Elinkeinojen kehittämisohjelma

Visio ja menestystekijät

Elinkeinojen kehittämisohjelman painopisteet
Arktinen hillakylä -

Kaupan, palvelun ja matkailun keskittymä

(ulkoinen viestintä)
1. Arktinen Hillakylä vahvistaa jo olemassa olevaa Hilla-brändiä ja nojaa Ranuan omiin
luontaisiin kilpailukykytekijöihin. Arktinen Hillakylä on alueen viestinnän kärki, se
korostaa alueen kaupankäyntiä, palvelua sekä matkailu- ja lomakohdetta. Arktinen
Hillakylä nostaa esille myös biotalouden mahdollisuudet; bioenergian ja ruokatalouden
kautta rahavirtoja käännetään takaisin maaseudulle.
2. Biotalouden kehittyminen edellyttää panostamista tuotekehitykseen ja jalostusasteen
nostamiseen. Näistä esimerkkeinä ovat mm. lähiruoka ja metsien monipuolinen
hyödyntäminen. Ruokatuotanto nähdään Ranualla merkittävänä vahvuutena ja sen
käyttöä ja tunnettuutta halutaan vahvistaa.
3. Ranualla luodaan edellytyksiä maailman puhtaimmalle kaivostoiminnalle.

Arktinen matkailu- ja lomakohde -

Eläinpuisto, luonnon monipuoliset

mahdollisuudet ja elävät kylät luovat perustan kansainvälistyvälle arktiselle
matka- ja lomakohteelle
1. Arktinen matkailu- ja lomakohde muodostuu matkailuvirtoja tukevista palveluista, joiden
markkinointiveturina toimii eläinpuisto. Ranualla hyödynnetään jo saavutettua matkailun

mainearvoa ja vahvistetaan sitä edelleen kylä- ja vesistömatkailun avulla. Hilla ja sen
tuotteistaminen nostetaan esille entistä voimakkaimmin. Matkailun kehittämisen myötä
kasvu saadaan heijastumaan myös muille toimialoille. Luonnon monipuoliset mahdollisuudet
ja niiden hyödyntäminen edesauttavat monipuolisen palvelutarjonnan syntymistä.
2. Aasian maiden kiinnostus Lapin matkailuun nähdään vahvuutena Ranuan matkailussa ja
potentiaalisina uusina asiakkaina. Matkailun kehittymisen haasteita ovat perhematkailun
muutos käyntikohteesta arktisista palveluista tunnetuksi lomakohteeksi. Haasteeseen
vastataan markkinointia ja myyntiä vahvistamalla.

Tapa toimia

- Elinvoiman rakentaminen yhdessä oppien ja yhteistyössä

yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. Ranua haluaa kasvaa yrittäjäystävällisenä
kuntana (sisäinen viestintä).
1. Uutta ja innostavaa ilmapiiriä ruokitaan Mitä uutta –ajattelulla. Mitä uutta –ajattelu on
ranualainen meemi, tapa ajatella ja luoda uutta ja haastetaan ranualaiset ja
yhteistyökumppanit yhteistyöhön. Mitä uutta –ajattelua käytetään kaikessa yhteisessä
tekemisessä.
2. Ranuan ympäröivä luonto ja monipuoliset palvelut tarjoavat moninaiset mahdollisuudet myös
vapaa-ajan viettoon. Koska luonto ja palvelut ovat lähellä, on vapaa-aika ja työn tekeminen
helppo yhdistää.
3. Etätyön, tietotyön ja digitalisaation suunnitelmallinen hyödyntäminen.

Vetovoimainen 







Laadukkaat kuntapalvelut
Tulo- ja kiinteistöveroprosentit maan keskitasolla
Puhdas luonto
Turvallinen asuinpaikka
Asumisen edullisuus
Yrittäjähenkinen ilmapiiri
Hyvät harrastusmahdollisuudet

Valtuuston vahvistamat periaatteet kunnan ja yritysten välisissä suhteissa
-

Elinkeinopoliittiset kehittämistoimet ja yleisten edellytysten luominen
kohdistuvat koko yrityskenttään

-

Kunta tarjoaa yrityksille maksutonta neuvontaa

-

Kunta tarjoaa aktiivisesti edullisia rakennuskelpoisia tontteja

-

Kunnan kotisivuilla ylläpidetään luetteloa myytävistä tai vuokrattavista liike- ja
teollisuustiloista

-

Kunnan kotisivuilla ylläpidetään yritysten yhteystietoja ja yritysten
kotisivulinkitystä

-

Kunta myöntää kesätyöpaikkatukea yrityksille ja yhdistyksille vahvistettujen
periaatteiden ja valtuuston vahvistamien sitovien määrärahojen mukaisesti

-

Kunta on mukana yhteismarkkinoinnissa vahvistettujen määrärahojen mukaisesti

-

Kunta osallistuu erillispäätöksin kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksiin

-

Kunnan päätöksenteossa otetaan huomioon yritysvaikutukset
Kunnan työllistämisyksikkö edistää ja koordinoi pitkäaikaistyöttömien
työllistymistä ja välityömarkkinoiden kehittymistä
Kunta mahdollistaa soveltuvien lähipalveluiden tuottamisessa palvelusetelin
käytön

