilastollisista suuralueista siten, että Ounasjoen suuralue on jaettu
Ylä- ja Alaounasjoen aluelautakunta-alueiksi ja Yläkemijoen tilastollisesta suuralueesta Oikarainen on
jättäytynyt aluelautakuntatoiminnan ulkopuolelle.
93 km

72 km

48 km
42 km

85 km
47 km
42 km

Kartta 2. Tilastolliset suuralueet ja etäisyydet kaupungin keskustasta
kaupungin rajalle
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Kartta 3. Väestön keskittyminen Rovaniemen kaupungin alueella, Lähde: Tilastokeskus 2011

Rovaniemen kaupunki kunnossapitää tai avustaa yksityisteiden kunnossapitoa 1.10.2012 voimaan
tulleiden yksityistiekäytäntöjen mukaisesti. Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt löytyvät osoitteesta: (http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=8b26256a-f44a-4ea3-b39c-20d09a663649).

Maaseudun yksityistiet

km

Kaupungin kunnossapitämät
Kunnossapitoavustettavat

339,641
203,468

Muut yksityistiet (*

ei tietoa

Taulukko 1. Maaseutualueen yksityistiet vuonna 2013, Lähde: Rovaniemen kaupunki
(*Muut yksityistiet ovat tieosakkaiden kustannuksellaan hoitamia teitä, jotka eivät täytä teknisen lautakunnan päättämiä kaupungin kunnossapitoon oikeutetun tien tai kunnossapitoavustettavan tien
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ehtoja. Näitä ovat mm. vapaa-ajan asunnoille johtavat tiet, metsäautotiet sekä alle 100 metriä pitkät
1-2 vakituisesti asutun kiinteistön tiet.
Kaikki Rovaniemen kaupungin kunnossapitämät yksityistiet löytyvät Karttapalvelun osoitteesta:
http://kartta.rovaniemi.fi/internetwebmap/opaskartta.htm#Rovaniemen_kaupungin_karttapalvelu#R
ovaniemen_seudun_karttapalvelu ja valitsemalla karttapohjaksi Yhteisalueurakka 2012 – 2017.

Kaavoituksen tehtävänä on vastata kaupunkikuvallisesta ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntemuksesta sekä toteuttaa hyväksyttyjä maapolitiikan periaatteita ja kaupunkitavoitteita. Kaavoitus käynnistyy kaupungin omalla päätöksellä, maanomistajan hakemuksesta tai muun osallisen aloitteesta.
Kaikki vireillä olevat kaavahankkeet, kaavoituskatsaukset ja tiedot kaavaprosessien etenemisestä löytyvät kaupungin internet -sivuilta www.rovaniemi.fi valikosta Kaavatori. Voimassa olevat asema- ja
yleiskaavat löytyvät karttapalvelun sivun asemakaava ja yleiskaava -valikoista (www.rovaniemi.fi).
Maaseutualueella kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön
kehittäminen. Rovaniemen kaavoitusohjelmassa on tavoitteeksi asetettu laatia kaikille keskuskylille
oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Palvelukylistä Muurolassa on asemakaava ja Vikajärvellä oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Sinetän kylä- ja rantaosayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
25.2.2013. Kaava ei ole lainvoimainen. Kivitaipaleen ja Meltauksen osayleiskaavojen laadinta on käynnissä. Vanttauskosken osayleiskaava käynnistyy 2014.

Kaava-alue / vuosi
Koskenkylä / 2000
Lehtojärvi / 2000
Oikarainen, Jyrhämäjärvi / 2001
Narkaus / 2002
Sonka / 2004
Norvajärvi / 2005
Vikajärvi / 2007
Tapionkylä / 2009
Hirvas / 2011
Sinettä / 2013
Keskiarvo

Rakennuspaikat
yhteensä
360
214
349
162
235
345
248
313
379
255
2860

Rakennettu

Uudet

190
105
195
64
141
203
141
206
233
144
1622

170
109
154
98
94
142
107
107
146
111
1238

Uudet yhteensä
%
47
51
44
60
40
41
43
34
39
44
44

Taulukko 2. Kaava-alueilla vapaana olevat rakennuspaikat, Rovaniemen kaupunki 2013

Vapaat tontit ja rakennuspaikat on esitetty kaupungin internet -sivuilla osoitteessa:
http://kartta.rovaniemi.fi/internetwebmap/opaskartta.htm#Rovaniemen_kaupungin_karttapalvelu#R
ovaniemen_seudun_karttapalvelu.
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Kiinteistötyyppi

31.12.2012
1980 - 1989
2000 - 2009
Yht. kpl 1970 - 1979
1990 -1999
2010 - 2012
Kerrostalot
233
153
0
0
0
0
Rivitalo
436
121
138
34
0
0
Pientalo
3624
420
725
422
337
119
Muut rakennukset
119
17
5
9
2
0
Valmistunut
711
868
465
339
119
Asuntokanta yht.
4412
Kesämökit yht.
3658

Taulukko
3.
Maa
seudun
asun
to-

kanta vuosina 1970 – 2012, Tilastokeskus

1.4 Väestö- ja ikärakenne
Rovaniemen kaupungin maaseutualueen väestö on 10 688 henkilöä, joka on 17,6 % koko Rovaniemen
väestöstä. Väestöään ovat menettäneet viime vuosina Ranuantien, Yläounasjoen ja Yläkemijoen alueet. Väestömääräänsä ovat kasvattaneet etenkin Hirvaan ja Songan alueet. Suuntaus on, että väestö
lisääntyy kaupungin ydinkeskustaa ympäröivällä kehäalueella. Väestömuutokset maaseutualueella
vuosina 2005 – 2012 on esitetty kyläkohtaisesti liitteenä olevassa taulukossa (Liite 1).
Vallitseva kehityssuunta on että 65 -vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa. Kehityksen suuntaa
voidaan kääntää positiiviseksi uusien työikäisten asukkaiden, toteutuvien lähipalvelujen ja työpaikkojen avulla. Tämän vuoksi on tärkeää saada maaseutualueelle toimivat yritysten tarpeita palvelevat
tietoliikenneyhteydet sekä mahdollistaa maalle muutto ja rakentaminen kaavoituksen, uusien kunnallistekniikan piirissä olevien tonttien sekä rakennuspaikkojen avulla. Kylissä maat ovat pääasiassa yksityisten omistuksessa. Yleiskaava-alueilla tiet rakennetaan pääasiassa yksityistielain tai rasitteiden perusteella. Jätevesien käsittelyssä noudatetaan haja-asutusalueiden jätevesiasetusta ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita koskevia määräyksiä. Kaupunki osoittaa vuosittain määrärahan kaupungin omistamien rakennuspaikkojen infran rakentamiseksi. Aktiivinen yksityisen maan vaihto lisää mahdollisuuksia elävöittää kyliä. Uusi väestö turvaa palvelujen säilymisen, vilkastuttaa elinkeinotoimintaa ja tuo
elinvoimaa maaseutualueelle.

Kuva 1. Vikajärvipäivän
yleisöä Vikakönkäällä
kesäkuussa 2013
Kuva: Jouni Laaksomies
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Kaavio 1. Maaseutualueen väestö ikäluokittain 31.12.2012, Lähde: Tilastokeskus
Maaseutualueen väestöstä suurimman ikäryhmän 49,3 % muodostavat 30 – 64 vuotiaat työikäiset. 0
– 29 vuotiaita on 29,2 % ja 65 ja sitä vanhemmat seniorit edustavat 21,3 % väestöstä.

1.5 Saavutettavuus
1.5.1 Tietoliikenneyhteydet
Valtioneuvosto teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistaverkkohankkeesta. Päätöksen mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot
sekä yritykset ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta.
Lapin liitto on alueellisena toimijana vastannut laajakaistayhteyksien määrittelystä yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa sekä toiminut kilpailutuksen toteuttajana. Rovaniemi on mukana Lapin liiton
laajakaistahankkeessa.
Vuoden 2012 – 2013 laajakaistakilpailutuksessa Rovaniemen alueelle on saatu tarjoukset Ounasjoen ja
Ranuan suunnan alueille. Kummassakin tarjouksessa tarjoajana on TeliaSonera Oyj. Rovaniemen kaupunki tekee laajakaistarungon rakentamiseen liittyvät sopimukset. Kotitaloudet ja yritykset tekevät
omat liityntäsopimuksensa palvelun tarjoajan kanssa.
Kaupunginhallitus päätti 24.9.2012, että Rovaniemen kaupunki ei lähde tässä vaiheessa mukaan kuntaomisteisen kuituverkkoyhtiön perustamiseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki seuraa
ja edellyttää valtiolta, että nyt rakentamisen ulkopuolisten alueiden täyttäminen tapahtuu vähintään
lakiperusteisella 1 Mb:n internet yleispalveluvelvoitteella Rovaniemen alueella.
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Syksyllä 2013 kuituprojekti etenee alueilla Ounasjoki ja Ranuantie TeliaSoneran toimesta siten, että
asiakasrakentaminen valmistuu Ounasjoella 31.7.2014 ja Ranuantiellä 31.7.2015. Kevään aikana on
tarkennettu Eltel Oy:n toimesta suunnitelmia ja laskelmia alueille, jotka eivät ole operaattoreita kiinnostaneet; Sodankyläntie, Alakemijoki ja Yläkemijoki. Näiden alueiden laajakaistan rakentamiseksi on
kaksi vaihtoehtoa: A, kaupunki tekee itse (osuuskunta tai kaupungin kuituyhtiö) ja B, kaupunki ei tee
mitään (lakisääteinen markkinaehtoinen 1 Mb datayhteys).
Kaupunginhallituksen aloitteesta selvitetään tarkemmin vaihtoehtoa A, kaupunki tekee itse ja sen toteutusvaihtoehtoja osuuskunta tai kaupungin kuituyhtiö.

1.5.2 Joukko- ja asiointiliikenne
Rovaniemen maaseutualueen joukkoliikenne pohjautuu ELY-keskuksen hankkimaan runkoliikenteeseen. Julkista joukkoliikennettä täydentävät Kylien asiointiliikenne, Kylien palveluliikenne ja Kylien työmatkaliikenne.
Kylien asiointiliikenne ja - palveluliikenne ajavat reittinsä tilauksesta ennalta sovitun aikataulun mukaan 1 – 2 kertaa viikossa. Asiointiliikenne mahdollistaa asioinnin oman palvelukyläalueen palveluissa
auton odottaessa. Palveluliikenteen vuorot ajetaan Saarenkylän terveyskeskuksen ja tarvittaessa Lapin
keskussairaalan kautta kaupungin keskustaan. Paluumatkalle lähdetään aikataulun mukaisesti.
Kylien asiointiliikenne toimii Ounasjoen ja Yläkemijoen alueilla. Kylien palveluliikenteen reittejä on
Alakemijoen-, Ounasjoen-, Oikaraisen-, ja Misin suunnasta kaupungin keskustaan.
Kylien työmatkaliikenne on Meltauksesta Sinettään ajettavaa syöttöliikennettä Rovaniemelle menevään linja-autovuoroon. Patokoskelta Meltaukseen (Ounasjoen itäpuolta) ja edelleen Meltauksesta
Rovaniemelle (Ounasjoen länsipuolta, Kittiläntietä) liikennöivä vuoro on toinen Kylien työmatkaliikenteen vuoro. Häkinvaarasta Rautiosaareen liikennöivä vuoro, jolla on liityntä Rovaniemeltä saapuvalta
linja-autolta, liikennöi vain koulupäivinä.
Edellä esitetyt vuorot ovat talviaikataulun mukaisia. Kylien asiointi- ja palveluliikenteen kyydit tilataan
Matkapalvelukeskuksesta.

Kuva 2. Palvelujen toteutuminen maaseudulla edellyttää
palvelun tuottajan tai asiakkaan
liikkumista pyörillä.
Kuva: Petri Uutela
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1.6 Elinkeinot ja työpaikat

Kaavio 2. Maaseudun työvoima ja työlliset, Lähde: Tilastokeskus 2011

Kaavio 3. Maaseutualueen yritykset toimialoittain 2011
Lähde: Asiakastieto 4-5/2011 sekä Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Rovaniemen kaupungin täydennykset
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Vain osa maa- ja metsätaloustiloista sekä porotiloista on mukana yritysrekisterissä harjoittamansa
alkutuotannon perusteella. Tämän vuoksi tilastoa on täydennetty suurimpien karjatilojen osalta. Maatalousyrittäjäin eläkelaitoksen (www.mela.fi) tilaston mukaan Rovaniemellä on 326 MYEL-vakuutettua
henkilöä, joista 231 on miehiä ja 95 naisia. Korjatun tilaston mukaan maaseutualueella toimii yhteensä
698 yritystä.

Kuvio 2. Maaseutualueen yritykset
päätoimialoittain 2011
Lähde: Asiakastieto 4-5/2011 sekä
Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Rovaniemen kaupungin täydennykset.
Rovaniemen elinkeinorakenne on
palvelupainotteinen.
Yksityisten
yritysten osuus on kasvanut valtion
työpaikkojen vähentyessä alueelta.
Maaseutualueella yritysten lukumäärä suhteessa väestöön on korkeampi kuin kaupungin keskustassa.

Kaavio 4. Maaseutualueen työpaikat toimialoittain, Lähde: Asiakastieto 4-5/2011 sekä Rovaniemen
Kehitys Oy:n ja Rovaniemen kaupungin täydennykset.
Henkilökuntansa suuruusluokan oli ilmoittanut vain 18 yritystä. Muiden yritysten osalta on huomioitu
yksi (1) työpaikka/yritys. Maaseutualueella on korjatun yritystilaston mukaan yhteensä 868 työpaikkaa.
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1.6.1 Alkutuotanto ja luonnon moninaiskäyttö
Alkutuotannon (maa-, metsä- ja kalatalous) osuus Rovaniemen työpaikoista on noin 3 %. Maatalouden
merkitys maaseudun elinkeinona vähenee. Kotieläintiloille on yrittäjien ikääntyessä haasteellista löytää
työn jatkajaa. Syitä ovat epävarma tulevaisuus, maatalouden heikko kannattavuus sekä työn suuri sitovuus. Maatilojen pitkät etäisyydet toisistaan vaikeuttavat yrittäjien keskinäistä kanssakäymistä ja yhteistyötä.

Kuvio 2. Rovaniemen maatilojen rahavirrat (Suomen Gallup
Elintarviketieto Oy)

Toimeentulon hankkiminen usean eri elinkeinon yhdistelmästä on yleistä lappilaisilla maatiloilla. Lapin
maa- ja metsätaloustilojen tuloista vuonna 2011 kertyi 26 % sivuansioista. Rovaniemellä vastaava luku
oli 29 %. Maatilojen suosituimmat liitännäiselinkeinot ovat kone- ja metsäurakointi ja rakentamiseen
liittyvät palvelut. Maatalouden veroilmoituslomakkeen jättäneillä 196 rovaniemeläisellä maatilalla
tulot laskivat vuodesta 2010 vuoteen 2011 6 % (Suomen Gallup Elintarviketieto Oy).
Maidontuotantotilojen koko vaihtelee 8 – 65 lypsylehmän välillä. Viimeisimmät uudet maitotilan kotieläinrakennukset alueellamme on rakennettu 2000-luvun alussa. Maatalouden rahoitusehdot edellyttävät tuotannon kasvattamista investointien yhteydessä. Tästä huolimatta jatkavien tilojen tuotannon
lisäys ei enää korvaa karjasta luopuneiden tilojen tuotantoa. Tuotetun meijerimaidon määrä laski
vuonna 2012 alle 8 milj.litran (39 tuottajaa, 1500 lypsylehmää, keskimäärin 201 258 l/tila/v.)

Kuva 3. Sukupolvenvaihdoksia maidontuotantotiloilla toteutuu vähän.
Kuva: Jouni Laaksomies
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Marjanviljely, etenkin mansikan peltoviljely, on lisääntynyt Rovaniemen alueella viimeisen 10 vuoden
aikana. Tällä hetkellä mansikkaa viljellään myytäväksi sekä itsepoimintana, että valmiiksi poimittuna ja
kotiin toimitettuna. Mansikan satokausi limittyy eteläisemmän Suomen satokauden kanssa ja marjaa
olisi mahdollista myydä tuoremarjana oman alueen ulkopuolelle. Myös viinimarjojen viljely, juures- ja
muu vihannesviljely ovat edelleen lähes hyödyntämätön mahdollisuus alueellamme. Pienen tuottajan
tuotteiden markkinointi vaatii osaamista. Myynti tapahtuu tori- tai suoramyyntinä – tuoremyyntinä,
koska suurten kauppaketjujen tai suurtalouksien tavarantoimittajaksi pääsy on vaikeaa.
Porotaloudella ja porolla on suuri imagoarvo Rovaniemelle. Se on Rovaniemen symboli ja viestii kaupungin matkailustrategian mukaan lappilaisuutta, luontoa ja elinvoimaa. Rovaniemen alueella toimii
kahdeksan eri paliskuntaa; Jääskö, Poikajärvi, Pyhä-Kallio, Vanttaus, Narkaus, Timisjärvi, Niemelä ja
Palojärvi. Poronomistajia on kaikkiaan 414 ja heillä eloporoja noin 12 400 kappaletta. Vuonna 2012
porotalouden eläinkohtaista tukea sai 62 ruokakuntaa. Nämä perheet omistavat 72 % koko alueen
poroista. 30 porotilaa edellä mainituista ruokakunnista viljellee heinää ja sisältyy EU:n maataloustukia
vuonna 2012 hakeneihin 196 tilaan. Porotalouden rakennemuutoksessa porokarjat siirtyvät vähitellen
päätoimisille poromiehille. Petoeläinvahingot näkyvät etenkin Pisan luonnonpuiston ja Tervolan Vammavaaran ympäristössä ilvesten aiheuttamina vahinkoina.
Poronlihan suoramyynti ja jatkojalostus ovat merkittäviä työllistäjiä alueellamme. Matkailun ohjelmapalvelutoimintaa harjoittaa noin kymmenen rovaniemeläistä porotilaa. Porontaljat, -nahka ja -luu
jalostuvat käsityötuotteiksi sekä vaatetus- ja sisustustuotteiksi.
Metsätalous on merkittävä työllistäjä. Vuonna 2008 metsäalan työllisten määrä Rovaniemen alueella
oli 281 henkilöä. Lapin metsäohjelman v. 2016 – 2020 linjauksia mukaan Rovaniemen metsämaan
(546 000 ha) osuus alueemme maa-alasta on 72 %. Yksityisluontoisten metsien osuus tästä on n 39 %
(213 000 ha) ja se on kokonaan talouskäytössä. Yksityisluontoisissa metsissä nuorten ja varttuneiden
kasvatusmetsien osuus on 60 % (koko Lappi 59 %), uudistuskypsien osuus 11 % (koko Lappi 12 %) ja
taimikoiden osuus on 27 % (koko Lappi 24 %). Valtion ja yhtiöiden omistamasta metsämaasta on Rovaniemellä 23 % talouskäytön ulkopuolella.
Rovaniemen alueella puuntarjonta painottuu pienen runkokoon harvennusmetsiin. Yksityismetsissä
kertyy taimikonhoitorästejä. Metsätilojen tilusrakenne on pirstoutunut perinnönjakojen kautta ja rovaniemeläistä metsää omistaa yhä useampi kaupunkilainen muualla Suomessa. Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen kaupunkirakenteen laajenemistarpeiden ja eri elinkeinojen maankäytön
tarpeiden (porotalous, matkailu, kaivannaisteollisuus, keräilytoiminta) kesken vaatii yhteistyötä.
Kemin biodiesellaitos ja Mustikkamaan bioenergialaitos lisäisivät toteutuessaan merkittävästi puuenergian käyttöä ja työllistymistä metsäsektorilla. Mustikkamaan laitoksen on laskettu työllistävän
lähes 100 henkilöä metsätähteiden keruussa, kuljetuksessa ja käsittelyssä.
Rovaniemen ympäristön metsistä reilut 90 % on luokiteltu Luomu -keruualueeksi (Lapin 4H). Luonnonvara-alan keruutoiminta sisältää jokamiehenoikeudella kerättävät marjat, sienet ja kasvit, joita ei ole
rauhoitettu. Maanomistajan luvalla voidaan kerätä käpyjä, kaarnaa, pakurikääpää, pihkaa ym. materiaalia. Lisäksi luonnonvara-ala tarjoaa työpaikkoja raaka-aineen tuotannossa, jatkojalostuksessa ja hoivapalveluissa. Luonnonyrttien peltoviljelyn avulla raaka-aineen saanti on varmentunut ja on syntynyt
yritystoimintaa jatkojalostukseen sekä elintarvike- että hoitotuotteiksi. Rovaniemen alueelta viedään
marjoja ulkomaille teollisuuden raaka-aineeksi. Myös marjanpoimijat tulevat pääosin ulkomailta.
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Alueellamme tuotetaan puhtaita ja laadukkaita raaka-aineita, mutta elintarvikkeiden jatkojalostustoiminta on vähäistä ja jalostusaste alhainen. Matkailun tarvitsemien aitojen paikallisten elämystuotteiden, vallalla olevan lähiruoka- ja LUOMU -boomin sekä alan jatkojalostuksen työllistävyyden vuoksi
elintarvikkeiden paikallisen jatkojalostustoiminnan kehittymistä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin
(yritysneuvonta, koulutus, paikallisten tuotteiden käyttö julkishallinnossa).
Luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen (Green Care) tuotteistaminen ja tarjoaminen matkailun ohjelmapalveluina hiljaisuutta ja rauhoittumista kaipaaville ”hidastajille” on lähivuosina kasvava toimiala.
Samoin maatiloilla tapahtuva luonto- ja eläinavusteinen kuntoutus- ja terapiatoiminta erityisryhmille
ovat uusi mahdollisuus maatilayrittäjille. Green Care -toimialan kehitystyötä, luontoyrittäjien, matkailu- ja hoitoalan yrittäjien verkostoitumista, yritystoiminnan ja palveluiden kehittämistä edistetään alan
koulutus- ja yrityshankkeissa. Lisätietoja: www.greencarelapland.fi ja www.gcfinland.fi.
Eränkäynti, etenkin hirvenpyynti ja pienriistan metsästys, on edelleen voimissaan maaseudulla. Eränkäynti on tänä päivänä monelle luonnossa liikkumista, virkistys- ja harrastustoimintaa, mutta hirvenpyynnillä on suuri merkitys myös ruokataloudessa.
Elinkeinokalastus alueemme järvissä on vähäistä. Vanttauskoskella toimii kaksi yksityistä kalankasvattamoa, joissa tuotetaan istukkaita toisille kasvattamoille ja luonnonvesiin sekä ruokakalaa. Kalateiden
rakentaminen Kemijokeen nostaa toiveita lohen paluusta kutualueilleen Ounasjoen vesistöön. Rakennustyö suunnittelun alla olevissa kohteissa; Taivalkoski, Ossauskoski, Petäjäskoski ja Valajaskoski,
käynnistyy aikaisintaan uuden EU-rahastokauden käynnistyttyä vuonna 2016.
Ounas- ja Kemijoki sivujokineen sekä Raudanjoen vesistö tarjoaa monipuolisen ympäristön veneilyyn,
melontaan ja kalastukseen paikallisille asukkaille mutta myös matkailun ohjelmapalveluiden kehittämiselle. Vesistöjen käyttöä kotitalous-, virkistys- ja matkailukalastuksessa voidaan lisätä tuntuvasti
tulevina vuosina. Järvien hoitokalustuksen avulla voidaan edistää kotitarvekalastusta.
Rovaniemellä on hyvät edellytykset nousta merkittäväksi luontomatkailukohteeksi. Luontomatkailun
taloudellisen merkityksen kasvaessa luovat kattavat ja laadukkaat reittiverkostot pohjan luontomatkailuun perustuvalle ja siihen tukeutuvalle yritystoiminnalle. Monipuoliset reitit luovat mahdollisuuksia
alueen ohjelmapalvelu-, majoitus-, ravintola- ja kuljetusalan yrityksille. Hyvin rakennetuilla ulkoilureiteillä, joiden opastus on hyvin toteutettu, luodaan perusta houkuttelevalle luontomatkailutuotteelle ja
lisätään alueen vetovoimaa. Alueen saavutettavuutta ja käyttöä edistetään sähköisellä markkinoinnilla
kaupungin internet -sivustolla. Sivustolle kootaan kaikki Rovaniemen alueen luontokohteet alueen
omistajasta ja ylläpitäjästä riippumatta. Sähköisestä palvelusta löytyy kartta, reittikohteen kuvaus,
vaativuusluokitus, alueella olevat palvelut ym. ajankohtaista tietoa. Uusi sivusto on julkaistu syyskuussa 2013 ja se löytyy osoitteesta http://www.etiainen.fi/fi/Etusivu. Työ on aloitettu LuontoRovaniemi hankkeessa vuosina 2010 – 2012
(http://luonto.rovaniemi.fi/Suomeksi/LuontoRovaniemi-hanke).

1.6.2 Kauppa ja palvelut
Maaseutualueen julkiset ja kaupalliset palvelut keskittyvät yleensä palvelukylille, jotka toimivat alueensa palvelukeskittymänä, mutta myös ympäröivän maaseutualueen kehityksen moottoreina.
Julkisissa palveluissa painotetaan väestöpohjan mukaisesti mm. nuorten ja vanhusten palveluja. Tällä
hetkellä palvelutarjonta useimmilla palvelukylillä on kattavaa ja kyliltä löytyvät tarvittavat lähipalvelut
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eri ikäryhmille. Palvelukylien palveluvarustusta täydentävät kaupungin keskustassa sijaitsevat kaupalliset ja sosiaali- ja terveydenhoidon palvelut. Ikääntyvien asukkaiden palvelujen saatavuutta edistää
mahdollisuus palvelu- tai kutsuliikenteen käyttöön.
Oheisesta kartasta (Kartta 4 tiedoston lopussa) poiketen päivittäistavarakaupan palvelut puuttuvat
tällä hetkellä kokonaan Ranuantien suunnalta ja Misistä. Palvelukarttaan on merkitty Saarenkylän ja
Meltauksen välille julkisen liikenteen reitti. Välillä liikennöi koululaiskuljetus ja kerran viikossa asiointiliikenteen vuoro. Säännöllistä päivittäistä kauko- tai lähiliikenteen linja-autovuoroa ei reitillä kulje.
Sen lisäksi, että alueille kehitetään julkisten palvelujen yhteispalvelupisteitä, tulisi kehittää yhteistyötä
alueen kaupallisten palvelutarjoajien kanssa. Julkisten palvelujen ja kaupallisten palvelujen yhdistäminen samaan kiinteistöön tai liiketilaan tukisi kauppapalveluiden säilymistä maaseutualueella.
Maaseudun kaupan alan yritystoiminnalle löytyy nykyään mahdollisuuksia erityisesti sähköisestä verkkokaupasta. Tämä kuitenkin edellyttää maaseudun tietoliikenne- ja logistiikkayhteyksien hyvää toimivuutta. Matkailun synnyttämät palvelutarpeet mahdollistavat pienimuotoisen kaupan alan liiketoiminnan maaseudun läheisyydessä sijaitsevien
vetovoimakohteiden vaikutuspiirissä. Maaseudun kauppojen yhteyteen syntyvät monipalvelupisteet
tarjoavat asukkaille palveluita.
Palveluiden osalta maaseudun pk -yritysten voidaan olettaa verkostoituvan tulevaisuudessa yhä
enemmän keskenään ja siten ne pystyvät tarjoamaan entistä kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille. Vanhus- ja hoivapalveluiden tarve myös maaseudulla kasvaa, jolloin kotona asumista tukevat palvelutarpeet synnyttänevät innovatiivista liiketoimintaa myös maaseudun alueille.
Maaseudun nousevina mahdollisuuksina nähdään luonto- ja luonnonvara-alat. Puhdas ruoka koetaan
trendikkäänä ja sille on olemassa kysyntää. Kuljetus- ja käsittelyketjut tulee saada toimiviksi sekä toimialan pk -yritysten yhteistoimintoja on kehitettävä.

Kuva 4. Paikallisia käsityötuotteita Songan Tervajuhlilla kesällä 2013, Kuva: Jouni Laaksomies
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1.6.3 Muu yritystoiminta
Maaseutualueelle on sijoittunut maatilayritysten lisäksi mm. kuljetusalan yrityksiä, moottoriajoneuvojen testaustoimintaa, metsäpalveluyrittäjiä, lämpöyrittäjiä, koneurakoitsijoita, puusepänteollisuutta, käsityöläisiä, majoitus- ja hoivapalveluyrityksiä, kaupallisen- ja palvelualan yrityksiä sekä matkailun ohjelmapalveluita tarjoavia yrityksiä. Yrityksen sijaintia ei ratkaise enää harjoitetun yritystoiminnan toimiala, vaan maaseudulla asuvien ihmisten taidot, tiedot, osaaminen ja koulutus sekä tietoliikenneyhteydet. Oman erityisalan osaajan on mahdollista työskennellä maaseudulla, jos vain alueen
tietoliikenneyhteydet mahdollistavat laajojen tiedostojen siirtämisen sähköisessä muodossa. Maaseudun valttikortti on rauhallinen ja inspiroiva työympäristö sekä sijaintinsa vuoksi edullisemmat
kiinteistöt työtiloiksi ja asumiseen.

Kaavio 5. 1 M€ ostojen työllistävyys eri aloilla, Suomalaisen työn
liitto, 2010

Kemijoki Oy:n omistamat viisi voimalaitosta; Petäjäskoski, Valajaskoski, Vanttauskoski, Pirttikoski ja
Permantokoski, Rovakairan Tuotanto Oy:n omistamat kolme pienvoimalaa; Kaarni I, Kaarni II ja Kaihua, sekä Keski-Lapin Voima Oy:n omistama Juotaksen pienvoimala, tarjoavat työtä ja vaurautta
koko kaupungille. Sähköntuotannon, rakentamisen ja kunnossapidon työpaikkojen lisäksi voimalaitokset tuovat 7,6 milj.euroa (2013) kiinteistöverotuloa Rovaniemen kaupungille.
Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitoksesta on meneillään rakentamisluvan muutoskäsittely KHO:ssa.
Mikäli päätös on myönteinen, toteutuu rakentaminen vuosina 2016 – 2019. Sierilän voimalaitoksen
rakentamisen välittömiksi työllisyysvaikutuksiksi on arvioitu noin 80 htv ja välillisiksi 920 htv, eli yhteensä 1730 henkilötyövuotta. Sierilän voimalaitoksesta Rovaniemelle tuleva kiinteistöverotulo olisi
noin 1 M€ vuodessa.
Rakennettu voimalaitosympäristö ja hoidetut jokivarsimaisemat ovat osa maaseudun kulttuuriympäristöä. Kemijoki Oy on voimalaitosalueiden aktiivinen kulttuuritoimija ja tekee yhteistyötä myös paikallisten viljelijöiden ja alueella toimivien yhdistyksien kanssa kylän maisemanhoitohankkeissa.
Metsähallitus on merkittävä työllistäjä alueellamme valtion metsien hoidossa ja luontopalveluissa.
Metsähallituksen Luontopalvelujen toteuttamat retkeilyalueet ja -reitit sekä niiden kunnossapito- ja
huoltotehtävät antavat työtä ja toimeentuloa maaseudulla ja luovat pohjaa maaseutumatkailun
oheispalvelujen kehittämiseksi kyläalueilla.

Kaivostoiminnan käynnistyminen on suunnittelun ja tutkimuksen kohteena kahdella alueella; Ranuan
ja Rovaniemen rajalla Suhanko ja Ylitornion ja Rovaniemen rajalla Rompas. Suhangon kaivoksen
suunniteltu rakentaminen ajoittuu vuosille 2015 – 2016 ja kaivoksen lasketaan työllistävän 400 – 500
henkilöä. Rompaksen alueelta ei ole vielä näin pitkälle meneviä suunnitelmia. Kaivostoiminnan työllistävyyden huippu sijoittunee vuoden 2020 paikkeille (TEM, Kaivosteollisuuden toimialaraportti
2011).
Kaivostoiminnan kehittyminen lähivuosina tukee maaseudun elinvoimaisuutta. Kaivostoiminnan työllisyyttä, asunto- ym. palveluyrittäjyyttä virkistäville vaikutuksille on myös maaseudulla asetettu suuria odotuksia.
Rakennusvaiheessa väliaikaisen henkilöstön majoittuminen vahvistaa maaseudun majoitusliiketoimintaa. Henkilöliikennetarpeiden voidaan olettaa kasvavan erityisesti taksi- ja bussiliikenteen osalta.
Myös infrastruktuuri ja erityisesti teiden kunnon kaivosten läheisyydessä tulisi kehittyä lisääntyvän
liikenteen mukaisesti. Kaivoksille suuntautuva työpaikkaliikenne kasvaa voimakkaasti.
Asuinmahdollisuus maaseudulla on osalle työntekijöistä merkityksellistä ja tämä luo jonkinasteista
potentiaalia maaseudun asuintonttivarantojen kysynnälle. Näin ollen myös perheiden arkipäiväiset
palvelutarpeet kasvavat ja tämä saattaa osaltaan tukea lähipalveluiden (mm. koulut, päiväkodit, kaupat) säilymistä.
Varsinainen maaseutuyritysten kaivostoiminnalle tarjoama palvelutarjonta saattaa pysyä melko vähäisenä. Tämä johtuu pääosin siitä, että kaivostoiminnan tarvitseman ostopalvelun laajuus on niin
mittavaa, ettei pienellä maaseutuyrityksellä ole mahdollisuutta vastata kaivostoiminnan vaatimaan
kokonaispalvelutarpeeseen. Mahdollisuuksia saattaa kuitenkin löytyä maaseutuyrityksen suuremmalle palveluntuottajalle alihankintana toteutettavasta työstä.
Kaivostoiminnan lähialueelle mahdollisesti aiheuttamat haitat ovat esimerkiksi avolouhoksen osalta
lähinnä pölyhaittoja. Meluhaittaa ei juuri ilmene. Kaivosliikenne lisää voimakkaasti alueen liikennemääriä ja tiestön kunnossapitotarpeita. Lisäksi on huomioita Rovaniemen läpi kulkevan kaivosliikenteen tarpeet.

Kuva 5. Kaivostoiminnan kehittyminen tarjoaa työmahdollisuuksia alihankinnan kautta.
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2. Rovaniemen maaseudun kehittämissuunnitelman liittyminen muihin strategioihin
2.1 Kymmenen virran maa, Lapin maaseutuohjelma 2020, Lapin liitto
Kymmenen Virran maa, Lapin maaseutuohjelma 2020 on Lapin liiton, koko maakuntaa varten ja
maakunnan kanssa, laatima ohjelma siitä miten maaseutua kehitetään. Sen tavoite on kiteytetty lauseeseen:

”Lapin maaseutu on paras paikka asua, elää ja saada toimeentulo
kymmenistä elämänvoimaa ja tulovirtaa antavista lähteistä.
Lapin maaseutu on myönteisesti erilainen.”

Ohjelman kehittämisen painopisteet ovat:
 Hyvän maaseutuasumisen mahdollistaminen ja
 Monipuolisen maaseutuyrittäjyyden edistäminen

Toimenpiteinä hyvän asumisen osalta ovat infrastruktuurin-, arjen turvan-, yhteisöllisyyden- ja uusien
palvelumallien kehittäminen, ympäristön hoito sekä kylien ja kuntien yhteistyön lisääminen. Elinkeinojen kehittämisen toimenpiteinä lisätään toimijoiden ja yrittäjien välistä sekä yrittäjien keskinäistä
yhteistyötä, turvataan alkutuotannon elinkeinojen toimintaedellytykset, kehitetään maaseutumatkailua, elintarviketuotantoa sekä luontoon ja luonnontuotealaan pohjautuvia elinkeinoja ja lisätään bioenergiantuotantoa.
Lisätietoja:
http://www.lapinliitto.fi/c/document_library/get_file?folderId=16886&name=DLFE-19438.pdf

20

2.2 Lapin maaseudun kehittämisstrategia 2014 - 2020, Lapin ELY–
keskus
Lapin ELY -keskus on maaseudun elinkeinojen ja kylien infran pääasiallinen rahoittaja. Maaseudun
kehittämisen välineenä ovat Euroopan maatalouden maaseuturahaston varat täydennettynä kansallisilla varoilla.
Lapin maaseudun kehittämisstrategian keskeiset kehittämiskohteet tulevalla rahoituskaudella vuosina 2014 – 2020 ovat:
1. Maaseudun yrittäjyys
2. Maaseudun kehittäminen viihtyisänä ja vetovoimaisena asuinympäristönä

Lapin maaseudun kehittämisstrategian 2014 – 2020 visio on:

”Monialainen, elinvoimainen, pohjoinen maaseutu”

Alueellisen strategian painopisteet ovat:
1. Maaseutuyrittäjyyden edistäminen
2. Maaseudun kehittäminen viihtyisäksi asumis- ja yrittämisympäristöksi
3. Pohjoisuus kehittämisen voimavarana
Maaseutuyrittäjyyden edistämisen kehittämiskohteita ovat:
Ruokaketjun kehittäminen alkutuotannosta markkinointiin sisältäen maatalouden, porotalouden, luonnontuote- ja elintarvikealat,
Metsäala ja uusiutuva energia,
Muu maaseutuyrittäjyys sisältäen matkailun ja palveluyrittäjyyden,
Asuinmaaseudun kehittäminen,
Maaseudun infrastruktuuri sisältäen mm. tietoliikenneinfrastruktuurin, vesihuoltojärjestelmien
kehittämisen ja uusiutuvan energian tuotannon,
Yhteisöllisyys,
Julkiset palvelut ja
Maaseutuympäristö
Ohjelman kaikkia toimenpiteitä koskevat yhteiset teemat ovat innovaatiot, ilmaston muutos ja ympäristö. Muina läpileikkaavina teemoina ovat kestävä kehitys, alueen tasapainoinen kehitys, nuorten ja
naisten huomioon ottaminen ohjelmassa ja sen toteutuksessa sekä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus.
Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57366/Lapin_alueellinen_maaseutustrategia
_luonnos_2013-08-20/95ffdc68-531e-4439-82cf-3b0c4406a2d2 ja www.maaseutu.fi.
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2.3 Elävät jokivarret 2014 -2020, Peräpohjolan kehitys ry
Peräpohjolan kehitys ry:n kehittämistoiminnan ydin on paikallislähtöinen alueen kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa ja osana maakunnallista verkostoa. Peräpohjolan kehityksen toiminta
perustuu paikallisten ihmisten aktivoimiseen ja asukaslähtöiseen kehittämiseen.
Toiminnan tavoitteena on luoda uutta ja lisääntyvää elinvoimaa tukemalla monialaista yritystoimintaa ja toiminnallista yhteisöllisyyttä, jossa huomioidaan niin ihmisten kuin ympäristön hyvinvointi.
Peräpohjolan kehitys ry:n kehittämisen tavoitteet ovat yhdensuuntaiset sekä alueen kuntien että
alueellisten-, valtakunnallisten ja Euroopan Unionin ohjelmien kanssa. Kuntien kanssa käytävät yhteensovituskeskustelut jatkuvat vuoden 2013 loppuun asti.
Peräpohjolan kehitys ry:n visio vuosille 2014 – 2020 on:

”Toimelias, kilpailukykyinen ja viihtyisä Peräpohjola”

Vision perustana ovat:
Kilpailukykyinen ja työllistävä yritystoiminta
Onnelliset ja osallistuvat ihmiset
Viihtyisä, vetovoimainen ja hyvinvoiva ympäristö
Paikallinen kehittämisstrategian toimintalinjat ovat:
1. Yrittäjyys ja elinkeinot
2. Toiminnallinen yhteisöllisyys

Strategiasia kärkitoimialoja ovat:
1. Matkailu
2. Elintarvike- ja luonnontuoteala
3. Luovat alat
4. Hoiva ja hyvinvointi
5. Uusiutuva energia ja ympäristöteknologia

Peräpohjolan kehitys ry:n strateginen tavoite on edistää vuorovaikutusta maaseudun ja kaupungin
toimijoiden välillä. Tämä tavoite jakautuu toiminnallisen yhteisöllisyyden ja monialaisen yrittäjyyden
osatekijöihin. Toiminnallinen yhteisöllisyys pitää sisällään omaehtoisen kehittämisen ja osallisuuden
osatekijät. Nämä kaksi toteutuessaan edistävät ennen kaikkea lähidemokratian vahvistumista ja tukevat ihmisten ja yhteisöjen vastuunottoa omasta elinympäristöstään. Monialaisen yritystoiminnan
saavuttaminen edellyttää puolestaan olemassa olevien verkostojen vahvistamista ja uudistamista.
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PPK:n rooli on siis olla aktiivinen osallistaja ja mahdollisuuksien tarjoaja. Hankeneuvonnan merkitys
kasvaa ja se, että neuvonta tapahtuu toimijoiden keskuudessa, heitä lähellä. Myös koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen edesauttaa kumppanuuksien löytymistä ja verkostojen rakentumista.
Lisätietoja: www.perapohjola.fi

2.4 Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma, Lapin liitto
Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma on laadittu 15.10.2012 – 30.8.2013 osana ”Lappi – vahva arktinen asiantuntija” -hanketta. Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon
Suomen arktisen strategian uudistamistyö ja Suomen arktinen strategia 2013 -asiakirja.
Lappi on Suomen arktisin alue: koko Lappi (92 665 neliökilometriä, 183 000 asukasta) on arktista aluetta. Ohjelman valmistelussa on tunnistettu arktisen kehittämisen kulmakivet: saavutettavuus, luonnonvarojen ja luonnonolosuhteiden kestävä hyödyntäminen, jalostusarvon lisääminen, Lappiin jo
kertyneen arktisen osaaminen tehokkaampi hyödyntäminen ja arktinen ylpeys.
Lapille tulevaisuuden kannalta keskiössä ovat luonnonvarojen ja luonnonolosuhteiden kestävä hyödyntäminen ja jalostusarvon kasvattaminen. Lapin arktisia kärkialoja ovat ennen kaikkea kaivannaistoiminta, matkailu ja biotalous. Lappiin jo kertynyttä osaamista hyödynnetään läpileikkaavasti useilla
toimialoilla esimerkiksi julkisten arktisten tietovarantojen kautta. Lapin tutkimus- ja oppilaitosten
sekä yritysten kaupallisesti hyödyntämättömät innovaatioaihiot käydään jatkotyössä systemaattisesti
läpi. Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma keskittyy tiettyihin toimialoihin ja toimintakärkiin, mutta
haastaa myös muut toimialat sekä uudet toimijat mukaan Lapin arktiseen innovaatiotoimintaan.

Lapin arktisen erikoistumisen visio 2030:
”Lappi on johtava arktisten luonnonvarojen ja olosuhteiden hyödyntäjä.
Lappi Suomen arktisimpana alueena kaupallistaa arktista osaamistaan ja
hyödyntää kestävällä tavalla arktisia liiketoimintamahdollisuuksia.
Lappi on aktiivinen arktinen toimija ja tärkeä arktisen liikenteen ja tiedon
kansainvälinen keskus. Lappi yhdistää arktisen alueen Euroopan unioniin.
Lappi tarjoaa asukkailleen omaleimaisen ja houkuttelevan
asuin- ja elinympäristön.”

Lapin arktisen strategian visio on eteenpäin luotaava, selkeää tavoite- ja tahtotilaa ilmentävä kuvaus
siitä, mihin Lappi arktisena alueena tähtää ja mihin Suomi haluaa jatkossa aktiivisena toimijana panostaa arktisessa toiminnassa ja kanssakäymisessä. Lappi ei halua tyytyä pelkästään seuraamaan
arktisen alueen kehittymistä.
Lapin arktisen strategian vision yhtenä keskeisenä osana on arktisten mahdollisuuksien kestävä hyödyntäminen myös liiketaloudellisesti. Lappi on Suomen arktisimpana alueena keskeisessä roolissa
arktisten mahdollisuuksien kestävässä hyödyntämisessä. Lapilla ja Rovaniemellä arktisena keskus23

kaupunkina on pitkä historia ja merkittävä rooli arktisen politiikan ja kansainvälisen arktisen yhteistyöprosessin osana. Lapin arktinen erityisasema ja osaaminen tulee huomioida ja hyödyntää kansallisesti. Arktisilla alueilla ja niiden luonnonvaroilla on globaalia vetovoimaa. Lappi on jo siellä minne
muut pyrkivät.
Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma sisältää toimenpide-esityksiä ajanjaksolle 2014–2020 ryhmiteltyinä kolmeen pääluokkaan:
1.
2.
3.

arktisten luonnonvarojen jalostaminen,
arktisten luonnonolosuhteiden hyödyntäminen ja
arktisen kasvun mahdollistava läpileikkaavan kehittäminen

Ohjelma sisältää noin 40 yksilöityä toimenpide-ehdotusta. Toimenpideohjelma on yhteydessä Lapin
arktisen erikoistumisen tiekarttaan, jossa on esitetty toimenpiteiden vaiheistaminen 2014 – 2020.
Ohjelmassa on lisäksi kuvattu Lapin innovaatio- ja elinkeinokehittämisen rahoitusrakenne, jonka puitteissa Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman toimenpiteitä toteutetaan.
Lisätietoja: Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma,
http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=53982&name=DLFE-20181.pdf
Suomen arktinen strategia 2013,
http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/arktinen_strategia/Suomen_arktinen_strategia_fi.pdf

2.5 Rovaniemen kaupunkistrategia 2013 – 2016
Kaupunkistrategian visio on:

”Luovasti lappilainen, aidosti kansainvälinen Rovaniemi
on monipuolisten palvelujen ja
rajattomien mahdollisuuksien kasvava keskus.”

Vision toteutumista edistäviä päämääriä ovat: Asukkaiden Rovaniemi, Yritysten Rovaniemi, Kylien
Rovaniemi ja Maakunnan Rovaniemi.
Päämäärien saavuttaminen edellyttää onnistumista seuraavissa menestystekijöissä:
1. Asukkaiden hyvinvoinnin edistyminen
2. Yritysten ja Rovaniemen alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistuminen
3. Kaupunkikonsernin talouden tasapainoisuus
Lisätietoja: http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=040a74d6-4dc3-417d-b79f-9bb03d783a0b
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2.6 Alueiden käytön strategia 2012

Alueiden käytön strategian visio on:

”Rovaniemen palvelurakenne 2030 muodostuu
eheästä ja viihtyisästä keskustasta ja asuinalueista,
elinvoimaisista kylistä palveluineen,
yrityksiä palvelevista liikenneyhteyksistä sekä
matkailun ydinvyöhykkeestä ja kylämatkailuvyöhykkeestä.”

Strategiassa esitetyt tavoitteet ovat keskeisiä kehittämistavoitteita myös maaseudun kehittämisen
kannalta.
Asuminen:
- tuotetaan viihtyisiä asuinalueita, joihin asuntokysyntä kohdistuu
- asuntotuotanto on monipuolista ja tarjoaa laadukasta asumista koko kaupungin alueella
- asumista ohjataan palvelujen, rakennetun infrastruktuurin ja toimivan joukkoliikenteen yhteyteen.
Elinkeinojen kehittäminen:
- elinkeinotoiminnan kehittymistä edistetään luomalla yritystoiminnalle hyvät puitteet ja varaamalla riittävästi laadukkaita alueita logistisesti ja toiminnallisesti edullisille paikoille
- elinkeinoja kehitetään Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelman tavoitteiden mukaisesti
- elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien turvaamista ja kehittämistä tulee tehdä kyläalueilla ja
erityisesti palvelukylillä.
Virkistyspalvelut ja matkailu:
- Rovaniemellä on kattava ja helposti saavutettava virkistyspalvelujen verkko, johon sisältyvät
luonnon virkistyskohteet, ulkoilureitistöt, lähivirkistysalueet ja -kohteet sekä ulkoilu- ja retkeilyalueet
- Rovaniemellä luodaan matkailulle hyvät toimintaedellytykset matkailuvyöhykkeillä ja turvataan
matkailutoiminnan kehittyminen koko kaupungissa.
Palveluiden kehittäminen:
- laadukkaiden peruspalvelujen tuottaminen asukkaille tasapuolisesti ja luovasti uusia mahdollisuuksia hyödyntäen,
- koulupalvelujen laadun tehostaminen koko kunnan alueella ja koulutuksen alueellisen vaikuttavuuden huomiointi sekä
- yhteisöllisyyden, paikallistunteen ja asukasdemokratian vahvistuminen, maaseudun säilyminen
elävänä, aluerakenteen eheytyminen.
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Liikenne:
- muodostetaan valitun rakennemallin toiminnallisuutta ja muita kehittämistavoitteita tukeva liikennejärjestelmä
- edistetään asukkaiden tasa-arvoista liikkumista ja kehitetään elinkeinoelämää tukevaa liikennejärjestelmää sekä
- luodaan turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävän liikennejärjestelmä sisältäen myös toimivat
tietoliikenneyhteydet.
Kunta- ja aluetalous:
- tavoitteena on tasapainoinen ja positiivinen kuntatalous, jolloin voidaan turvata peruspalvelut,
taloudellinen ja tehokas aluerakenne, investointien ja uusien työpaikkojen saaminen sekä palvelukylien kehittäminen.
Lisätietoja: http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=cf0f4c93-37ed-4ec6-8bfe-3d8df5dab517

2.7 Kyliltä nousseet kehittämistarpeet
Maaseutualueen asukkaille järjestettiin kuusi avointa kuulemistilaisuutta maalis-, huhtikuun 2013
aikana. Tilaisuuksissa pohdittiin työryhmissä kullekin alueelle tärkeitä kehittämistoimenpiteitä neljän
annetun aihealueen mukaisesti. Kaikilla kuudella alueella nousivat esiin samat asiat hiukan eri tavalla
painotettuina.
Kylätilaisuuksissa nostettiin voimakkaasti esiin tietoliikenteen, puhelimen kuuluvuuden ja julkisen
liikenteen puutteet. Lisäksi keskusteltiin palveluista, niiden säilymisen turvaamisesta liikkuvien- ja
sähköisten palvelujen avulla. Tärkeäksi aiheeksi koettiin ikäihmisten avun tarve, yksinäisyys ja yleinen
arjen turvallisuus.
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Yhteydet

Osallisuus ja uutta toimintaa luova yhteistyö

1. tietoliikenneyhteydet

1. kylien yhteiset tapahtumat

2. työmatkaliikenne

2. viestintä; hanketoiminta, koulutus,

3. liikkuvat palvelut

maaseutu - kaupunki vuorovaikutus

4. palveluasiointi

3. kuljetukset kulttuuritapahtumiin, kulttuuriväärtit

5. harrastukset eri ikäryhmille samaan aikaan ja

4. kylien omat palvelut, yritys- ja palveluluettelot

yhteiskuljetus
6. syöttöliikenne valtatien varteen

5. nuorten osallistaminen,
hiljaisen tiedon hyödyntäminen

7. arjen turvallisuus

Palveluinnovaatiot

Elinkeinot

1. liikkuvien palvelujen monipuolistaminen

1. kylien palvelut kaupunkilaisille, viljelypalstat,

2. asiakaslähtöisesti kootut sähköiset palvelut
toteuttajasta riippumatta samalle sivustolle
3. etsivää viriketoimintaa eri ikäryhmille
4. työllisyyden edistämistä paikallisella
hanketoiminnalla
5. 3:nen sektorin työpaikkoja

lomanvietto, mökit ym. palvelut, luonnosta
nauttiminen; luontoretket, marjastus,
sienestys, saunominen
2. metsästys- ja kalastuspalvelut
3. maaseutumatkailu, hoiva- ja hyvinvointipalvelut,
reitit ym. luontokohteet

6. hyvien käytäntöjen hyödyntäminen

4. kauppahalli ja kalahalli

7. kylien turvallisuussuunnitelmat

5. paikallisen elintarviketuotannon kehittäminen,
jatkojalostus ja markkinointi (lohi takaisin,
mehiläistarhaus, erikoisviljely)
6. maa- ja porotilat vierailukohteiksi,
tuotteistaminen ohjelmapalveluksi

Avoimissa tilaisuuksissa tuotiin esiin myös kylien keskinäisen yhteistyön puute. Kylät eivät tunne
naapurikylien toimintaa, kyläjuhliin ym. tapahtumiin ei osallistuta, koska niistä ei tiedetä tai ei saada
kutsua. Kyläalueiden keskinäistä kanssakäymistä toivottiin lisää.
Elinkeinojen kehittämisestä keskusteltaessa oltiin eniten huolissaan siitä, että maaseudun tarjoamia
elinkeinomahdollisuuksia ei osata hyödyntää. Kyliin toivottiin palveluja, joita kaupunkilaiset voivat
hyödyntää vapaa-ajan vietossaan. Loma- ja vapaa-ajantoiminta lisäisi luonnollisella tavalla kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden vuorovaikutusta. Palvelukylille tarvitaan majoitustiloja ym. oheispalveluja matkailijoiden pysäyttämiseksi ja viipymän kasvattamiseksi.
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3. Maaseutualueen nelikenttäanalyysi SWOT

Vahvuudet

Mahdollisuudet

 asuinpaikkaansa arvostavat sitoutuneet asukkaat

 kehittyvät palvelukylien palvelut

 rento jokivartinen elämäntapa ja kulttuuri

 sähköinen liiketoiminta

 8 vuodenaikaa

 ulkopuolisen rahoituksen säilyminen

 sijainti osana arktista aluetta

 kaivannaisteollisuus

 luonnon virkistys- ja elinkeinolliset mahdollisuudet

 bioenergia

 puhdas ja hoidettu ympäristö

 palveluyrittäjyys

 monipuoliset kaupan ja koulutuksen palvelut

 monipuolinen arvokas luonnonympäristö

kaupungin keskustassa

 luontoyrittäjyys, Green Care

 arktinen osaaminen - kylmäteknologia

 Luomu -tuotanto, lähiruoka, jatkojalostus,

 moottoriajoneuvojen testaustoiminta

 maaseutumatkailu oheispalveluineen

 kaivannaisteollisuus

 Lappi -brändin hyödyntäminen

 monipuolinen elinkeinorakenne

 aluelautakuntatoiminta

 vahva matkailun keskittymä

 verkostoituminen

 vahva yksityinen sektori

 maallemuutto, paluumuutto, loma-asukkaat
 työperäinen maahanmuutto

Heikkoudet

Uhat

 tietoliikenneyhteydet, julkinen liikenne ja tiestö

 työttömyyden lisääntyminen

 väestön vanheneminen, työikäisten poismuutto

 syrjäytyminen ja yksinäisyys

 ikärakenne vinoutuu

 yleinen turvattomuus

 palvelujen etääntyminen keskuksiin

 julkisten palvelujen supistuminen

 koulutettujen nuorten pois muutto

 koulutuspaikkojen leikkaukset

 yrittäjien jaksaminen - henkinen ja fyysinen

 päätöksenteon etääntyminen

 osaamisen karkaaminen

 uskonpuute omiin kykyihin

 ei tunnisteta omia vahvuuksia

 lyhytjänteinen kehittäminen hankkeilla

 pääomien puute

 kehittämisähky

 lyhyt yrittäjyyden perinne

 EU -tukien kohdentuminen ja leikkaukset

 julkisen rahoituksen byrokratia

 suurkaupunkipolitiikka

 yritykset ja yritysneuvonta eivät kohtaa

 kaivannaisteollisuus
 tulvat, tiestön heikkeneminen
 lainsäädäntö
 taloudellinen lama
 globaalit uhat

Nelikenttäanalyysi pohjautuu Lapin liiton, Lapin ELY -keskuksen ja Peräpohjolan kehitys ry:n omien
kehittämissuunnitelmien valmistelussa keräämiin tietoihin, joita on muokattu ja täsmennetty Rovaniemen TOPAKKA -hankkeen toteuttamien avoimien yleisötilaisuuksien palautteen ja eri yhteistyötahojen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.
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4. Maaseutualueen tavoitetila 2020
Palvelukylillä järjestettyjen avointen kuulemistilaisuuksien ja nelikenttäanalyysiin kirjatut asiat on
koottu maaseutualueen kehittämisen tavoitetilaksi 2020 seuraavasti:

”Rovaniemen maaseutualue on helposti saavutettava,
peruspalvelut, toimeentulon ja monipuoliset yrittämisen mahdollisuudet
tarjoava asuinpaikka.
Se on omatoiminen, luova ja jatkuvasti kehittyvä.
Luonnonkauniissa ympäristössä on hyvä elää, yrittää ja viettää vapaa-aikaa.
Rovaniemen maaseutualue on mahdollisuus kaikille.”

Maaseutualueen kehittämisen tavoitteet on koottu kaupungin voimassa olevista strategioista, avoimia kuulemistilaisuuksia ja nelikenttäanalyysiä hyödyntäen kahdeksi kehittämisen tavoitekokonaisuudeksi seuraavasti:



Asukkaiden hyvä arki



Menestyvä, monipuolinen yritystoiminta

Tavoitekokonaisuuksien kehittämisen kriittisiä kärkiä ovat 1) toimivat tietoliikenneyhteydet kaikkien
ulottuville sekä 2) palvelukyläalueiden väestöpohjan kasvu. Näiden kriittisten kärkien toteutuminen on edellytys onnistua Asukkaiden hyvän arjen ja Menestyvän, monipuolisen yritystoiminnan kehittämisen toimenpiteissä (Liite 2.)

Tavoitetilan 2020 sisältämien palveluiden toteutuksen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia innovatiivisia menetelmiä ja toteutustapoja. Julkisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto
edellyttävät työhön osallistuvilta moniammatillista osaamista.
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4.1 Asukkaiden hyvä arki

Kuvio 3. Asukkaiden hyvä arki on useiden eri tekijöiden summa
Maaseudun asukkaiden hyvä arki toteutuu asukkaiden, palveluyritysten, eri viranomaisten ja kaupungin yhteistyön tuloksena. Lähipalveluiden palveluvalikoima on määritelty ja ne toteutuvat väestöpohjan edellyttämässä laajuudessa. Kylille muuttaa uusia perheitä. Etenkin palvelukyläalueilla palvelut ovat kehittyneet ja monipuolistuneet. Asukkaat ovat aktiivisia ja omatoimisia. He osallistuvat 3.
sektorin toimintaan ja palveluiden toteuttamiseen omien voimavarojensa mukaan. Ikäihmisten palveluihin on kehitetty uusia palvelumuotoja. Kaikilla on mahdollisuus asua kotonaan mahdollisimman
pitkään. Rovaniemi houkuttelee paluumuuttajia ja loma-asukkaita kauniilla luonnonympäristöllä,
puhtailla ja kalaisilla vesistöillä, hyvällä palvelutarjonnalla, toimivilla lähipalveluilla ja alueen helpolla
saavutettavuudella.
Maaseutu on elinvoimainen, muutto maalta kaupunkiin on laantunut ja palvelut toimivat asukkaiden
asuinpaikasta riippumatta.

4.1.1 Saavutettavuus
4.1.1.1 Tietoliikenneyhteydet
Kaupunki on edesauttanut laajakaistan rakentamista alueilla, joilla se ei toteutunut markkinaehtoisesti. Toimivat ja tehokkaat puhelin- ja tietoliikenneyhteydet mahdollistavat sujuvan arjen maaseudulla. Yritykset investoivat toimitiloihin maaseutualueella, koska sähköinen markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin ja nettikauppa on tuonut asiakkaat lähelle. Loma-asukkaiden viipymä alueella on kasvanut hyvien etätyömahdollisuuksien vuoksi. Asukkaiden peruspalveluiden toimivuus ja saatavuus
ovat parantuneet ja uudet sähköiset palvelut ovat suosittuja myös iäkkäiden kyläläisten keskuudessa.
Yhteyttä pidetään niin kyläalueen palvelukeskukseen, kaupungin virastoon, kuin omiin tuttaviin ja
sukulaisiin.
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4.1.1.2 Joukko- ja asiointiliikenne
Rovaniemen uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma on toteutettu ja toimiva. Maaseudulla on kehitetty
joukko- ja asiointiliikennepalveluja sekä lisätty liikkuvia palveluja. Rovaniemen maaseutualueen
joukkoliikenteen runko muodostuu vakio- ja pikavuoroliikenteestä, joka palvelee pääteiden varressa
olevien kylien liikennettä. Liikennöinnin aikatauluja sekä henkilö- ja tavarakuljetuksia yhdistämällä on
saatu työmatkaliikenne toimimaan hyvin. Kylien asukkaiden liikennetarpeita palvelee syöttöliikenne
pääteiden varrelle sekä asiointi- ja kutsupalveluliikenne.

4.1.2 Maankäyttö
Maaseudulla asuminen on mahdollista palvelukyläalueiden joustavan ja monipuolisen tontti- ja rakennuspaikkatarjonnan vuoksi. Kaavoitus palvelukylillä on mahdollistettu maanomistajien ja kaupungin välisin maanvaihdoin sekä kaavoitusyksikön ja asukkaiden aktiivisella yhteistyöllä. Palvelukylien
läheisyyteen kaavoitetut lomarakentamisen alueet ovat menneet hyvin kaupaksi, koska rakennuspaikat on liitetty alueella olemassa olevaan kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Tontti- ja rakennuspaikkamarkkinointia on tehostettu erityisesti palvelukyläalueilla. Markkinointi on toteutunut hyvin kaupungin tonttimarkkinoinnin keinoin. Yksityisteiden kunnossapito toteutuu yhdessä sovittujen
pelisääntöjen ja ohjeistuksen mukaisesti. Yleisten teiden liikenneturvallisuus on parantunut uusien
kevyenliikenteen väylien, kylien kohdalle asetettujen nopeusrajoitusten ja liikennevalvonnan avulla.

4.1.3 Palvelut
Kaupunki on järjestänyt kuntalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut siten, että ne toteutuvat yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja joustavasti asukkaiden asuinpaikasta riippumatta. Maaseudulla palvelut tuotetaan yhteistyössä kunnallisten, yksityisten ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. 3. sektorin rooli palvelutuotannossa on kasvanut. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on toteutettu uusia innovatiivisia
palvelumalleja. Palvelumuotoilun ansiosta palvelut on kohdennettu käyttäjälähtöisesti ja ne ovat
helposti saatavilla. Yksityisten palvelujen tarjonta on kasvanut kaupungin tukemien kotiapusetelien
käyttöönoton myötä.
Palvelukylien peruspalvelut ovat väestöpohjan vaatimalla tasolla. Palvelut toteutetaan hyödyntäen
uusia palvelutuotantomalleja kaikilla alueilla ja ikäryhmillä. Alueiden kilpailukyky ja houkuttelevuus
uusien asukkaiden ja yritystoiminnan sijoittumispaikkana on taattu. Palvelukylät Meltaus, Sinettä,
Vikajärvi, Muurola, Kivitaipale ja Vanttauskoski palvelevat ympärillään olevaa laajempaa maaseutualuetta. Palvelukylillä toimii monipalvelupisteitä, verkko- ja etäpalvelut täydentävät palveluvalikoimaa. Liikkuvat palvelut sisältävät useita sellaisia palveluita, joita varten ennen joutui matkustamaan
kaupungin terveyskeskukseen. Sosiaali- ja terveydenhoidon palvelut ovat edelleen saatavilla kaupungin keskustassa.
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4.1.4 Turvallinen arki
Arjen turvallisuus koostuu turvallisesta ympäristöstä ja asumisesta, toimivista sosiaalisista verkostoista sekä mahdollisuudesta mielekkääseen tekemiseen omien voimavarojen mukaan. Se on keskeinen
osa hyvinvointia. Arjen turvallisuutta parantavat toimivat peruspalvelut, arjen hyvinvointia täydentävät palvelut, toimivat yhteydet sekä mahdollisuus saada tarvittaessa kiireellistä apua. Arjen turvallisuutta parannetaan edistämällä yhteisöllisyyttä yhteistyöllä, suunnittelulla, ennakoinnilla ja koulutuksella.
Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma sisältää 73 hyvinvointi- ja turvallisuustoimenpidettä. Toiminta on käynnistetty kunnissa syksyn 2013 aikana. Aluelautakunnat ja kyläyhdistykset
osallistuvat asukkaiden omiin asuinalueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin sekä
kotona asuvien iäkkäiden turvallisuuden parantamiseen.
Lapin aluehallintovirasto Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa luotiin laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli, jota toteutetaan kaupungin toiminnassa. Hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön avulla parannetaan arjen turvaa sekä monipuolistetaan palvelutuotantoa harvaan
asutulla maaseudulla. Kunnassa toimivat tahot – kyläyhdistykset, järjestöt, kunta, seurakunta, yritykset, pelastuslaitos, poliisi ja eri kehittämishankkeet – tekevät yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin ja
arjen turvan edistämisessä hyödyntäen tehokkaasti olemassa olevat resurssit laaja-alaisissa palvelukokonaisuuksissa. Resurssien yhteensovittamisella ja painopisteen siirtämisellä turvallisuusyhteistyötä kehitetään korjaavasta kohti ehkäisevää työtä.
Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnitelman painopisteet - lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy, oppilaitosten turvallisuus sekä ikäihmisten turvallisuusryhmät – toteutuvat laaja-alaisessa hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyössä.
Työtä jatketaan asukkaiden nimeämien kylien turvallisuusriskien - alueellinen perusinfrastruktuurin kunto, huoli peruspalvelujen toteutumisesta, viranomaisresurssien keskittyminen kuntakeskukseen ja sosiaalinen turvallisuus - pienentämiseksi, samoin kylien asukkaiden liikenneturvallisuuden ja
inhimillisen turvallisuuden parantamiseksi.

4.1.5 Vapaa-aika ja virkistys
Maaseutualueen asukkaat toteuttavat virkistys- ja harrastustoimintaa luonnonympäristössä, rakennettujen kohteiden sekä ohjatun harrastustoiminnan avulla. Maaseutualueella pitkät välimatkat ja
julkisen liikenteen vähäisyys edellyttävät osallistujilta erityistä aktiivisuutta, oman auton käyttöä tai
yhteistoimintaa kuljetuksissa.
EU -osarahoitteisen hanketyön avulla kehitetään ulkoilu-, vesistö-, moottorikelkka-, mönkijä- ja pyöräilyreitistöjä. Yhteistyössä ovat mukana maanomistajat, Metsähallitus, yrittäjät, kyläyhdistykset ja
muut paikalliset toimijat. Kaupunki ylläpitää sähköisen markkinoinnin sivustoa kaikista Rovaniemen
alueen luontokohteista, näköalapaikoista, ulkoilureiteistä ja luontoliikunnan oheispalveluja tarjoavista yrityksistä. Hyvin toteutetut reitit rakenteineen ja sähköinen markkinointi palvelevat sekä asukkaiden, että matkailijoiden tarpeita. Asukkaiden omaehtoinen kansainvälistymistoiminta hyödyntää
paikallista kulttuuria ja tukee kylämatkailua edistäen matkailun oheispalvelutarjontaa.
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4.1.6 Ympäristö
Rovaniemen maaseudun maisema-alueista, rakennetusta kulttuuriympäristöistä, luontoreiteistä ja
rakenteista on huolehdittu. Asukkaat kokevat maaseudun ja -kylät miellyttäviksi ja viihtyisiksi asuinympäristöiksi. Kunnan päättäjien, virkamiesten ja alueen asukkaiden tieto perinnemaisemista, kulttuuriympäristöistä ja merkittävistä luontokohteista on kasvanut. Maaseutu palveluineen houkuttaa
myös matkailijoita ja mahdollistaa yritystoiminnan matkailupalveluissa ja sen oheispalveluissa.
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi luokiteltujen kohteiden hoitoa
Kemi- ja Ounasjoella on viety eteenpäin yhteistyössä asukkaiden, yrittäjien, muiden paikallisten toimijoiden ja tienpitäjän kanssa. Kyläläiset, elinkeinojen harjoittajat ja yhdistykset osaavat hakea rahoitusta ja yhteistyökumppaneita maisemanhoitoon ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Asukkaat tiedostavat kylänsä kulttuurihistorialliset arvot, osaavat hakea tukea rakennusperinnön
säilyttämiseen ja tuntevat alueensa restaurointipalvelut. Kulttuurimatkailua tukemalla lisätään alueen vetovoimaisuutta matkailussa.
Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Jätehuoltojärjestelmä perustuu syntypaikkalajitteluun. Kotitaloudet pitävät jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä tärkeänä ja kotitalouksien asenne heijastuu suoraan hyötykäyttöasteeseen. Napapiirin Residuum Oy:n tavoitteena on määrätietoisesti lisätä edelleen materiaalivirtojen hyödyntämistä ja kierrätystä. Maaseudulle on sijoitettu yhteensä 30 syväkeräysastioin varustettua ekopistettä lasin, metallin ja paperin keräystä varten. Yksityishenkilöille palvelut ovat maksuttomia. Yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa vastaanotetaan myös sähkö- ja elektroniikkajätettä, akkuja jne.
Huonolaatuisen jätteen (kaatopaikkajätteen) polttamisesta on tehty sopimus jätteenpolttolaitoksen
kanssa. Sopimuksien avulla on varmistettu kaatopaikkajätteen polttaminen, mikäli suunniteltu orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan vuonna 2016. Biologinen jäte käsitellään mädättämällä biokaasulaitoksessa. Haketta valmistetaan yksityishenkilöiden ja teollisuuden toimittamasta
kierrätyspuusta tai rakennuspuusta ja risuista. Käsitelty materiaali toimitetaan Rovaniemen Energia
Oy:n Suosiolan voimalaitokselle.
Ilmastonmuutos on merkittävä ympäristöön vaikuttava tekijä. Ilmastomuutoksen aiheuttavat kasvihuonekaasut, joiden pitoisuudet ilmakehässä ovat kasvaneet ihmisen toiminnasta johtuen. Maaseudulla ollaan tietoisia omien kulutustottumusten ja jokapäiväisten valintojen vaikutuksista ilmastomuutoksen hidastamiseen. Nykytiedon mukaan asuinpaikka (haja-asutusalue/taajama) ei ole ratkaiseva tekijä hiilijalanjälkeä laskettaessa vaan ihmisten omat kulutustottumukset.
Toinen merkittävä uhka liittyy Kemi- ja Ounasjoen tulvaherkkyyteen. Merkittävin tulvariskialue on
Rovaniemi. Asukkaat varautuvat yksityistaloudessaan Kemi-Ounasjoen tulvasuojelun ohjeiden ja toimenpide-ehdotuksien mukaisiin vahinkoja ennalta ehkäiseviin toimiin. Kaupungin tavoitteena on,
että Rovaniemen kohdalla Kemijoen päävirtaamaa tulee leikata ja muuttaa mahdollisuuksien mukaan
säännöstelyä ja/tai rakentaa rakenteet, joilla saavutetaan vastaavaa vaikutusta niin, että se turvaa
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen (sis. asuinrakennukset) a 1/250 tulvalta (KH 7.10.2013 § 251).
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Maaseudun kyläalueiden vesihuoltoa kehitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa Lapin ELY keskuksen rahoituksella. Maaseutualueen luontokohteista ja ulkoilureiteistä huolehditaan ja kohteiden markkinointia kehitetään yhteistyössä kaupungin ja Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden
kanssa.

4.1.7 Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen
Rovaniemen asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen, päättäjien, kaupungin johdon ja työntekijöiden
vuorovaikutus on aktiivista tulevaisuuden yhdessä luomista. Kaiken ikäiset kylien asukkaat osallistuvat elinympäristöä ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asukkaiden omatoiminen kylätoiminta ja -kehittäminen sekä yhteisöllisyyden tunne on vahvistunut. Yhteistyötä tehdään
aktiivisesti eri yhteistyö- ja sidosryhmien, esimerkiksi alueen oppilaitosten kanssa.
Asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista sekä kylien elinvoimaa edistettiin aluelautakuntien toiminnalla (aluelautakuntakokeilu 2013 - 2016). Aluelautakunnat toimivat edelleen Yläounasjoen, Alaounasjoen, Yläkemijoen, Alakemijoen, Sodankyläntien ja Ranuantien suuralueilla. Aluelautakuntien
tehtävänä on vastata toiminta-alueensa määriteltyjen lähipalvelujen järjestämisestä, alueen yleisestä
kehittämistehtävästä ja elinkeinoja tukevasta toiminnasta sekä asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisestä aluelautakunta-alueella.
Kylien ja Rovaniemen keskuksen alueen vuorovaikutus on osa maaseudun kehittämistä. Asukkaiden
hyvinvointia edistetään yhdessä tekemisellä viihtyisissä, turvallisissa ja elinvoimaisissa kylissä. Hyvinvointia ja kehittämistä vahvistetaan tavoitteellisesti koulutuksella ja säännöllisellä kyläviestinnällä.
Kylillä käynnistetään uutta vapaaehtoista toimintaa (mm. naapurusto- ja vertaisryhmät) sekä otetaan
käyttöön myös uusia tapoja ja välineitä osallistua ja vaikuttaa. Sähköinen demokratia (Otakantaa.fi),
sähköiset palvelut ja viestintä vahvistavat kylien osallisuutta ja elinvoimaa.

4.1.8 Koulutus ja kehittäminen
Kylien elinvoimaa edistetään tavoitteellisesti kylien kehittämissuunnitelmilla sekä kehittämisen valmiuksia parantavalla koulutuksella. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähellä ja kylien tarpeista
käsin. Osa-alueita ovat mm. ensiapu- ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu -taidot, vapaaehtoistoiminnan uudet muodot ja vertaistoiminta, omaishoidon tuki, vanhemmuuden tuki, viestintä, kehittämistoiminnan ja kylien kansainvälisen toiminnan vahvistaminen.
Kylien elinvoimaa ja asukkaiden osallisuutta kehitetään myös yhteistyössä Lapin ammattiopiston
(LAO), Lapin ammattikorkeakoulun (LAMK Oy) sekä Lapin yliopiston kanssa. Opiskelijoille tarjotaan
aktiivisesti harjoittelumahdollisuuksia sekä tutkimusaiheita.

4.1.9 Viestintä- ja sidosryhmäyhteistyö
Kylien elinvoimaa sekä asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista edistetään osana avointa, aktiivista,
tasapuolista ja vastuullista kuntaviestintää. Omatoimista kyläviestintää (tiedotteet, lehdet, sosiaalinen media) kehitetään aktiivisesti ja se sisällytetään toimenpiteenä kehittämistuen osa-alueisiin.
Otakantaa.fi käyttöönottoa tuetaan.
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4.2 Menestyvä monipuolinen elinkeinotoiminta
Maaseutualueella harjoitetaan monipuolista elinkeinotoimintaa menestyksekkäästi. Kyliin on sijoittunut yrityksiä kaupungin elinkeinojen kehittämisohjelman nimeämiltä kärkitoimialoilta, joita ovat
matkailu, luovat alat, teollisuus, kauppa ja palvelut. Ensimmäinen kaivos kaupungin lähialueella on
käynnistynyt. Energiatuotanto ja puuraaka-aineen hyödyntäminen tarjoavat hyvät tulevaisuuden
näkymät ja suurten energiahankkeiden käynnistymiseen valmistaudutaan.
Maaseudun peruselinkeinot maa- ja metsä- ja puutarhatalous, porotalous ja luonnonvara-alat; luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvat paikallisia raaka-aineita hyödyntävät elinkeinot, turvaavat
maaseudun perusasutusta. Alkutuotannon elinkeinojen harjoittaminen on edellytys maaseudun
kulttuuri- ja matkailumaiseman säilymiselle.
Maaseutumatkailu hyödyntää alueella tuotettua puhdasta ja maukasta lähiruokaa: kasviksia, juureksia, marjoja, luonnonyrttejä ym. elintarvikkeita ja jalosteita. Maaseutualueella toimii paikallisten elintarviketuottajien, majoitus-, ruoka- ja ohjelmapalveluyrityksien sekä kuljetusyrityksien muodostamia
yhteistyörenkaita.
Yksityismetsiä hoidetaan enenevässä määrin yhteismetsinä, joka mahdollistaan metsähoidollisten
toimenpiteiden suunnitelmallisen toteuttamisen taloudellisesti ja ajallaan. Nuoren metsän hoidon
rästejä puretaan ja energiapuuta toimitetaan energiakäyttöön alueen lämpölaitoksille. Lämpöyrittäjyys on edelleen varteenotettava ammatti maaseudun metsätilalliselle, koska puuenergian käyttö on
lisääntynyt kaupungin julkisissa kiinteistöissä. Bioenergian hankinta työllistää turpeen ja puun keruussa sekä logistiikassa noin 200 henkilöä. Metsäenergian osuus tästä on 100 työpaikkaa. Vallalla
olevat metsien pehmeämmät käsittelytavat mahdollistavat metsätalouden, matkailun ja poronhoidon rinnakkaiselon.
Kaavoituksen avulla mahdollistetaan yritystoimintaa palvelevien toimintojen toteuttaminen palvelukyläalueilla. Kaupungin keskuksen ja kylät yhdistävien reittisuunnitelmien toteutus aloitettiin Mäntyvaara – Pohtimolampi ulkoilureitin kunnostuksella. Työtä on jatkettu kohde kerrallaan yhteistyössä
Metsähallituksen ja muiden maanomistajien kanssa.
Kaupungin alueella toimivat yhdeksän vesivoimalaitosta työllistävät paikallisia ihmisiä ja yrityksiä
laitosten kehittämisinvestointien toteutuksessa ja kunnossapidossa. Lisäksi voimalaitoksien maksamat kiinteistöverot ovat merkittävä tulo kaupungille. Voimayhtiöt vastaavat osaltaan alueensa kulttuuriympäristön vaalimisesta paikallisten aluelautakuntien, kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden
kanssa.
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5. Kehittämistoimenpiteiden resursointi
Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vaatii innostuneita ja toimintaan sitoutuneita henkilöitä ja
laajaa yhteistyötä eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kesken. Omaehtoinen paikallinen kehittämistoiminta on mahdollista eri organisaatioiden välittämien EU- ja kansallisen rahoituksen turvin. Yleisten kehittämishankkeiden rahoitus vaihtelee 50 - 90 %:n. Yrityshankkeissa tukitaso voi vaihdella 30 75 %:n välillä riippuen siitä onko kyse yritysinvestoinnista vai yritysryhmän yhteisistä kehittämistoimista.
Alla olevassa tekstissä on kerrottu tulevan rahastokauden 2014 – 2020 rahoitusmahdollisuuksista, eri
rahastojen tavoitteista ja kohderyhmistä sekä organisaatiot, joiden kautta rahoitus voi hakea. Ohjelmakauden valmistelu on edennyt syksyn aikana siten, että rahoitettavat toimenpiteet ovat pääosin
selvillä, mutta yksityiskohtaisia rahoitusehtoja ei ole vielä saatavilla. Tämän vuoksi teksteihin on liitetty internet -osoitteet, joista rahastokohtaisen valmistelun etenemistä voi seurata tai hakea esimerkkejä hyvistä toteutetuista hankkeista.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä täsmensi tulevan EU:n rakennerahastokauden 2014 2020 linjauksia kokouksessaan 4.6.2013 seuraavasti:




Rakennerahastoilla edistetään
työllisyyttä,
kilpailukykyä ja
vähähiilistä yhteiskuntaa

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa
vuosille 2014–2020. Valitun strategian painopisteet ovat:
1. Biotalouden edistäminen harjoittamalla maa- ja metsätaloutta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla,
2. Yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yrittäjien verkostoitumista suosiva ja kehittävä toiminta
maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi sekä
3. Paikallisen omaehtoisen toiminnan vahvistaminen maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisäämiseksi
Tuettavat toimenpiteet ovat:
1. Tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja metsätaloudessa sekä maaseudulla
2. Maatalouden kilpailukyvyn ja maatilojen elinkelpoisuuden lisääminen
3. Elintarvike- ja non food-ketjun organisoitumisen ja maataloudenriskienhallinnan edistäminen
4. Maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen
5. Voimavarojen tehokkaan käytön sekä vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään talouteen siirtymisen
edistäminen maatalous-, elintarvike- ja metsäsektoreilla
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6. Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla
Lisätietoa: http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/6GmtwvOAI/Luonnos_MannerSuomen_maaseudun_kehittamisohjelmaksi_2014-2020_KICK_OFF-Versio_final_pienennetty.pdf
Lapin ELY -keskuksen laatima Lapin maaseudun kehittämisstrategia 2014 – 2020 linjaa em. tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutusta Lapissa. Lapin maaseutustrategian painopisteitä ovat:
1. Maaseutuyrittäjyys
- toimenpiteiden kohteina maatalous, porotalous, luonnontuoteala, elintarvikeala, metsäala, uusiutuva energia, matkailu ja maaseudun palveluyrittäjyys.
2. Asuinmaaseudun kehittäminen
- toimenpiteiden kohteina maaseudun infrastruktuuri, yhteisöllisyys, julkiset palvelut ja maaseutuympäristö.
Tukihakemukset osoitetaan Lapin ELY -keskuksen maaseutu ja energia yksikölle tai Peräpohjolan kehitys ry Leader -toimintaryhmälle.
Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi ja www.perapohjola.fi

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR)
Elinkeinokalataloutta investointeja ja kehittämishankkeita rahoitetaan Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR). Alla olevat tiedot pohjautuvat ohjelmakauden 2007 - 2013 elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan. Rahoitusta haetaan ELY -keskukselta erillisellä lomakkeella. Maksimituki vaihtelee hankkeittain 20–90 %. Kunkin toimenpiteen enimmäistukiprosentti ilmenee
kyseisen toimenpiteen hakuohjeista (http://www.mmm.fi/fi/index/ektr/tuen_hakeminen.html).
Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY -keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. ELY -keskuksen lisäksi muita julkisia rahoituslähteitä ovat Finnvera ja Tekes. Aloittava yrittäjä voi saada TE -toimistosta starttirahaa.
Euroopan kalatalousrahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea seuraaviin toimiin:
- kalastustoiminnan jatkuvuuden ja kalavarojen kestävän käytön varmistaminen,
- kalakantoihin kohdistuvan paineen hillitseminen suhteuttamalla yhteisön laivaston kapasiteetti
käytettävissä oleviin luonnonvaroihin,
- sisävesikalastuksen kestävän kehityksen edistäminen,
- taloudellisesti elinkelpoisten kalatalousalan yritysten kehittäminen ja resurssien hyödyntämisrakenteiden kilpailukyvyn lisääminen, ympäristönsuojelun ja vesiluonnonvarojen säilyttämisen edistäminen,
- kalastukseen ja vesiviljelyyn käytettyjen alueiden kestävän kehityksen edistäminen ja näiden alueiden elin- ja työolosuhteiden parantaminen,
- kalastusalalla toimivien miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen.
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Lisätietoja:
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisati
on_and_financing/l66004_fi.htm

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) keskittyy yritysten uuden liiketoiminnan, kasvun, kansainvälistymisen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen sekä uuden teknologian ja vähähiilisten ja energiatehokkaiden innovaatioiden käyttöönottoon. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä kehitetään alueellisten vahvuuksien pohjalta. Vahva painotus on uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) kohdentaa toimensa nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistämiseen, työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Lisäksi pyritään lieventämään sukupuolenmukaista eriytymistä koulutuksessa ja työssä. Osaamista parannetaan
kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua parantamalla sekä tukemalla koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheiden palveluita. Työllisyysasteen nostamiseksi toimia kohdennetaan myös työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen.
Tulevalla rakennerahastokaudella rahaa on käytettävissä yhteensä noin 2,6 miljardia (EAKR 61,6 % ja
ESR 38,4 %). Rahoitus on miljardi euroa eli 27 prosenttia vähemmän kuin kuluvalla kaudella.
Lisätietoja:
- Talouspoliittinen ministerivaliokunta teki linjaukset tulevalle rakennerahastokaudelle
http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/tiedotteet_alueiden_kehittaminen?89522_m=110551
Tiedot valmistelusta ja kalvoesitys tulevan rakennerahastokauden rahoituksesta ja toimintalinjoista:
http://www.tem.fi/ohjelma2014

Lapin liitosta EAKR -rahoitusta voivat hakea oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat ja kuntayhtymät, seutukunnat, elinkeinoyhtiöt yms. sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät.
Rahoitusta ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä yksittäisille yrityksille oman liiketoimintansa kehittämiseen. EAKR -tukea on haettavissa myös Lapin ELY -keskuksesta ja Finnverasta.
Lisätietoja: www.lapinliitto.fi, www.ely-keskus.fi/lappi, www.finnvera.fi
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) -ohjelmien hyviä hanke esimerkkejä löytyy mm. suuralueiden verkkosivulta (http://www.pohjois-suomi.fi/) ja rakennerahasto -ohjelmien rahoittajaviranomaisten sivuilta.
- Työllisyyttä
tukevia
hankkeita
löytyy
EURA
2007
-tietopalvelusta
(https://www.eura2007.fi/rrtiepa/) mm. ESR -ohjelman toimintalinjan 2 alla olevista hankkeista.
-
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Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (TEKES) myöntää Euroopan aluekehitysrahaston
(EAKR) varoista osarahoitusta:
- pienille ja keskisuurille yrityksille projekteihin, joissa kehitetään tuotteita ja palveluita, menetelmiä, prosesseja ja toimintamalleja, palvelu- ja liiketoimintakonsepteja, osaamista ja työorganisaatioita
- julkisen tutkimuksen tutkimus- ja kehitystoimintaan, joka tähtää yleiseen tiedon tason nostamiseen edistäen osaamisen syntymistä, kehittymistä ja laaja-alaista hyödyntämistä ja jonka tulokset
julkaistaan laajasti.
Suuret yritykset voivat saada tukea tutkimus- ja kehittämistoimintaan:
- palveluille ja liiketoimintakonsepteille
- koetuotannoille ja demonstraatioille
- toimintatavoille ja johtamiselle
- tuotteille ja menetelmille.
Lisätietoja: http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiö tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja, jotka
- lisäävät kylien vetovoimaisuutta
- edistävät kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa
- ylläpitävät kylillä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista
- edistävät tutkimustoimintaa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi.
Säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.
Lisätietoja: www.rovaniemi.fi / asukkaat / kylät ja kaupunginosat / Kylien kehittämissäätiö

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myöntää vuosittain varoja Rovaniemen Kehitys Oy:lle käytettäväksi maaseutualueella toimivien yritysten Yritysseteleihin. Maa- ja metsätalous-yrittäjät voivat saada tukea tilalla harjoittamaansa muuhun elinkeinotoimintaan ns. liitännäiselinkeinoon. Tukea voi
saada joka toinen vuosi. Tätä harkinnanvaraista tukea voidaan myöntää:
1. palvelujen hankintaan
2. pieninvestointeihin,
3. markkinointiin ja myynnin edistämiseen,
4. ammatilliseen lisäkoulutukseen tai
5. yrittäjän työkyvyn ylläpitoon.
Lisätietoja: http://www.rovaniemenkehitys.fi/Suomeksi/Yrityspalvelut/Yritysseteli

39

6. Ohjelman toteuttaminen, seuranta ja päivittäminen
Maaseutuohjelmaa hyödynnetään kaupungin toiminnassa. Ohjelman toimenpiteitä toteutetaan osana kaupungin yksiköiden, mukaan lukien aluelautakunnat, normaalia toimintaa ja talouden suunnittelua.
Maaseutuohjelman laatimista varten perustettu työryhmä jatkaa ohjelman seurantaryhmänä. Ryhmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan ja ryhmä voi kuulla myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Maaseutuohjelman toteutumista arvioidaan yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Seurantaryhmä kokoontuu kerran vuodessa sekä muulloin tarpeen vaatiessa.
Ohjelman toimenpiteiden toteutumista arvioidaan seuraavien arviointikriteereiden avulla:
Määrälliset arviointikriteerit:
Väestön määrän ja ikärakenteen kehitys
Yritysten ja aktiivimaatilojen määrän kehitys
Työpaikkojen- ja työllisten määrän kehitys
Asuntojen (ml. vapaa-ajan asuntojen) määrän kehitys
Palvelujen kehitys
Laadulliset arviointikriteerit:
Palvelujen laatu / Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus
Tietoliikenneyhteydet ja niiden toimivuus
Ympäristön laatu
Teiden kunto ja liikenneturvallisuus
Omaehtoisen kylä- ja järjestötoiminnan aktiivisuus

Seurantaryhmä:
 edesauttaa ohjelmassa esitettyjen toimenpide-ehdotuksien toteutusta yhdessä kaupungin eri
hallintokuntien kanssa
 tekee ehdotuksia elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämistoimista
 päivittää maaseutuohjelmaa tarvittaessa
 vastaa ohjelman ja toteutuksen etenemisen tiedottamisesta
 raportoi ohjelman toteutumisesta kerran valtuustokaudessa ohjelman hyväksyneelle taholle
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Liite 1. Maaseutualueen väestön kehitys vuosina 2005 – 2012

Alue

2005

Rovaniemi yht.

57835 58099 58825 59353 59848 60090 60637 60877

Maaseutualue yht.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Muu
tos

304
2
10985 10889 10791 10704 10670 10632 10626 10468 517

Norvajärvi

144

155

167

182

203

220

218

226

82

Someroharju

151

143

128

116

108

110

125

124

-27

Vitikanpää

280

266

272

274

276

275

282

271

-9

Nivankylä

563

555

540

527

511

521

533

531

-32

Alakorkalo

788

785

775

797

826

835

834

825

37

Kauko

550

606

627

618

621

615

609

536

-14

Niesi

26

26

26

24

24

24

26

21

-5

Tiainen

87

87

82

68

71

68

72

67

-20

Ylinampa

114

113

111

101

91

102

99

95

-19

Alanampa

51

53

57

67

67

69

62

64

13

Perunkajärvi

68

66

69

63

65

68

68

68

0

Misi

90

92

82

81

84

75

71

72

-18

199

190

192

183

178

177

187

183

-16

26

25

26

26

26

24

24

22

-4

122

131

134

127

118

124

129

119

-3

Lohiniva

93

81

81

78

76

70

71

68

-25

Porokari

50

47

53

54

51

49

48

49

-1

Jääskö

30

27

22

22

21

22

20

20

-10

Perttaus

43

42

47

49

47

41

42

42

-1

Tolonen

88

84

78

76

78

75

75

71

-17

Meltaus

198

207

193

191

176

185

175

166

-32

98

98

86

88

90

84

79

70

-28

Patokoski

190

176

181

170

171

153

159

159

-31

Marraskoski

180

173

169

162

166

158

168

164

-16

Tapionkylä

322

306

301

285

274

281

280

264

-58

Sinettä

608

620

631

629

640

629

631

639

31

37

34

33

30

33

33

32

31

-6

Sonka

194

191

190

198

202

212

218

207

13

Lehtojärvi

304

293

274

272

270

272

280

277

-27

Hirvas

659

689

669

675

688

716

746

744

85

Rautiosaari

632

615

631

625

636

638

643

621

-11

54

51

54

51

55

54

54

54

0

1074

1078

1136

1147

1105

1089

1039

1069

-5

42

42

52

49

55

65

62

71

29

Petäjäskoski

229

211

199

193

186

191

185

192

-37

Jaatila

195

190

185

184

183

187

171

163

-32

Vikajärvi
Vika
Olkkajärvi

Marrasjärvi

Mäntyjärvi

Pisa
Muurola
Leipee

41

Taipale

318

311

293

296

303

285

271

274

-44

Välijoki

148

147

146

149

141

128

137

133

-15

Narkaus

189

186

177

174

171

177

168

160

-29

Siikakämä

42

41

43

39

37

40

42

45

3

Pajulampi

61

60

57

55

54

53

54

52

-9

Pirttikoski

154

144

136

133

130

124

107

116

-38

Autti

130

127

121

127

116

109

111

108

-22

Juotasniemi

149

149

142

142

137

136

136

142

-7

Pekkala

123

115

105

102

106

94

97

97

-26

Vanttauskoski

234

235

245

239

242

244

220

216

-18

Vanttausjärvi

101

92

79

76

73

74

87

83

-18

Viirinkylä

146

134

112

102

106

98

99

98

-48

Tennilä

124

111

105

106

108

99

103

97

-27

Oikarainen

487

489

477

482

474

460

477

482

-5
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Liite 2. Kehittämistoiminnan tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot
Taulukossa käytetyt symbolit:
kiireellinen toimenpide
ei niin kiireellinen toimenpide / aloitettu - tehostettava
pitkän aikavälin jatkuvaa toimintaa
Taulukossa käytetyt lyhenteet:
RoKe = Rovaniemen Kehitys Oy,
ProAgria = ProAgria Lappi ry
ELY = Lapin ELY-keskus,
PPK = Peräpohjolan kehitys ry,
MH = Metsähallitus

Kylien keh.säätiö =
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
4H =
Suomen 4H-liitto, 4H Lappi
ja Rovaniemen 4H yhdistys ry
LAMK = Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Asukkaiden hyvä arki
Tavoite
Saavutettavuus

Maankäyttö

Palvelut

Toimenpide
Edistetään laajakaista- ja kyläverkon toteutusta
Kehitetään julkista liikennettä huomioiden työ- ja asiointimatkat sekä vapaa-ajan toiminta
Tuetaan yksityisteiden vaikutusalueella vakituisesti asuvia
tasa-arvoisesti yksityisteiden kunnostamisesta
Tuetaan maaseutualueen työmatka, asiointi- ja palveluliikennettä
Kehitetään sähköisiä palveluita ja -markkinointia

Vastuutahot
kaupunki
kaupunki, yrittäjät,
asukkaat
kaupunki

kaupunki,
yrittäjät
kaupunki, RoKe,
yrittäjät
Aktivoidaan maanomistajia tuomaan rakennustontteja
maanomistajat,
tarjolle, edistetään maanvaihtoja kaupungin ja maanomis- kaupunki
tajien kesken palvelukyläalueilla sekä kaavoitetaan lomaasutusalueita palvelukylien läheisyyteen
Huolehditaan riittävistä maaseutualueen maankäytön
kaupunki
suunnitteluresursseista ja osaamisesta
Tehostetaan maaseutualueiden markkinointia mm. mes- kaupunki, maansuilla ja toimitetaan materiaalia lehdistölle ja esitteitä
omistajat, kyläyhdismaaseudulla asumisen mahdollisuuksista
tykset
Kehitetään yhteistyötä kaavoitus-, rakennus- ja ympäristö- kaupunki, yrittäjät,
lupien käsittelyssä
maanomistajat
Kehitetään palvelukylien yhteispalvelupisteitä, päiväkaupunki, valtio,
hoidon-, koulu-, kansalaisopisto- ja nuorisotoiminnan
yritykset, yhdistykpalveluja sekä vanhusten kotona asumista tukevaa toimin- set, Kela
taa. Yhteispalvelupisteet toimivat myös kyläläisten kokoontumistilana.
Kehittäjäverkoston kokoaminen
kaupunki, RoKe
Julkisten ja yksityisten palvelujen sekä palvelusetelijärjes- kaupunki, RoKe
telmän kehittäminen
Kehitetään uudisasukkaiden ja paluumuuttajien vastanot- kaupunki, kylätopalveluita
yhdistykset
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Turvallinen arki

Vapaa-aika ja
virkistys

Ympäristö

Asukkaiden
osallisuus ja
vaikuttaminen

Koulutus ja
kehittäminen

Viestintä- ja
sidosryhmäyhteistyö

Toteutetaan kylien hyvinvointi- ja turvallisuuskartoitus ja
sisällytetään niissä esiin nostettuja asioita kunnan toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon
Kehitetään kylien omaehtoista hyvinvointia ja turvallisuutta
Tuetaan asukkaiden turvallisuus-, ensiapu- ja vapaapalokunta -taitojen koulutusta
Kehitetään kylätalkkaritoimintaa
Tuetaan nuorten omaehtoista harrastustoimintaa
Kehitetään maaseutualueen omaehtoista kulttuuritoimintaa
Innostetaan kylien asukkaita ympäristönhoitoon ja rakennusperinnön säilyttämiseen kehittämishankkeiden
avulla ja jakamalla tietoa
Vahvistetaan alueiden identiteettiä ja asukkaiden yhteisöllisyyttä tukemalla asukkaiden omaehtoista elinkeinoja kylätoiminnan kehittämistä
Kehitetään kylien lähidemokratiaa ja kaupunki
- maaseutu vuorovaikutusta
Laaditaan kyläalueiden kehittämissuunnitelmat ja sisällytetään niissä esiin nostetut asiat kaupungin toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon
Tuetaan alueiden omaehtoista kehittämistoimintaa
Edistetään asukkaiden aktiivista osallistumista ennakoivalla, avoimella ja tehokkaalla viestinnällä
Edistetään Otakantaa.fi käyttöönottoa
Tuetaan omaehtoista kyläviestintää

kaupunki

kaupunki, yritykset,
järjestöt, kyläyhd.
ym.,
kaupunki,
kaupunki, asukkaat
kaupunki, asukkaat,
3. sektori
kaupunki, asukkaat,
3. sektori
kaupunki, maanomistajat, ELY
kaupunki

kaupunki
kaupunki

kaupunki, kylien
kehittämissäätiö
kaupunki

kaupunki
kaupunki
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Menestyvä yritystoiminta
Tavoite
Monipuolistuva
yritystoiminta

Toimenpide
Tuetaan maaseutualueen uutta palveluyrittäjyyttä
Kohdennetaan yritystoiminnan neuvontapalveluja
maaseutualueelle, tehostetaan yrityksien siirto- ja
sukupolvenvaihdosneuvontaa
Vastataan toimintaympäristön muutoshaasteisiin
osallistumalla kehittämishankkeisiin
Luodaan toimintaedellytyksiä maaseutumatkailuyrityksille kunnostamalla ulkoilu- ja retkeilyreittejä ja rakenteita
Lisätään maaseutualueen houkuttelevuutta yritysten
sijoittumispaikkana huolehtimalla maisemanhoidosta
ja ympäristön kunnostustöistä
Kehitetään sijais- ja hoitokotitoimintaa sekä maatiloila
tapahtuvaa hoiva- ja terapiatoimintaa
Huolehditaan nuorten yrittäjyyskasvatuksesta

Menestyvä
yritystoiminta

Kehitetään maaseutumatkailua ottamalla nuoret
mukaan oppimaan ja toteuttamaan palveluja
Lisätään bioenergian käyttöä kaupungin ja kyläyhdistysten omistamissa kiinteistöissä
Huolehditaan yritysten ja yritysneuvonnan kohtaamisesta, toteutetaan Yritystreffit kerran vuodessa
Lisätään neuvonta- ja koulutuspalvelujen käyttöä
Yrityssetelien ja kehittämistuen avulla, tuetaan yrittäjien jaksamista TyKy -setelien avulla
Kehitetään alihankintatoimintaa, rakennetaan yhteistyöverkostoja
Aktivoidaan yrityskummitoimintaa, siirretään hiljaista
tietoa
Kehitetään sähköisen markkinoinnin toimintaedellytyksiä ja sähköistä markkinointia
Tehdään esitys valtioneuvostolle muodostaa Napapiirin retkeilyalueesta valtion retkeilyalue
Kehitetään kaupungin hankintatoimintaa paikallisia
yrityksiä ja heidän tuotantotoimintaa tukevaksi
Kehitetään paikallista elintarvike- ja lähiruokatuotantoa sekä Jänkätien koulutusyksikköä

Vastuutahot
kaupunki, RoKe,
yrittäjät
kaupunki, RoKe ProAgria, yrittäjät, kylien
kehittämissäätiö
kaupunki, RoKe,
kaupunki, RoKe, maanomistajat,
PPK, ELY
maanomistajat, MH,
Kemijoki Oy, yrittäjät,
tienpitäjä, kaupunki
LAMK, kaupunki RoKe,
ProAgria,
kaupunki, RoKe, 4H,
koulut ja oppilaitokset.
kaupunki, RoKe, oppilaitokset
kaupunki, kyläyhdistykset
kaupunki, RoKe, yrittäjät, kylien kehittämissäätiö
kaupunki, RoKe, kylien
kehittämissäätiö
RoKe, yrittäjät, kaupunki
RoKe, yrittäjät, kaupunki
kaupunki, yrittäjät,
verkkoyhtiöt, RoKe
kaupunki, yrittäjät
kaupunki, yrittäjät
RoKe, kaupunki,
LAMK
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Liite 3. Lähdeluettelo

-

Elävät jokivarret 2014 – 2020, Peräpohjolan kehitys ry
Kymmenen Virran Maa, Lapin maaseutuohjelma 2020, Lapin liitto
Lapin arktinen strategia, Lapin liitto
Lapin maakuntasuunnitelma Lappi 2022, Lapin liitto
Lapin maaseudun kehittämisstrategia 2014 – 2020, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
maaseutu ja energia yksikkö
Lapin metsäohjelma 2012 – 2015, Metsäkeskus Lappi
Maa ponteva, Lapin maaseutusuunnitelma 2013, Lapin liitto
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013, Maa- ja metsätalousministeriö
Rovaniemen alueidenkäytön strategia 2006, strategian päivitys, Loppuraportti 14.8.2012
Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelma 2011 - 2016
Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus 2012
Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelma 2012 - 2020
Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelma valtuustokaudelle 2009 - 2012
Rovaniemen kaupungin talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014 – 2016
Rovaniemen matkailun kehittämisohjelma 2012 - 2016
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Kartta 4. Maaseutualueen julkiset ja kaupalliset palvelut 2012, ei sisällä keskustaajamaa lähialueineen (liittyy sivuun nro 16-17)

