Roi-Ryhmän strategiapäivä 19.5.2017
Roi-ryhmän (koostuu viranhaltijoista ja pääluottamusmiehistä) jäsenet miettivät seuraavista näkökulmista
millainen Rovaniemi on vuonna 2025:
1. Realistinen tavoite
2. Mitä huomioonotettavia asioita / toimintaympäristö
3. Millaisia muutospaineita?
Esille tulleet asiat on koottu tähän siten kuin ne tilaisuudessa ylös kirjattiin.
ELINKEINOT
1. Realistinen tavoite
o Palvelut avataan yrittäjille alustaksi
o Digitalisaation kautta tuleva alusta
o Uusia yrittäjiä; Labra-yrittäjiä, Start up, mikroyrittäjyys
o Valitaan kehittämiskohteet ja keskitytään niihin (esim. Napapiiri)
o Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
o Koulutus säilyy ja kehittyy
o Infra mm. telepalvelut kuntoon.
o Kaupunki palveluiden järjestäjäksi
2. Mitä huomioonotettavia asioita/ toimintaympäristö
o Ennustettavuus heikkoa
o Väestömäärä
o Työelämä ja palvelutoiminta muuttuu -> turvallisuus näkökulma
3. Millaisia muutospaineita?
o Ilmastovaatimukset muuttuvat
o Bio- ja kiertotalous
o Osaamisvaatimukset
o Asenne esim. työvoiman saavutettavuus
o Kaavoitus joustavaksi -> tukee yrittäjyyttä/ yritysten vetovoimaa Rovaniemelle.
o Keskustaa ja joen ympäristöä tulee kehittää
o Kaupungintalo hotelliksi, tilat tehokkaaseen käyttöön
o Verkostoituminen
o Kehityksen rooli yrittäjyyden tukemiseen
o Kunta luo mahdollisuuksia yrityksille, jotta voi tarjota palveluita maakuntatasolle
o Noudatetaan lakeja, ei tehdä omia tarkempia säädöksiä esim. hankinnat.
o Omistaminen ei ole itseisarvo
o Kolmannen sektorin hyödyntäminen palveluiden tuottamista.
o Muutospaineita kaupungin päättäjätasolle.

ELINYMPÄRISTÖ
1. Realistinen tavoite
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Yhteisöllisyyden mahdollistavia kohtaamispaikkoja eri puolille kaupunki -> kaupunkipuistot
joenrantoja pitkin.
Kemijoen olemassa olevien suunnitelmien toteuttaminen
Joki – mahdollisuutena
Maankäytön ketterämpi toiminta
Puurakentaminen, ekologinen
Esteetön kaupunki
Siisti kaupunki
Turvallinen asuinympäristö
Pyöräilyn mahdollistaminen
Julkinen liikenne/ liikennejärjestelyt
Vyöhykejako palveluissa

2. Mitä huomioonotettavia asioita/ toimintaympäristö
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eri vuoden aikojen parempi hyödyntäminen katukuvassa
Missä lapsiperheet keskustassa kuvassa -> palveluiden kehittäminen lapsiperheiden näkökulmasta
eri ympäristöihin (kahvilat yms.)
Muutosnopeus
Kestävä maankäytön suunnittelu
Infra mahdollisuudet vs. rajallisuudet
Ympäristöasiat/ekologisuus
Kaupunkikuva viihtyisä ja siisti
Asukkaiden osallistuminen huomioidaan
Turvallinen ja esteetön asuinympäristö

3. Millaisia muutospaineita?
o
o
o
o
o
o
o
o

Rahoituksen varmistaminen suunnitelmien toteuttamiseksi
Priorisointi / valinnat
Väestö ikääntyy ja väestönkasvu lisää muutospaineita
Yrittäjyyden tukeminen, jotta alueet tulevat hyvää käyttöön (turistit ja paikalliset hyötyvät)
Matkailun lisääntyminen
Lähiluontoa pitää vaalia
Digitalisuus hyödyntäminen
Tietosuojan/ henkilökohtaisten oikeuksien varmistaminen

PALVELUT
1. Realistinen tavoite
o Yhteisölliset palvelut ja yhteisöllisyys sekä yhteisvastuullisuus
o Uudelleen muotoillut palvelukokonaisuudet (monialaisuus, asiakaslähtöisyys, matala kynnys
yms.)
o Kokonaisvaltainen palvelusuunnittelu
o Jatkuva uudistaminen: palvelut, toiminta, yhteistyö…
o Monipalvelurakennukset
o Näkökulmana palveluiden järjestäjä
o Tuottajasta järjestäjäksi
o Palvelut yli kuntarajojen
o Kaupungin palvelut ennaltaehkäiseviä
o Monialaiset hybridipalvelumallit, verkostot, allianssit
o Digipalvelut kaiken ikäsille (kouluttaminen)
o Valinnan vapaus
o Käyttäjälähtöisyys
2. Mitä huomioonotettavia asioita/ toimintaympäristö
o Teknologia ja digitalisaatio luovat mahdollisuuksia
o Ikäjakauma ja väestönkasvu
o Asiakaskäyttäytyminen (miten käytetään palveluita)
o Asiakaslähtöisyys
o Viestiminen
o Palvelualueiden yhteistyö ja tarve, resursointi
o Vaurastuminen lisää palveluiden tarjonnan kysyntää
o Voidaanko yhdistää asukkaiden ja matkailijoiden palveluita
o Imagokysymykset (vetovoima)
o Matkailijat etsivät tavallista elämää
o Palveluiden sijainti (hajautetut / lähipalvelut/ keskitetyt palvelut / liikkuvat palvelut)
o Yhteydet, jotta palveluita voi käyttää
o Toimijoita tulee lisää, kolmas sektori ja yritykset
o Kumppanuuden korostuminen
o Julkisen sektorin muutos
3. Millaisia muutospaineita?
o Nopea muutos, pysytäänkö mukana?
o Rakenteiden muuttaminen ja uusi toimintakulttuuri
o Lähipalveluita liikkuvilla palveluilla
o Tilojen käytön avaaminen
o Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittäminen
o Infra, tietoliikenne yms.
o Avoimet palvelupisteet
o Matalan kynnyksen palvelut
o Ennaltaehkäisevät palvelut kehityksen kärkenä
o Ikäihmisten palvelutarpeet
o Ihmiset tuottavat itse palvelunsa

